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

Днес 16.01.2015 година от 18.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе петдесет и третото, извънредно, 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:
Ралица Тодорова – Народен представител в 43-тото Народно събрание;
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Румен Панайотов – Кмет на Община Нови пазар;
Милен Минчев – Зам. кмет на Община Каспичан;
Николай Николов – Председател на Общински съвет Нови пазар.
Общински съветници от Общински съвет Нови пазар.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова, която
предложи то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предоставяне на безлихвен заем на СНЦ ”МИГ Нови пазар – Каспичан” за изпълнение на
Стратегия за местно развитие на територията на общините Каспичан и Нови пазар, финансирана с
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-99/ 13.06.2012г. между
Министерството на земеделието и храните, ДФ ”Земеделие” и СНЦ ”МИГ Нови пазар–Каспичан”
Докл.: Кмета на Общината
2. Определяне на размера на членския внос на Община Каспичан в СНЦ „МИГ Нови пазар Каспичан„ за 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
3. Кандидатстване на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан„ за финансиране по подготвителната
мярка за изготвяне на стратегии за местно развитие за програмния период 2014-2020г.
Докл.: Кмета на Общината
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Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ НА СНЦ ”МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНИТЕ КАСПИЧАН И НОВИ ПАЗАР, ФИНАНСИРАНА С ДОГОВОР ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № РД 50-99/ 13.06.2012г.
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ДФ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” И СНЦ
”МИГ НОВИ ПАЗАР–КАСПИЧАН”
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Уважаеми колеги, свиках извънредно заседание предвид
внесените докладни записки, по които е необходимо решение на Общински съвет преди
приемането на бюджета на общината за тази година. Докладна записка ВОС № 4/15.01.2015г. е
относно предоставяне на безлихвен заем на МИГ Нови пазар – Каспичан. Както всички знаете
Община Каспичан е сред учредителите на ”МИГ Нови пазар–Каспичан” и е член на Управителния
съвет. При изпълнението на Стратегията за местно развитие МИГ-а е изчерпал всички
възможности за ползване на аванси по договора за безвъзмездна финансова помощ, а направените
разходи се възстановяват с голямо закъснение – след около 6 до 9 месеца. Това, както и редовното
непроизнасяне в срок по подадените заявки за одобряване на извършените дейности по отношение
на допустимите разходи създава значителни трудности при функционирането на сдружението и
финансовото обезпечаване на дейностите. За да бъдат изпълнени дейностите по проекта през
2015г. е необходимо МИГ Нови пазар – Каспичан да разполага с финансов ресурс до получаване
на плащанията от Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие”. Правното основание за отпускане
временни безлихвени заеми от общинския бюджет е хипотезата на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси, а именно: „За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори може да се
отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет с решение на съответния общински
съвет”. Временният безлихвен заем е със средства от собствените приходи на община Каспичан и
ще бъде погасяван своевременно с постъпване на плащанията по тримесечните заявления от
Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие”. С предоставянето на временния безлихвен заем ще
се обезпечи дейността на сдружението и изпълнението на одобрената Стратегия за местно
развитие по Ос 4 „ЛИДЕР” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. на
територията на общините Каспичан и Нови пазар. Успешното изпълнение на тази Стратегия ще
даде допълнителни шансове на ”МИГ Нови пазар–Каспичан” при кандидатстването с нова такава
за програмния период 2014-2020г. Да чуем становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението по докладната с 5 гласа „за” приемаме.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия, като цяло приемаме предложението. Моят
личен въпрос е, в кои дейности ще бъдат намалени средствата, за да бъдат осигурени тези 40 хил.
лева - т.е. за сметка на уличното осветление, от културния или спортния календар или ще има по –
малко средства за капиталови разходи? И другият ми въпрос е защо не потърсят възможност да
вземат кредит, който да погасят след като ДФЗ им възстановят средствата? ”
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Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението с 3 гласа „за“,
моят въпрос е в този смисъл. Ако вземем решение да бъде предоставен безлихвен заем на МИГ-а,
ще осигурите ли средствата?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “В отговор на г-н Дочев ще кажа, че тази сума
ще е изцяло от местните приходи на община, които на този етап не мога да кажа от къде ще
осигурим. Знаете, че сме в процес на изготвяне на бюджета на общината за тази година и в
момента нямам яснота в това отношение. Най-вероятно ще бъдат осигурени от продажба на ДМА
или от средствата за капиталови разходи. Убедена съм, че трябва да помогнем на МИГ-а да
изпълнят дейностите по стратегията за този програмен период, защото това ще бъде в плюс,
когато кандидатстват през следващия програмен период. Всички такива организации в определен
етап достигат до момент в който не достигат средства за издръжка, реклама, обучения и т.н.“
Николай Николов – съветник – “Мисля, че не трябва да коментираме от къде ще вземем
средствата за безлихвения заем на МИГ-а, при положение че бюджета за тази година, както
разбрахме от г-жа Недева още е в проект. Ние трябва да планираме средствата сега - бъркаме
подхода. Начина е да завишим местните приходи и така да компенсираме необходимите
средства.”
Георги Йорданов – съветник – “Във тази връзка, мисля че е редно, ако приемем решението,
средствата да бъдат предоставени на МИГ-а след приемане на бюджета на общината, и затова
предлагам в точка 1 от проекта за решение - срока за предоставяне на 20 хил.лева или половината
от исканата сума да е 28 февруари.”
Николай Николов – Председател на УС на СНЦ ”МИГ Нови пазар–Каспичан” – “Ако ми
позволите да взема думата и да мотивирам причината да се обърнем към двете общини за
финансово подпомагане в края на този програмен период. Първо искам да кажа, че днес
получихме яснота, че сме одобрени по четвъртата покана от приема и предстои подписването на
договора с ДФЗ. До този момент екипа на МИГ-а се справя много добре, сериозни проблеми
имаме единствено с проектите по третата покана, но се надявам да се справим. До този момент
разходите за издръжка, обучения и т.н бяха от авансовото плащане преведено от ДФЗ. На 14-ти
декември направихме последното искане за плащане, като се надяваме до края на март да бъдат
преведени средствата. Причината да се обърнем за помощ към двете общини е, че в момента не
разполагаме с никъкъв финансов ресурс, с които да може да функционира МИГ-а, да осъществим
планираните дейности и проекти по изпълнение на Стратегията, което е важно. Неизпълнението
на приетата Стратегия, ще доведе до сериозни затруднения при кандидатстването през втория
програмен период. В отговор на въпроса на Общинския съветник Борислав Дочев искам да кажа,
че при усвояването на кредит от която и да е банка, до периода на връщане на средствата се
начисляват лихви, които не се признават като разход от ДФЗ, т.е. средствата не се възстановяват.
Това е и другата причина да се обърнем към двете общини, защото Закона за публичните финанси
позволява отпускането на временни безлихвени заеми от общинските бюджети за финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Призовавам Ви да
подкрепите направеното предложение.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Чухме становищата на комисиите, това на Кмета на
Общината, както и на Председателя на Управителния съвет, предлагам да преминем към
гласуване, като гласуваме предложението за решение с корекцията на срока на отпускане на
временния безлихвен заем - 28 февруари.”
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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. 10 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 № 762
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Каспичан реши:
1. Община Каспичан да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране
„Собствени приходи” на СНЦ ”МИГ Нови пазар - Каспичан” за изпълнение на дейностите по
„Стратегия за местно развитие 2007-2013г. на територията на общините Нови пазар и
Каспичан” в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, платими на два транша – 20 000лв.
/двадест хиляди лева/ до 28.02.2015 г. и 20 000 лв./двадест хиляди лева/ - след 30.06.2015 г., при
започване на подготвителната мярка за участие във втория програмен период 2014–2020г.
2. Определя срок за възстановяване на заема 31.12.2015г.
3. В случай, че в срока по т.4 не е постъпило плащане по последните заявки от РА ДФ”Земеделие”, срока за възстановяване може да бъде удължен с решение на Общински съвет
Каспичан
4. Да бъде подписана Запис на заповед от председателя на УС на СНЦ „МИГ – Нови пазар
- Каспичан“ за предоставената сума като безлихвен кредит от община Каспичан
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НА ОБЩИНА КАСПИЧАН В
СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН„ ЗА 2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Следващата докладна записка е за определяне размера на
членския внос на Община Каспичан. Както повечето от Вас знаят с решение на Общото събрание
на сдружението беше определен годишен членски внос за общините в размер на 300 лв., а за
физическите лица членския внос е 0,5 % от МРЗ за страната. За да бъдат изпълнявани дейностите
по проекта и през 2015 г. е необходимо СНЦ”МИГ Нови пазар – Каспичан” да разполага с
финансов ресурс и обстоятелството, че вече нямат право на авансови плащания още повече
обосновава необходимостта от увеличение на размера на членския внос. Докладната беше
разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението по докладната с 5 гласа „за” приемаме.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 5 гласа „за” приемаме
предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението с 3 гласа „за“.”
Десислава Вълчева – съветник – “Моето предложение е за двете общини размера на членския
внос да е в размер на две хиляди лева.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предлагам да преминем към гласуване на предложението
по докладната като предложение за изменение в проекта за решение е - членския внос да е в
размер на две хиляди лева.”

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:
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”

5

Р Е Ш Е Н И Е № 763
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Каспичан реши:
1. Упълномощава представителя на Община Каспичан в Общото събрание на СНЦ
”МИГ Нови пазар - Каспичан” да предложи и подкрепи размера на членския внос на общините
за 2015г. в размер на 2000 лв. /две хиляди/ лева

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КАНДИДАТСТВАНЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН„ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО
ПОДГОТВИТЕЛНАТА МЯРКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА
ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предстои заключителния етап от изпълнение на
Стратегията за местно развитие на териториите на общините Каспичан и Нови пазар. Успоредно с
това започва и подготовката за кандидатстване по подготвителната мярка за изготвяне на местни
стратегии за следващия програмен период. Участието на СНЦ ”МИГ Нови пазар - Каспичан” в
подготвителната мярка и кандидатстването за финансиране на местната стратегия за следващия
период е немислимо без подкрепата на двете общини. Успешното кандидатстване и подписването
на договор за финансова помощ ще предостави на двете общини, неправителствения сектор и
бизнеса, развиващ дейност на територията им, допълнителни възможности за реализиране на
проекти за подобряване на условията за живот в селските райони, както и за създаване на
устойчив бизнес, разкриване на нови работни места и допълнителни доходи за населението.
Предложението беше разгледано на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме
предложението, приемаме го. Моят въпрос е имате ли визия за новата Стратегия, т.е за новия
програмен период за какви проекти ще е по-голяма част от финансовия ресурс – за земеделски
проекти, бизнес или с обществена насока?”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ с 3 гласа „за” приемаме предложението по
докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също. Искам като коментар да кажа, че още
при учредяването на МИГ-а участвах активно на всички заседания и бях представител на
общината в тях. Но работата на екипа не ме удоволетворяваше, и сега е видно, че не съм сгрешил.
Няколкократно изразих мнение за дните и часовете на провеждане на информационните
кампании, обученията и срещите с граждани, които имаха желание да кандидатстват. Винаги се
провеждат в работни дни и часове неудобни за повечето хора. Освен това за пореден път питам
какво се случи с проекта на кметство село Каспичан – защо не беше класиран при положение, че е
бил подаден първи по тази мярка, а по думите на Кмета на с.Каспичан, не е имало друг проект до
крайната дата на подаване на проектите?”
Николай Николов – Председател на УС на СНЦ ”МИГ Нови пазар–Каспичан” – “В отговор на
Общинския съветник Георги Йорданов искам да кажа, че за втория програмен период имаме идея
повече средства да бъдат планирани за проекти с обществено значение, т.е детски площадки,
НПО-та, читалища и т.н. Ако ми позволите реплика в отговор на колегата Борислав Дочев искам
да кажа, че по отношение на датите и часовете на провеждане на срещи, обучения, кампании и др.
– те са регламентирани в Устава, но няма пречка да се направят промени в него и те да се
провеждат в почивни дни. По отношение на проекта на кметство село Каспичан ще получите
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писмен отговор за причините проекта да остане в резерв. Апелирам Общинските съветници да
подкрепят направеното предложение за да може СНЦ ”МИГ Нови пазар – Каспичан да
кандидатства за финансиране на местната стратегия за следващия програмен период, защото без
подкрепата на двете общини участието на МИГ-а е немислимо.”

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 № 764
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Каспичан реши:
1. СНЦ ”МИГ Нови пазар - Каспичан” да кандидатства по подготвителната мярка за
изготвяне на Стратегия за местно развитие за следващия програмен период 2014 – 2020г.
2. Проекта на Стратегията за местно развитие да се внесе за обсъждане в Общински
съвет Каспичан, преди одобрението й от Общото събрание на сдружението

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 20.00 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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