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

Днес 27.11.2014 година от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе петдесет и първото, редовно, открито
заседание на Общински съвет – Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника. От заседанието на Общински съвет отсъства
Борислав Дочев Йорданов.
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 Троянова – 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 – „Преди да преминем към деловата част на днешното
заседание позволете ми да връча почетна грамота и сребърна значка на Красимир Миланов,
който отсъстваше на предното заседание. От името на Общински съвет Каспичан, от Кмета на
Община Каспичан и лично от мое име да изкажем нашата благодарност за благородна постъпка
и достойно изпълнение на гражданския дълг. Нека има повече благородни хора като Вас.“
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Уважаеми колеги всички знаете, че внезапно ни
напусна Джеварие Мехмед - читалищния секретар в НЧ „Васил Левски“ в село Върбяне,
дългогодишен общественик и живеца на обществения живот, организатор и ръководител в
читалището. Моля, всички присъстващи да станат и с едноминутно мълчание да отдадем
последна почит към паметта и.”
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Уважаеми колеги към предварително подготвения
дневен ред за днешното заседание има депозирана нова докладна записка с ВОбС № 468/
25.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно одобряване на ПУП –
Специализирана план - схема. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии,
предлагам тя да влезе в дневния ред на днешното заседание като точка 6.8. Имате ли други
предложения по дневния ред?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Предлагам в дневния ред на днешното
заседание да влезе докладна записка № 470/26.11.2014г., 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 30.11.2014г.
Причините докладната записка да не бъде подготвена и внесена в срока за депозиране на
материалите за сесийното заседание са: постъпили средства като дарения за закупуване на
градски часовник, окончателна оферта за стойността на обект „Звукозаписна и озвучителна
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техника“, където се налага завишаване на средствата. Постъпи и докладна записка от кмета на
кметство с. Златна нива за завишаване на сумата за обект „Придобиване на беседка“ по
капиталовата програма на кметството.“
Николай Николов - съветник – “Искам да добавя, че „Завод за горещо поцинковане“ дари
сума в размер на 3 000 хиляди лева за закупуване на градски часовник, във връзка с
тържествата по повод 50 години от обявяване на Каспичан за град. По отношение на
докладната за актуализация на капиталовата програма, предлагам да разгледаме като втора
точка от дневния ред, след актуализацията на бюджета.”
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Дневния ред за днешното заседание се оформя както
следва: т.1 – Актуализация на бюджета на Община Каспичан, т.2 - Актуализация на Разчета за
финансиране на капиталовите разходи и Поименното разпределение на разходите за
придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Каспичан, като останалите
точки по предварително подготвения дневен ред се преномерират. Докладна записка с ВОбС №
468/ 25.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, относно одобряване на ПУП
– Специализирана план – схема влиза в дневния ред на днешното заседание като точка 7.8.
Предлагам да гласуваме така оформения дневен ред.”
Председателят г-жа Яна Ненова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджета на Община Каспичан към 31.10.2014г.
Докл.: Кмета на Общината
2. 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 30.11.2014г.
Докл.: Кмета на Общината
3. Утвърждаване на списъка за награждаване на децата номинирани и излъчени за
даровити деца съгласно утвърдената Наредба
Докл.: Председателя на комисията
4. Информация за сключените договори за зимно поддържане по населени места
Докл.: Кмета на Общината
5. Информация за изпълнение на Общински план за действие за интегриране на ромите и
гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2013г.
Докл.: Кмета на Общината
6. Информация за дейността на читалищата на територията на общината
Докл.: Кмета на Общината
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7. Текущи докладни
7.1. Докладна записка № ВОбС - 436/14.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно изменение в Решение № 768 по Протокол № 52/04.08.2011г. и Решение
№ 155 по Протокол № 8/31.05.2012г. във връзка с промени на чл. 36, ал. 2, т. 7 от ППЗСП
7.2. Докладна записка № ВОбС - 437/14.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
земеделска земя
7.3. Докладна записка № ВОбС - 439/17.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно предоставяне на статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
на Център за социално рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
7.4. Докладна записка № ВОбС - 440/17.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно предоставяне на обезщетение със земеделска земя от общинския поземлен
фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост
7.5. Докладна записка № ВОбС - 447/18.11.2014г. от Общински съветници, относно
утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за мандат 2015-2020г.
7.6. Докладна записка № ВОбС - 448/18.11.2014г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ
7.7. Докладна записка № ВОбС - 450/20.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно съгласуване на позицията и предоставяне на мандата на представителя на
Община Каспичан за заседанията на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област
Шумен
7.8. Докладна записка № ВОбС - 468/25.11.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно одобряване на ПУП – Специализирана план - схема
8. Други

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.10.2014г.
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 октомври, е внесена докладна записка с ВОбС № 441/17.11.2014г. за актуализация на
бюджета. Във връзка с постъпили докладни записки от кметовете на кметства село Каспичан и
село Златна нива, с ВОбС № 452 и № 453 и 464/20.11.2014г., и с цел осигуряване на средства в
съответните дейности по бюджетите на двете кметства, е необходимо да се извършат корекции
по бюджетите им към 31.10.2014г. Предвид това е внесена докладна записка с ВОбС № 463/
20.11.2014г., относно актуализация на бюджета на Община Каспичан към 31.10.2014г. Двете
докладни разглеждаме в първа точка от дневния ред, по същия начин бяха разгледани и на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
внесените докладни за актуализация на бюджета. По докладна записка № 441/17.11.2014г.
коментарите бяха във връзка с постъпилите средства от Междуведомствената комисия за
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бедствия и аварии, получените целеви трансфери за покриване на кредитите по фонд „ФЛАГ“.
Комисията разгледа и внесената допълнително докладна записка ВОбС № 463/20.11.2014г.,
относно актуализация на бюджета във връзка с внесени докладни записки от кметовете на
кметства с.Каспичан и с.Златна нива, направиха се и уточнения. С 5 гласа „за” приемаме
предложената актуализация на бюджета на общината по докладна записка № 441/17.11.2014г.
и с 4 гласа „за” и 1 глас „въздържал се“ по докладна записка ВОбС № 463/20.11.2014г.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, становището също, приемаме актуализацията на бюджета
на Община Каспичан с 3 гласа „за” по докладна записка № 441/17.11.2014г. и докладна записка
ВОбС № 463/20.11.2014г.“
Десислава Вълчева - съветник – “На заседанието на Социалната комисия също разгледахме
актуализацията на бюджета. Коментирахме постъпилите средства от централния бюджет,
получените целеви трансфери за покриване на кредитите по фонд „ФЛАГ“, средствата по
програмите за временна заетост и др. Комисията разгледа и внесената допълнително докладна
записка ВОбС № 463/20.11.2014г., относно актуализация на бюджета във връзка с внесени
докладни записки от кметовете на кметства с.Каспичан и с.Златна нива, приемаме
предложената актуализация с 5 гласа “за“ и по двете докладни.”
Мартин Леков - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия коментирахме
прехвърлянето на средства, стана ясно от кои дейности и параграфи се прехвърлят средствата,
но не стана ясно за какво ще се разходват. Моят въпрос е защо се прехвърлят средства от
„улично осветление“ в параграф „материали“ по бюджета на кметство с.Каспичан?”
Аспарух Рангелов – Кмет на кметство село Каспичан – “Както знаете през изминалите
години практиката показва, че обикновено в края на годината винаги средства за разплащане на
ел.енергия за улично осветление няма. Това е причината тази година основно през летния
период да правим икономии на уличното осветление, купувахме и по-евтини крушки за телата.
Затова към месец октомври има средства, които можем да прехвърлим в дейност 122, параграф
„материали“. Идеята ми е предвид наближаващите празници да бъде закупена елха и коледна
украса за нея. Също така със част от средствата искам да бъде поставена врата на християнския
гробищен парк в село Каспичан, където неотдавна бяха нанесени щети.”
Хриска Христова – Кмет на кметство село Златна нива – “С Ваше решение кандидатствахме
с проектно предложение към МИГ Нови пазар – Каспичан, но не бяхме одобрени, затова
решихме със средствата от бюджета на кметството да поставим тенис маса и беседка в парка в
село Златна нива. Предварително планираните средства недостигат с 150 лева, затова се налага
да бъдат прехвърлени средствата.“
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предлагам да преминем към гласуване по докладна
записка с ВОбС № 441/17.11.2014г. и докладна записка с ВОбС № 463/20.11.2014г., относно
актуализация на бюджета на Община Каспичан към 31.10.2014г.”

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. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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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 № 741
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 31.10.2014г., с
82914 лв., в т.ч.:
1. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други
трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с 2353,00 лв.
2. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените целеви трансфери (§
31-18), общо в размер на 68929 лв., в т.ч.: 5064,00лв. за покриване на начислени лихви и такси
по обслужване на дълга на общината към фонд “ФЛАГ” ЕАД и 63865,00лв. – за
възстановяване на църквата “Св. пророк Илия” в с.Кюлевча.
3. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените трансфери от МТСП
по програми за осигуряване на заетост (§61-05), в размер на 10235,00 лв.
4. Получените приходи от административни услуги, наем на земеделски земи и дарения
– по бюджетите на СОУ “П. Волов”, гр.Каспичан, ОУ “Св. П. Хилендарски”, гр.Плиска и ОУ
“Хр. Ботев”, с.Каспичан, в общ размер на 1397,00лв.
ІІ. Увеличава разходната част на бюджета на Община Каспичан, към 31.10.2014г., с
82914,00 лв., разпределени както следва:
1. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в дейност 1589 «Други
служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта», разходен § 42-19 с 1160лв.
2. Завишава планът на разхода в дейност 1322 «Общообразователни училища» с
1193,00 лв., както следва:
§ 01-01
1066 лв.
§ 05-51
59 лв.
§ 05-52
24лв.
§ 05-60
28лв.
§ 05-80
16лв.
3. Завишава плана на разхода в дейност 1322 «Общообразователни училища» - по
бюджетите на:
- СОУ “П. Волов”, гр.Каспичан, § 10-14 със 109 лв.;
- ОУ “Хр. Ботев”, с.Каспичан, § 10-14 с 596 лв.;
- ОУ “Св. П. Хилендарски”, гр.Плиска, § 10-14 с 692 лв.
4. Завишава планът на разхода в дейност 1532 «Програми за временна заетост» с
4308лв., както следва:
§ 0201
3667лв.
§ 0551
390лв.
§ 0560
176лв.
§ 0580
75лв.
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5. Завишава планът на разхода в дейност 1533 «Други програми и дейности за
осигуряване на заетост», с 5927 лв., както следва:
§ 0201
5019лв.
§ 0551
536лв.
§ 0560
241лв.
§ 0580
131лв.
6. Завишава планът на разхода в дейност 2910 “Разходи за лихви”, § 22-24 “Разходи за
лихви по други заеми от страната” с 5064лв.
7. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в дейност 1284
«Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии», §51-00 с 63865
лв.
ІІІ. Извършва следните корекции по общия план на бюджета на Община Каспичан и
нейните поделения, към 31.10.2014г.:
№
НАМАЛЯВА
УВЕЛИЧАВА
по Дейност от ЕБК
§§
Сума
Дейност от
§§
Сума
ред
(лв.)
ЕБК
(лв.)
02-09
4621 2117
01-01
568
1. 2117
01-02
473
02-02
2700
05-51
146
05-60
65
05-80
39
10-11
204
10-15
426
10-15
312 2122
02-02
312
2. 2122
(км.Кюлевча)
(км.Кюлевча)
10-30
2673 2122
10-30
2673
3. 2122 (община)
(км.Кюлевча)
10-20
5185 2122
02-02
146
4. 2122
10-11
336
10-15
4000
10-92
703
10-20
176 2122
10-15
7
5. 2122
(км.Косово)
10-51
82 (км.Косово)
10-16
356
10-11
105
10-15
725 2123
02-01
655
6. 2123
10-11
70
10-16
362 2311
10-15
207
7. 2311
(ЦДГ с.Каспичан)
(ЦДГ с.Каспичан) 10-20
155
10-15
69 2311
10-20
69
8. 2311
(ЦДГ с.Марково)
(ЦДГ с.Марково)
10-16
257 2311
10-20
257
9. 2311
(ЦДГ с.Косово)
(ЦДГ с.Косово)
10-16
253 2311
10-20
253
10. 2311
(ЦДГ гр.Плиска)
(ЦДГгр.Плиска)
10-51
100 2337
10-15
100
11. 2337
10-20
120 2524
10-30
80
12. 2524
10-51
40
10-15
120 2714
10-11
120
13. 2714
10-15
555 2745
02-02
300
14. 2745
05-51
40
05-80
15
6

15.

2759

10-98

16.
17.

2122
2122
(км. Плиска)

10-91
10-20
10-51

950 2759

2871 3122
3500 2122
300 (км. Плиска)

10-16
10-11
10-15
10-20
02-05

200
450
300
200
2871

10-15

3800

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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 № 742
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Каспичан извършва следните корекции по общия план на бюджета
на Община Каспичан и нейните поделения, към 31.10.2014г.:
№
НАМАЛЯВА
УВЕЛИЧАВА
по Дейност
§§
Сума
Дейност
§§
Сума
ред от ЕБК
(лв.)
от ЕБК
(лв.)
Км. с.Каспичан
1.
2525
02-02
600,00 3122
02-02
600,00
10-15
50,00
05-60
25,00
05-80
25,00
2.
2525
10-15
200,00 2122
10-20
550,00
10-16
350,00
3.
2603
10-15
300,00 2122
10-20
500,00
10-16
200,00
4.
2604
10-16
1000,00 2122
10-15
800,00
2604
10-15
200,00
5.
2122
10-11
650,00 2122
10-15
100,00
10-20
550,00
7

1.
2.

2122
2604

Км. с.Златна нива
10-15
150,00 2619
10-16
1000,00 2122

52-06
10-15

150,00
1000,00

ПО ВТОРА 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 30.11.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка за актуализация на капиталовата
програма беше внесена след заседанията на трите комисии, затова предлагам да дадем думата
на г-н Валери Камбуров – ДД“ОА“ - изготвил предложението.”
Валери Камбуров – ДД “Обща администрация“ – “Докладната записка внесохме след срока
за внасяне на материали по няколко причини. Изчакахме да постъпи оферта за сумата
необходима за финансиране на обект “Звукозаписна и озвучителна техника” за подобряване
работата на Общински съвет, и стана ясно, че се налага увеличаване на средствата в рамките на
предварително утвърдения бюджет на капиталовата програма, като от планираните 20 хил. лева
в дейност 122 – Общинска администрация прехвърляме 4 хил. лева в дейност 123 – Общински
съвет. За изпълнението на обект “Придобиване на беседка в с.Златна нива“, са необходими
допълнителни средства в размер на 150лв. Във връзка с полученото дарение в размер на 3 хил.
лева от ”Завод за горещо поцинковане” за закупуване и монтиране на електронен градски
часовник, което е капиталов разход – придобиване на ДМА, е необходимо добавяне на нов
обект по капиталовата програма на общината. Съгласно изисквания на ДАНС е необходимо да
бъде поставено видеонаблюдение на входа на общината и на етажа, на който се съхраняват
секретни документи трябва да бъде финансиран обект ”Видеонаблюдение”, и е необходимо да
се промени източника на финансиране, също в рамките на приетата капиталова програма. По
тези причини е необходимо извършване на промени по отделни позиции от разчета на обектите
по капиталовата програма както и необходимостта от своевременно актуализиране на всички
промени.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате въпроси предлагам да преминем към
гласуване.”

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. 6 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:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”
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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 № 743
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 30.11.2014г., съгласно Приложение № 1

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДЕЦАТА НОМИНИРАНИ И
ИЗЛЪЧЕНИ ЗА ДАРОВИТИ ДЕЦА СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА НАРЕДБА
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Традиционно всяка година се награждават деца, които
през текущата година са постигнали успехи в областта на науката, изкуството, културата и
спорта на международно, национално и областно ниво. Предвид това и във връзка с Плана за
дейността на Общински съвет, заседание проведе комисията избрана с Решение № 35 по
Протокол № 2/30.11.2013г. Уведомени бяха всички читалища, училища, детски градини,
спортни клубове на територията на общината също и Център за работа с деца – гр.Каспичан да
представят материали. До комисията постъпиха предложения за награждаване на деца таланти,
взели участие и спечелили награди през 2014г. от НЧ „Пробуда 1928“ гр.Каспичан, СОУ
“Панайот Волов“ гр.Каспичан, „Център за работа с деца” гр.Каспичан, ОУ „Пенчо Славейков”
с.Марково, ОУ „Христо Ботев” с.Каспичан, СК „Моделист” гр.Каспичан. Комисията разгледа и
обсъди постъпилите предложения и съгласно Наредбата, внесе предложение за утвърждаване
на списъка. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението за
награждаване на децата „таланти“, с 5 гласа „за“ приемаме.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също с 3 гласа „за” приемаме
предложението на комисията за награждаване на децата номинирани и излъчени за даровити.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Преди да преминем към гласуване, по препоръка на
юриста на Общински съвет - адв.Ралица Тодорова, искам да направя предложение за
допълнение в проекта за решение, а именно да допълним в основанията за вземане на решение
- „във връзка с чл. 8 от Наредба за номинации и награждаване на талантливи деца от общината
за наградата на Общински съвет Каспичан “Млад талант”.”
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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 № 744
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 от Наредба за
номинации и награждаване на талантливи деца от общината за наградата на Общински
съвет Каспичан “Млад талант”:
1.Общински съвет Каспичан награждава с Грамота “МЛАД ТАЛАНТ“ и парична
награда следните деца от общината, проявили се в международни, национални и областни
конкурси през 2014 год.:
1. Веселин Веселинов – 100,00 /сто/ лева
2. Белгин Илхан – 80,00 /осемдесет/ лева
3. Николай Николаев – 80,00 /осемдесет/ лева
4.Кристин Валентинова - 80,00 /осемдесет/ лева
5. Георги Добрев – 50,00 /петдесет/ лева
6. Антонио Петров – 50,00 /петдесет/ лева
7. Ралица Маринова – 50,00 /петдесет/ лева
8. Арзу Юсеин – 50,00 /петдесет/ лева
9. Мария Русева – 50,00 /петдесет/ лева
10. Александър Ламбев - 50,00 /петдесет/ лева
11. Калоян Филипов – 50,00 /петдесет/ лева
12. Ана – Мария Борисова – 40,00 /четиридесет/ лева
13. Милан Цанев - 40,00 /четиридесет/ лева
14.Димитър Иванов - 40,00 /четиридесет/ лева
15.Силвана Иванова – 30,00 /тридесет/ лева
16. Мариана Атанасова – 30,00 /тридесет/ лева
17.Доника Кънчева - 30,00 /тридесет/ лева
18.Ерай Исмаилов - 30,00 /тридесет/ лева
2. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
120,00 /сто и двадесет/ лева, като колективна награда отбор по волейбол момчета при СОУ
“П.Волов” гр.Каспичан
3. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда отбор по хандбал момчета 5-ти – 8-ми клас при
СОУ “П.Волов” гр.Каспичан
4. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда отбор по хандбал момчета до 10 години при СОУ
“П.Волов” гр.Каспичан
5. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда отбор по хандбал момчета до 11 години при СОУ
“П.Волов” гр.Каспичан
6. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда отбор по хандбал момчета до 12 години при СОУ
“П.Волов” гр.Каспичан
7. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда отбор „Млад огнеборец” при СОУ “П.Волов”
гр.Каспичан
8. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда ОУ “Пенчо Славейков” с. Марково
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9. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда ОУ „ Христо Ботев” с.Каспичан
10. Общински съвет Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата от
100,00 /сто/ лева, като колективна награда балетна школа „Грация“ при Център за работа с
деца гр.Каспичан

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински
съвет за месец ноември е внесена информация за сключените договори за зимно поддържане и
снегопочистване на територията на общината до края на 2014г. Информацията беше разгледана
на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме подадената информация,
приемаме я с 5 гласа „за“.”
Ивайло Иванов – съветник – “На заседанието на Комисия по ТСУТ коментирахме как е
организирано снегопочистването по населени места, по подадената информация става ясно, че
по населени места ще разчитат на арендаторите в съответното населено място, което е най –
добрия вариант. Приемаме информацията с 2 гласа “за“ и 1 глас „въздържал се“.”
Десислава Вълчева - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
внесената информация за сключените договори за 2014г., коментирахме и предстоящата
обществена поръчка за зимно поддържане за 2015г., като цяло приемаме информацията с 5
гласа “за”.”
Николай Николов - съветник – “Във връзка с почистването по населени места и подадената
информация става ясно, че една и съща фирма ще почиства две населени места – с. Каспичан и
с. Кюлевча. Въпросът ми е има ли достатъчно техника и капацитет да се справи фирмата.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Направена е проверка във тази връзка,
водени са и разговори с управителя на фирмата, разполагат и с подходяща техника и
достатъчно на брой машини за да почистват двете населени места. Но пак казвам договорите са
сключени до края на 2014 година. За 2015 година сме обявили обществена поръчка по ЗОП, в
момента сме на етап приемане на оферти, т.е. до следващото заседание ще е ясно, коя е
фирмата изпълнител и ще бъдете уведомени, това което искам да допълня, е че в обществената
поръчка за зимно поддържане са включени две населени места - кв.Калугерица и село Могила.”

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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 745
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
информация за сключените договори за зимно поддържане по населени места, съгласно
Приложение № 1

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ
СИТУАЦИЯ ПРЕЗ 2013г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията за изпълнение на общински план за
действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация през
2013г. е внесена на днешното заседание в изпълнение на Плана за дейността на Общински
съвет. Тя беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Десислава Вълчева – съветник – “Социалната комисия разгледахме и обсъдихме дейностите
по изпълнение на приетия Общински план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в
сходна на тях ситуация, с 5 гласа “за” приемаме информацията.”
Георги Йорданов – съветник – “Икономическа комисия разгледахме информацията, също с 5
гласа „за” я приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ с 3 гласа „за” приемаме информацията.”

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 № 746
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема за
сведение информация за изпълнение на Общински план за действие за интегриране на ромите
и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2013г.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията за дейността на читалищата на
територията на общината беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
внесения материал. Коментарите основно бяха по отношение на средствата от наемите на
земеделските земи. Така и не става ясно от внесената информация затова как и за какво се
разходват средствата, които постъпват от наемите на земеделските земи. В крайна сметка с 2
гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” не приемаме така представената информация.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия,
коментарите бяха същите, не става ясно защо получават по-високи суми от тези определени с
договор и за какво точно се разходват, също с 2 гласа „против” и 1 глас „въздържал се“ не
приемаме предоставената информация.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия след като обсъдихме предложената
информация приемаме я с 5 гласа “за”.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Договорите за оттдаване под наем на
земеделски земи се сключват за срок от пет години и в тях се определя минимална сума –
гарантиран минимум, който арендаторът е длъжен да изплати независимо от добива на реколта.
Ако добивът е по-висок съответно и сумата е по-висока, затова има разлика в посочените суми.
За какво са разходвани средствата от наем на земеделски земи предполагам, че ще има яснота
след приключване на финансовата година, при изготвяне на годишния отчет.”
Стефан Петков – мл.експерт „ОКС” – “Ако ми позволите да взема отношение като
Председател на читалище и като изготвил и внесъл информацията. Средствата от наеми на
земеделски земи постъпват в параграф приходи в общия бюджет на читалището, от който се
разплащат разходите за ток, вода, изплащат се и хонорарите на художествените ръководители
и др. Тези средства не се заделят настрани за да се купува нещо определено с тях, и в този
смисъл няма как конкретно да кажем за какво сме ги разходвали. Така или иначе всички
читалища изготвят годишни отчети и ще бъдат внесени в Общински съвет за разглеждане.
Мисля, че по-важно е каква дейност извършват читалищата, защото ако сте обърнали внимание
само две читалища от общо девет имат възможност да плащат хонорари на художествени
ръководители, в останалите тази функция изпълняват читалищните секретари. Мисля, че
държавната субсидия трябва да се разпределя така, че да се субсидират и насърчават читалища
в които има активна дейност и изяви.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията за дейността на читалищата на
територията на общината е внесена без приложена към нея докладна записка със съответния
проект за решение. По препоръка на юриста на Общински съвет, правя предложение да
гласуваме следния текст: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан
приема за сведение информация за дейността на читалищата на територията на общината.”

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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 747
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема за
сведение информация за дейността на читалищата на територията на общината

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 7.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 436/14.11.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно изменение в Решение № 768 по Протокол
№ 52/04.08.2011г. и Решение № 155 по Протокол № 8/31.05.2012г. във връзка с промени на
чл. 36, ал. 2, т. 7 от ППЗСП
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с промени в Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане от месец юли, е необходимо да бъдат изменени решенията
свързани с разкриване на услугата ”Център за настаняване от семеен тип за деца” в частта
”целева група”. Предвид промените и съобразно анализа на ситуацията и оценка на
потребностите при планиране на социалните услуги в общинската стратегия за развитие на
социалните услуги на територията на община Каспичан и Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Шумен, както и особеностите на материалната база и кадровия
ресурс, ЦНСТ „ Слънце” е необходимо да продължи да функционира като Център за настаняване
от семеен тип за деца/младежи без увреждания. Това е социална услуга от резидентен тип, която
предоставя среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи. В центъра се създава
среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им
индивидуална грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за
самостоятелен и независим живот. Целеви групи на ЦНСТДМ са лица до 18-годишна възраст, за
които до момента на настаняването им в центъра няма възможност да бъдат отглеждани в
биологичното им семейство и лица от 18 до 29 – годишна възраст - младежи, за които не е
възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
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.”
Ивайло Иванов – съветник –“Комисията по ТСУТ също приемаме предложението по
докладната с 3 гласа „за”.”
Десислава Вълчева - съветник – “На заседанието на Социална комисия разгледахме
предложението, с 5 гласа „за” приемаме.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Преди да преминем към гласуване отново по
препоръка на юриста на Общински съвет правя предложение от основанията за вземане на
решение да отпадне чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и корекция на решението в т.1, а именно:
от: Център за настаняване от семеен тип за деца, в: Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания. Решението влиза в сила от 01.01.2015г. Който е съгласен с така
направеното изменение, моля да гласува.”

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.
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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 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:

Р Е Ш Е Н И Е № 748
На основание чл. 20 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7, буква
„а”, подбуква „аа” и чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет Каспичан:
1. Приема изменение в т. 1 от Решение № 768 по Протокол № 52/04.08.2011г., както
следва:
 От: „Център за настаняване от семеен тип № 1, за деца от 3 до 10 годишна възраст,
като делегирана от държавата дейност”
 В: „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания като
делегирана от държавата дейност”
2. Приема изменение в т. 1 от Решение № 155 по Протокол № 8/31.05.2012г. в частта на
т.1, както следва:
 От: „Променя, като увеличава капацитета на Център за настаняване от семеен тип
”Слънце” за деца от 3 до 10 години – гр. Каспичан от 12 на 15 места”,
 В: „Променя, като увеличава капацитета на Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания ”Слънце” гр. Каспичан от 12 на 15 места”
3. Възлага на Кмета на Общината да изпрати решението на Общински съвет – Каспичан
до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Шумен, за изготвяне на предложение до
Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл.36в, ал.3, т.1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
4. Решението влиза в сила от 01.01.2015г.

По 7.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОбС - 437/14.11.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване
на пазарната цена на земеделска земя
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация е постъпило заявление от
Николай Жечков Станчев от град Шумен с искане за закупуване на земеделска земя в
землището на село Кюлевча. Заявеният интерес е към два съседни поземлени имота с обща
площ от 1.898 декара, в местността „Михова чешма”, с начин на трайно ползване „лозе”, осма
категория, по картата за възстановена собственост на селото. Имотите са предоставени в
собственост на община Каспичан като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/
13.11.2008г., одобрено със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Шумен.
Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме с Икономическа комисия,
становището ни е същото с 3 гласа „за” приемаме предложението.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия по същия начин с 5 гласа „за”,
приемаме предложението по докладната.”
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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. 8 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:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“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 № 749
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 29 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан:
1. Приема решение за продажба, чрез явен публичен търг, на недвижими имоти - частна
общинска собственост, представляващи:
 земеделска земя с площ от 0.898 дка, поземлен имот № 061170, с начин на трайно
ползване „лозе”, осма категория, в местността „Михова чешма” по картата за
възстановена собственост на село Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109,
 земеделска земя с площ от 1.000 дка, поземлен имот № 061173, с начин на трайно
ползване „лозе”, осма категория, в местността „Михова чешма” по картата за
възстановена собственост на село Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109
2. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приема началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител
в размер на:
 за поземлен имот №061170 - 688.00(шестстотин осемдесет и осем) лева
 за поземлен имот №061173 - 753.00(седемстотин петдесет и три) лева
3. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурата, свързана с провеждането на явен публичен търг, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на
разпоредителната сделка
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По 7.3 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОбС - 439/17.11.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на статут на второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити на Център за социално рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Стратегията за развитие на
социалните услуги и Решение № 455/26.09.13г. на Общински съвет Каспичан е направено
предложение чрез Директора на РДСП – Шумен до Изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане за делегиране дейността на ЦСРИ. В отговор на отправеното
мотивирано предложение със Заповед № РД01-739/09.06.2014г., Изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане разрешава откриването на социалната услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция” с капацитет 30 места, считано от 01.11.2014г. Центърът
за социална рехабилитация и интеграция е под управлението на Кмета на общината, който е и
работодател на персонала в него, като предоставените за ползване от социалното заведение
имоти и вещи са публична общинска собственост. Докладната беше разгледана на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Десислава Вълчева - съветник – “За заседанието на Социалната комисия разгледахме
докладната, с 5 гласа “за” приемаме.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа “за” приемаме предложението.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “По препоръка на юриста на общински съвет правя
предложение от основанията за вземане на решение да отпадне чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
да се допълни чл. 2, ал. 6, т. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан. Който е съгласен с така направеното
допълнение, моля да гласува.”

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 № 750
На основание чл. 20 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 10 от
Закона за публичните финанси и чл. 2, ал. 6, т. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан:
1.Общински съвет Каспичан определя Център за социална рехабилитация и
интеграция, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен
бюджет, работещ на принципа на делегираните бюджети, считано от 01.01.2015г.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими законови действия в
изпълнение на т.1
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По 7.4 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 440/17.11.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на обезщетение със земеделска
земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на
собственост
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация постъпи мотивирано
искане до Кмета на общината с от Общинската служба по земеделие гр. Каспичан във връзка с
чл. 45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи. Към искането е приложена скица - проект, издадена от Общинската служба по земеделие.
Мотивираното искане е изготвено във връзка с прилагане на § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към Закона
за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, който дава възможност на гражданите, които имат
възстановено право на собственост върху земеделски земи по силата на съдебно решение, да
поискат обезщетение със земеделска земя от общинския поземлен фонд. Правото на
собственост е признато на собствениците - наследници на Митю Рангелов Каменов със съдебно
решение № 647/07.06.1995 година на Районен съд гр. Нови пазар, обжалвано и потвърдено от
Шуменски окръжен съд и влязло в законна сила от15.07.1998 година. Съгласно решението
признатото право на възстановяване е в размер на 14.500 декара в землището на село Върбяне.
Съгласно Протокол № 13-1/17.09.2014г. на Общинска служба по земеделие гр.Каспичан, се
предлага собствениците да се настанят в поземлен имот № 008052 с площ от 11.000 дка, а
останалите 3.500 дка да се образуват от разделянето на поземлен имот № 008036 в местността
„Чанарджик” в землището на село Върбяне. 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”, нямаме въпроси.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
също приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия също с 5 гласа “за” приемаме
предложението по докладната.”
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. 8 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:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“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”
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Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 751
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 45д и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Каспичан:
1. Предоставя на наследниците на Митю Рангелов Каменов като обезщетение в
изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост, земеделска земя с площ от
14.500 дка по плана за земеразделяне на село Върбяне, представляваща следните имоти:
 поземлен имот № 008052 с площ от 11.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”,
трета категория, в местността „Чанарджик”
и
 новообразуван поземлен имот № 008078 с площ от 3.500 дка, с начин на трайно
ползване „нива”, трета категория, в местността „Чанарджик”, образуван след разделяне
на имот № 008036 по приложена скица - проект, по картата за възстановена
собственост на село Върбяне, ЕКАТТЕ 12838
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет Каспичан задължава
Кмета на Общината да връчи решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс
на лицето и служебно на Общинска служба по земеделие гр. Каспичан

По 7.5 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 447/18.11.2014г. от Общински
съветници, относно утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за мандат 2015-2020г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Решение № 733 по Протокол № 49/
30.10.2014г. заседание проведе временна комисия, която излезе с предложение за лицата, които
да бъдат утвърдени за съдебни заседатели от квотата на Община Каспичан към Районен съд Нови пазар. След направени проучвания и обсъждания, комисията направи предложение до
Общински съвет за съдебни заседатели. Докладната беше разгледана на заседанията на трите
комисии, да чуем становището им.”
По време на дебатите по тази точка заседанието на Общински съвет напусна Ивайло
Иванов и то продължи в състав от 11 съветника.
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението по докладната, приемаме го с 5 гласа “за”.”
Десислава Вълчева – съветник – “Социалната комисия също приемаме предложението с 5
гласа “за”.”
Александър Александров – съветник – “Като член на Комисия по ТСУТ искам да кажа
становището на комисията - с 3 гласа “за” приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 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 11 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 752
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба
№ 1/03.02.2011г. за съдебните заседатели Общински съвет Каспичан избира и предлага на
Районен съд - Нови пазар следните кандидати за съдебни заседатели за мандат 2015-2020г.:
 Александър Райков Александров
 Мария Атанасова Атанасова - педагог
 Георги Колев Русев
 Стефан Пенчев Енев
 Нина Лазарова Атанасова - педагог
 Милена Велкова Йовева - педагог
 Петър Тачков Тачев
 Капка Димитрова Иванова - педагог
 Кремена Ивелинова Стефанова - Кирилова
 Стефан Тодоров Петков- педагог

Преди дебатите по тази точка към заседанието на Общински съвет се присъедини
Ивайло Иванов и то продължи в състав от 12 съветника.

По 7.6 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 448/18.11.2014г. 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 Виолетка Стаменова
Александрова от с.Върбяне. Съгласно подадените документи лицето е в тежко здравословно
състояние. Докладната за отпускане на еднократна помощ беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем становището им.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната за отпускане
на еднократна помощ и комплекта документи към нея. Становището на комисията е, че лицето
отговаря на критериите на Наредбата и следва да се отпусне еднократна помощ. С 5 гласа “за”
приемаме предложението по докладната.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението за отпускане на еднократна помощ с 5 гласа “за”, нямаме въпроси.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
също приемаме предложението с 3 гласа “за”.”

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. 6 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:
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Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“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 № 753
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 Виолетка Стаменова
Александрова от с. Върбяне, ул. “Георги Димитров“ № 16

По 7.7 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 450/20.11.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно съгласуване на позицията и предоставяне на
мандата на представителя на Община Каспичан за заседанията на Асоциацията по В и К на
обособена територия – Област Шумен
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладна записка за приемане на решение и
съгласуване на позицията и предоставяне на мандата на представителя на Община Каспичан за
заседанията на Асоциацията по В и К беше разгледана на заседанията на трите комисии, да
чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, нямаме въпроси, приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната, не приехме
направеното предложение. Ние сме принципно против участието на общината в Асоциацията
по В и К, като мотивите ни са, че това не е в интерес на общината и жителите и.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Асоциацията по В и К е създадена през 2010
година, членове на която са всички общини в област Шумен и оператора “В и К – Шумен“
ООД. Съгласно Закона за водите, асоциациите отговарят за управлението, планирането и
изграждането на В и К системи и съоражения и избират В и К оператора, който да предоставя
услугата на съответната територия. Асоциацията не е търговско дружество, като съответно тя
не генерира приходи и печалба. Общините имат задължението на предоставят на асоциацията
В и К системите и съоръжения – публична общинска собственост, а тези които са държавна
собственост ще бъдат предоставени за стопанисване от Областния управител. Съгласно
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Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по В и К, е необходимо с решение на
Общински съвет да бъде определен втори представител на общината, ако аз нямам възможност
да присъствам. По същия начин, съгласно Правилника позицията на представителя на
общината, се определя от Общински съвет. По предварително подготвения дневен ред за
заседанието насрочено на 01 декември, включва четири точки - по две, от които не е
необходимо решение. По втора точка предлагам да се гласува “въздържал се” по приемане на
бюджет 2015г. защото все още не е излязло постановление на Министерски съвет, не е гласуван
и Закона за държавния бюджет. По трета точка – приемане на бюджет на асоциацията за 2014г.
предлагам да се гласува “за” защото така е разписано в ПЗР на Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по В и К.”
Николай Николов – съветник – “Само като коментар искам да кажа, че проблемът е в
дружеството и дяловете на общините в него са разпределени крайно несправедливо. Община
Каспичан разполага с най-големия ресурс от всички общини в обастта, т.е. имаме най-много
дълбоки сондажи, най-много водоизточници и изградена водоснабдителна система. Със
сигурност В и К в селищна система Каспичан събира повече приходи от други общини.
Изграждането на всички В и К системи и съоражения сме правили от собствени приходи на
общината, след което ги “подарихме” на В и К – Шумен, да ги ползват и събират приходите от
предоставяне на услугата. Предвид това мисля, че неправилно и несправедливо е разпределено
дяловото участие в асоциацията, в която ние имаме 2,87%, определени на база брой население.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Присъствах на семинар при разработване
на Стратегията за развитие на В и К, на който стана ясно, че за модернизацията на В и К
сектора са необходими 15 милиарда лева, с които държавата не разполага. Затова идеята е
В и К асоциациите да прехвърлят имуществото си на общините, а те да кандидатстват по
европейски проекти за подновяване на В и К системи, съоражения и др. След изграждане и
подновяване на В и К системите и съораженията, общините ще ги предоставят отново на
асоциацията, която ще определи В и К оператора, които ще предоставя услугата и ще определя
цената за ползването – което означава драстичното и покачване.”
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. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 8 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 4 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 754
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за
водите и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснябдяване и канализация, Общински съвет Каспичан определя на заседанията на
Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен при невъзможност за
участие на Кмета на Общината, той да бъде заместван от Яна Христова Ненова –
Председател на Общински съвет
2. Възлага на представителя на Община Каспичан на заседание на Асоциацията по В и К
на обособена територия – Област Шумен, насрочено на 01 декември 2014г. да гласува по
въпросите от дневния ред, както следва:
 По т.1 – не се изисква решение;
 По т.2 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно приемане на бюджет за 2015г. на Асоциацията
по В и К на обособена територия – Област Шумен;
 По т.3 – „ЗА” приемане на бюджет за 2014г. на Асоциацията по В и К на обособена
територия – Област Шумен;
 По т.4 – не се изисква решение;
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По 7.8 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 468/25.11.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно одобряване на ПУП – Специализирана план схема
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Следваща докладна записка е свързана с реализиране
на инвестиционното намерение и одобряване на ПУП. Депозирано е заявление от „Плиска - 1“
ЕООД, представлявано от Карен Алексанян с ВКК № 1935/ 24.11.2014г., за одобряване на ПУП
– Специализирана план - схема. С наше решение разрешихме изработването на Подробния
устройствен план. Проекта е разгледан и приет от Общинския експертен съвет по устройство
на територията. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, нямаме въпроси, приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Десислава Вълчева - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”

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. 11 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 № 755
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет Каспичан одобрява Проект за подробен устройствен план – Специализирана
план - схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на линеен обект на техническата инфраструктура за
„Външно ел.захранване за Къща за гости със заведение за хранене” в УПИ І кв.33 по плана на
гр.Плиска, с възложител: „Плиска - 1” ЕООД, представлявано от Карен Алексанян,
заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, като собственик на захранвания имот, с
начало ТП”Църква”, преминаващо по улици на град Плиска с ок104-ок, 106-ок, 108-ок, 110-ок,
114-ок, 115а-116а до достигане на Т Главно, разположено в захранвания имот, с обща
дължина 487 м`

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДРУГИ
Николай Найденов – Кмет на кметство село Върбяне – “На последното редовно заседание на
Общински съвет, декларирахме и внесохме писменно до Кмета на общината – г-жа Недева, в
което настояхме за отговори поставените въпроси на днешното заседание. Искахме отговори на
следните въпроси: от кои дейности и параграфи са взети средствата за увеличение на нашите
заплати, колко, кога, защо и от къде са средствата раздадени като ДМС на Общинска
администрация. Настояваме да бъдат увеличени възнагражденията на специалистите по
кметства, също така искаме да бъдат назначени по 1 щатна бройка лице, във всяко кметство за
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да бъдат възстановени дейностите по подръжка на пътищата, обредни домове, по опазване на
околната среда и хигиената в населените места. Отговор на тези въпроси получихме минути
преди началото на заседанието. От него е видно, че за бюджетната 2015г. средствата
необходими за дофинансиране на по-високите размери на нашите възнаграждения ще са за
сметка на местните приходи, т.е. средства с които биха се правили текущи ремонти, капиталови
разходи, улично осветление и издръжка. Значи ли това, че през следващата година бюджетите
на кметствата в дейностите – улично осветление, текущи ремонти и капиталови разходи ще са
“орязани”? Това ли е единствената възможност питам? Да разбираме ли, че нашите
възнаграждения могат да провалят бюджета на общината, и ако това е така ние сме готови да се
откажем от тях.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “С решение на Общински съвет
е определен нов размер на основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства. На
същото заседание се приеха нови по-високи размери на възнагражденията и на кметските
наместници. Общата сума на средствата, необходими за осигуряване на това увеличение на
работните заплати, е в размер на 9500лв. Предвид факта, че такъв финансов ресурс не беше
предвиден в бюджет 2014г., моето предложение беше необходиматата сума да се осигури чрез
прехвърляне на средства от дейностите местна отговорност, а именно средства от уличното
осветление, общински служби по БКС и най-вече – от спортния и културния календари на
Община Каспичан за 2014 година. За бюджетната 2015г. средствата, необходими за
дофинансиране на по-високите размери на възнагражденията на кметовете и кметските
наместници ще бъде в размер на 38 000лв. На този етап при липсваща рамка на бюджета за
2015 година нямаме яснота от кои дейности ще вземем за да осигурим средствата.”
Николай Николов – съветник – “Тогава когато взехме това решение, гласувахме
емоционално, и аз в това число гласувах “за”, но ако не бяхме го гласували така щяха да се
търсят други възможности - щяха да се търсят средства от други дейности и нямаше да водим
този разговор сега. Мисля, че това е грешка на ръководството – недомислено предложение и
решение, защото няма ясни правила. Кому беше нужно всичко това и защо е необходимо да
става публично достояние?”
Христо Христов – Кмет на кметство град Плиска – “Искам да обърна внимание, и в този
отговор, който получихме сега е спестена истината и не е предоставена цялата информация
информацията за размера на получените като “ДМС” средства от Общинска администрация.
Защо се налага дофинансиране на възнагражденията на кметовете на кмества от местни
дейности, след като става ясно, че има значителни икономии във фонд работна заплата, които
се раздават под формата на ДМС-та на служителите от Общинска администрация? Но
кметовете сме твърдо решени да търсим истината докрай и да защитаваме интересите си,
защото през 2015г. предстоят избори и тогава трябва да отговаряме пред избирателите какво
сме свършили и какво не, и защо не е свършено. Защо позволявате г-жо Недева на служители
от администрацията да коментират в публичното пространство от къде и колко са нашите
заплати при положение, че има служители, които са взели три пъти повече средства като ДМС
от кметовете на кметства. Това е недопустимо г-жо Недева, ако това не е вярно защо не
получихме информация кои служители колко са взели? Истината е че някои са взели в пъти
повече.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Относно въпроса за изплатените средства за
ДМС, след като се направиха разчети на средствата за фонд работна заплата и се установи
реализирана икономия на средства, се начислиха и изплатиха допълнителни средства. Такива
бонуси бяха изплатени на всички служители от Общинска администрация Каспичан,
включително и на кметовете на кметства, кметските наместници и специалистите при всички
кметства на територията на Общината. Общата сума на изплатените допълнително средства в
дейност 1122 “Общинска администрация” е в размер на 20 626 лева. През месец февруари, след
извършено годишно оценяване на изпълнението на служителите при Общинска администрация
Каспичан, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението
на служителите в държавната администрация и според получените конкретни оценки на всеки
един от оценените служители, бяха увеличени индивидуалните работни заплати на всеки един
от тях – в съответствие с получените оценки, в рамките от 4% до 10%. Такова оценяване и в
24

последствие увеличение на заплатите беше извършено на всички служители, включително и на
специалистите при кметствата и кметските наместничества при Община Каспичан. През месец
юли, при спазване на наредбата регламентираща този процес, бяха начислени и изплатени суми
под формата на ДМС – от реализираната икономия от фонд работна заплата за І-то
шестмесечие на 2014г. – в дейност 1122 “Общинска администрация”, в размер на 8470 лева. По
повод искането за увеличение на работните заплати на кметовете на кметства и на техните
специалисти, считам че на този етап е още много рано за такива разчети, предвид факта че не е
обнародван Закона за държавния бюджет за 2015г. и постановлението за неговото изпълнение,
с които ще се определи рамката на бюджета на Общината за 2015г. Ще се търсят варианти и
възможности за осигуряването на помощен персонал към всяко кметство, чрез използване на
програмите на социалното министерство и агенцията по заетостта. В същото време,
осигуряването на бройки за всяко кметство е свързано с промяна в структурата на Общинска
администрация и най-вече с ангажирането на допълнителен финансов ресурс, с какъвто
общината не разполага.”
Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан – “Във връзка с искането на кметовете за
оказване на методическа помощ при атестирането на специалистите по кметства съм
подготвила всички необходими материали на хартиен и електронен носител. Ще им бъде
оказвана своевременно такава във връзка с прилагане разпоредбите на Наредбата за условията
и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.”

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 16.30 часа
поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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