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

Днес 16.02.2015 година от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе петдесет и петото, 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:
Ралица Тодорова – Народен представител в 43-тото Народно събрание;
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Милен Минчев – Зам. кмет на Община Каспичан;
Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан;
Николай Николов – Председател на Общински съвет Нови пазар.
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, след заседанията на комисиите и във
връзка с решение на Икономическа комисия, към предварително подготвения дневен ред е
внесена нова докладна записка с ВОС № 72/16.02.2015г., относно приемане на допълнение към
бюджет 2015г. на Община Каспичан, която предлагам да разгледаме паралелно с материалите по
бюджет 2015г. Имате ли други предложения по дневния ред?”
адв.Ралица Тодорова – юрист на Общински съвет – „Уважаеми дами и господа, преди да
преминете към гласуване на дневния ред искам да взема думата, като на юрист на Общински
съвет. Искам да направя препоръки за изменение на предварително подготвения дневен ред.
Становището ми е, че точка първа точка от дневния ред - отчет за изпълнение на бюджет 2014г.
на Община Каспичан трябва да отпадне. Мотивите ми за това са следните - считано от 01.01.14г.
е в сила Закона за публичните финанси, съгласно който реда за приемане на отчета на общината е
регламентиран по нов ред в чл. 140 от закона. Има приета и 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, където този
регламент е подробно описан и доразвит. При внасяне на отчета за бюджет 2014г. Кмета на
общината не е спазил изискванията на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 в която се казва, че годишния
отчет се внася, придружен с доклад, отчет за изпълнение на сметки за средствата от Европейския
съюз, отчетна информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 и др. В доклада трябва да бъде включена и
информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнение на прогнозите по чл. 82,
ал. 3 от закона. Председателя на общинския съвет е длъжен да организира публично обсъждане
преди приемане на отчета от общинския съвет. Председателя съвместно с Кмета на общината
следва да организират публичното обсъждане на отчета преди неговото приемане. Във тази връзка
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изразявам категорично становище, че първа точка от дневния ред - отчет за изпълнение на бюджет
2014г. на Община Каспичан трябва да отпадне и да се върне на Кмета на общината за
привеждането му в съответсвие с изискванията на закона. След повторното му депозиране в
деловодството на общинския съвет да се спазят разпоредбите на чл. 42 – чл. 45 от Наредбата 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, след което да се внесе за разглеждане и приемане от Общинския съвет. По отношение
на докладна записка № ВОбС - 53/05.02.2015г., относно участие на Община Каспичан в
Регионална интегрирана система за управление на отпадъците, считам, че същата следва да бъде
оттеглена от вносителя, негласувана за разглеждане още при приемане на дневния ред или да не
бъде гласувана от общинските съветници. Мотивите ми за това са, че нито в мотивите на
докладната записка на вносителя, нито в предложения проект за решение става ясно, какви са
финансовите ангажименти, които ще поеме Община Каспичан. Препоръчвам решението да бъде
взето на последващо заседание на общински съвет след изясняване на този въпрос.“
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Съгласна съм с изложените мотиви от
адв.Ралица Тодорова, затова оттеглям от дневния ред следните докладни: Отчет за изпълнение на
бюджет 2014г. на Община Каспичан и докладна записка № ВОбС - 53/05.02.2015г., относно
участие на Община Каспичан в Регионална интегрирана система за управление на отпадъците.”
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Ако нямате други предложения по дневния ред,
предлагам да преминем към гласуване, като от проекта за дневен ред отпадат оттеглените от
вносителя материали.”

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на бюджет 2015г. на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
2. Приемане на годишен План за развитие на социалните услуги в Община Каспичан за 2016г.
Докл.: Председателя на комисията
3. Отчет за дейността на общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при
Община Каспичан през 2014г.
Докл.: Председателя на комисията
4. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Каспичан за
периода 2009 – 2014г.
Докл.: Кмета на Общината
5. Актуализация на Наредба на Общински съвет Каспичан за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
6. Актуализация на Наредба на Общински съвет Каспичан за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги
Докл.: Кмета на Общината

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Закона за държавния бюджет и Закона за
публичните финанси в деловодството на Общински съвет с ВОС № 39/28.01.2015г. бе внесен
проект на бюджета за 2015г. на Община Каспичан. Проекта за бюджет беше разгледан на
заседанията на трите комисии, като след заседанията на комисиите и във връзка с решение на
Икономическа комисия е внесена докладна записка с ВОС № 72/16.02.2015г., относно приемане
на допълнение към бюджет 2015г., която разглеждаме паралелно. Да чуем становището на
комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
внесения проект за бюджет на общината за 2015 година. Коментирахме заложените средства за
обектите по капиталова програма – видеонаблюдение за сградата на общинска администрация, за
град Каспичан и по населени места, детски площадки. Зададоха се въпроси по предложенията на
кметовете на кметства за обектите по текущи ремонти и капиталови разходи. Плануваните
средства в държавни и местни дейности, протокола от общественото обсъждане и намаления
бюджет на Общинския съвет. Зададохме въпроси защо средствата за обезпечаване дейността на
Общински съвет са планувани само за 11 месеца, на които г-жа Недева не даде конкретен отговор.
Комисията с решение изискахме за сесийното заседание да бъде изготвено предложение за
размера на средствата необходими за обезпечаване дейността на Общински съвет за календарната
2015 година, това предложение е изготвено за заседанието и е внесено с докладна записка с ВОС
№ 72/16.02.2015г. Като цяло комисията с 3 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се“ прие бюджета.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ коментирахме основно заложените средства за
обектите по капиталова програма. След направеното обсъждане комисията изрази становище, че
предложения обект в капиталовата програма за с. Каспичан е нецелесъобразен разход предвид
състоянието на сградата. Комисията направи предложение до сесийното заседание от кмета на
населеното място да се изиска ново предложение за същия размер на средствата заложени в
капиталова програма. Зададохме въпроси по конкректни цифри по дейности и параграфи, на
някои не получихме отговор, затова комисията с 1 глас „за” и 2 гласа „въздържал се“ не прие
бюджета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме внесения
проект за бюджет на общината за 2015 година. Зададоха се въпроси по конкректни цифри по
дейности и параграфи – националната сигурност, обществени възпитатели, ОДЗ и ЦДГ.
Коментираха се планираните средства в дейностите за издръжка на ДЦВХУ, ЦНСТ, ЦСРИ.
Плануваните средства в държавни и местни дейности, капиталови разходи, намаления бюджет на
Общински съвет, средствата планувани за културния календар. Предложението на кметовете на
кметства за проекто бюджет, предложенията им за обектите по текущи ремонти и капиталови
разходи. Зададоха се въпроси по бюджетната прогноза и планираните средства за работна заплата
и численост на персонала. С 4 гласа „за” от четирима присъстващи на заседанието на комисията,
приемаме проекта за бюджет за 2015 година на общината.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Чухме становищата на комисиите и във тази връзка,
предлагам да дадем думата на Кмета на кметство с. Каспичан да мотивира направеното
предложение за обект по капиталовата програма.”
Аспарух Рангелов – Кмет на кметство с.Каспичан – “Направих предложение в капиталовата
програма да бъде включен обект придобиване на ДМА, закупуването на имот – сграда, която след
ремонт да се използва за клуб на пенсионера. Както знаете до този момент няма подходящо
помещение, което да се ползва с тази цел. След извършена проверка в тази връзка стана ясно, че
земята и сградата са собственост на РПК, като приблизителната стойност на обекта предвид
състоянието на сградата, сме коментирали при проведени разговори с тях. Както казах преди
малко сградата не е ползвана и поддържана дълго време и ще са необходими около 25 хил.лв. за
ремонтни дейности, които съм осигурил от дарения. Парадокса тук е, че същата сграда е в
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балансовата стойност на кметство село Каспичан, но реално имота не е вписан в регистрите като
общинска собственост, това остава да се уточни.”
Николай Николов - съветник – “Мисля, че няма място за притеснение да закупим сградата,
каквато и да е оценката. Общината ще придобие собственост със средства за капиталови разходи,
а кметството ще има помещение, което да ползват като пенсионерски клуб.”
адв.Ралица Тодорова – юрист на Общински съвет – „Мисля, че трябва да подкрепите
направеното предложение от Кмета на кметство село Каспичан независимо, че не е изяснена
собствеността на имота. Няма пречка да гласувате така обекта по капиталовата програма, а след
изясняване на собственоста при необходимост да се направи актуализация.“
Александър Александров - съветник – “Аз лично подкрепям идеята на г-н Рангелов. Мисля, че
общината трябва да придобива такава собственост на тази цена и в други населени места, и в
Плиска включително.”
Христо Христов – Кмет на кметство гр.Плиска – “Подкрепям това, което каза г-н Александров.
В Плиска има помещение подходящо за по-големи събития, което общината може да закупи и да
кандидатства по проекти през следващия програмен период.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Имате ли конкретни предложения за промени в рамката
на бюджета? Припомням, че след заседанието на Икономическа комисия и във връзка с тяхното
решение, от дейност 2122 “Общинска администрация“ § 10-20 „Разходи за външни услуги“
намаляме с 9 000 лв., от които 3 000 лв. прехвърляме в дейност 2123 „Общински съвет“ § 02-02
„Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения“ и 6 000лв. в
същата дейност § 10-20 „Разходи за външни услуги“. Моето предложение е за допълнение в текста
по докладната записка с проекта за решение - в т. 15, нова точка 6, със следния текст: „Да
информира Общински съвет в случай на отклонения от средния темп на нарастване на разходите
за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи
и/или за трайно намаляване на бюджетните разходи“. Имате ли други предложения?”
Георги Йорданов - съветник – “Искам да направя две предложения за допълнение в текста на
докладната, като първото ми предложение е по т. 13, в която предостъпваме 30% от приходите
от наеми или аренда на земеделски земи по кметствата, моето предложение е да вземем решение
да се предостъпват и 30% от приходите и от продажба на имоти. Другото ми предложение е за
допълнение в т.15, и е със следния текст: „да информира тримесечно Общинския съвет относно
текущото изпълнение на бюджета на Община Каспичан и плана за изпълнение на поименния
списък на капиталовите разходи за 2015 година.”
Борислав Дочев - съветник – “Мен лично ме притеснява текста на точка 16.1 – „Да предоставя
временни безлихвени заеми от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз – до възстановяването им от
Управляващия орган“, и правя предложение тя да отпадне.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Тази точка касае конкретно разплащанията по
програмите за временна заетост, т.е. при стартиране на програмата средствата за
възнагражденията на наетия персонал се превеждат от министерството обикновено след два
месеца. Възнагражденията за първия месец им се изплащат със средства от общинския бюджет до
получаване на трансфера. Абсолютно същата е процедурата с проекти финансирани със
европейски средства, разплащаме дейностите по проекта със средства от общинския бюджет до
получаване на междинно или окончателно плащане. Неприемането на този текст ще доведе до
невъзможност да работим по програми за временна заетост и по проекти също така.”
Борислав Дочев - съветник – “В такъв случай оттеглям предложението си.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други предложения, преминаваме в
процедура по гласуване, като предвид приемането на решения за разходване на публични средства
гласуването ще бъде точка по точка с направените предложения за допълнения.”
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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. 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 № 781
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2015 година, както следва:
1.1. По ПРИХОДА в размер на 4 953 435лв. (съгласно Приложения № 1-А; 1-Б и 1-В), в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 2 817 188лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности: 2 700 867 лева;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2014г. в размер на 116 321 лева, разпределен, както следва:
 Функция «Общи държавни служби»: 1 018лв.;
 Функция «Отбрана и сигурност»: 9 341лв.;
 Функция «Образование»: 62 231лв.;
 Функция «Социално подпомагане и грижи»: 38 678лв.;
 Функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности»: 5 053лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности: 2 136 247лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи: 350 500 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи: 813 300лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия: 551 500 лева;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи: 220100 лева, в т.ч.:
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища: 103 400 лева;
- за други инвестиционни разходи с капиталов характер: 116 700 лева.
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1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 34 400 лева;
1.1.2.6. Трансфери: - 57 000 лева;
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми: 85 865 лева;
1.1.2.8. Операции с финансови активи и пасиви: 137 582 лева.
1.2. По РАЗХОДА в размер на 4 953 435лв., разпределени по функции, групи и дейности и
параграфи, съгласно Приложения № 2-А, 2-Б и 2-В, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности: 2 817 188 лева;
1.2.2. За местни дейности: 1 872 814 лева;
1.2.3. Дофинансиране с местни приходи: 263 433 лева.
1.3. Утвърждава балансирано бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на
касова основа

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 № 782
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
2. Приема инвестиционната програма за 2015г. (съгласно поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 452 128 лв., съгласно Приложение № 3,
като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително
и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 220 100 лева
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 55 000 лева
6

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 № 783
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
3. Утвърждава разходите за заплати през 2015г., без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение
№4
3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура,
религиозни дейности” (без читалищата), се определя от Кмета на общината в рамките на
средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото
решение

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”
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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 № 784
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. Членски внос: 5 000лв.;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за еднократни помощи,
награди на изявени деца, погребение, кръводаряване и за други цели): 7 500 лева;
4.3. Упълномощава Кмета на общината, при необходимост да договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. и 4.2

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 № 785
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по
трудово правоотношение;
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 2 000 лева;
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет Каспичан в
размер на 1 800 лева
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 № 786
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски – за
пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 5
6.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6 и
размера на средствата в рамките на процент от действителните разходи, зависим от
процента на предоставените целеви средства от Министерство на финансите
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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 № 787
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 6

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”
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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 № 788
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7

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 № 789
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015г. в размер на 0,00 лв.
9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015г. в размер на 0,00 лв.
9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015г. в
размер на 338 186 лева

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 № 790
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2015г., в размер на 5 070 452лв.
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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 № 791
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2015г., в размер на 6 277 703лв. (30 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години)

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”
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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 № 792
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2015г., в размер на 37 541 лева

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 № 793
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
13.1. Преотстъпва 30 % от приходите от отдадените под наем и аренда земеделски земи
в землищата на кметствата към Община Каспичан – за изпълнение на дейности от местно
значение, определени съгласно Приложение № 8
13.2. Преотстъпва 30 % от приходите от продажба на имоти, предоставени за
управление на кметовете на кметства, които се превеждат по сметка на кметството за
изпълнение на дейности от местно значение

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”, 1 глас “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

-

“ПРОТИВ”

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 № 794
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени, както следва:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
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бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. Да отразява
служебно промените по общинския бюджет – с размера на постъпилите и разходвани средства
от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя

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 № 795
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението
15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях
15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, при спазване изискванията на съответния Управляващ орган и на
МФ
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15.6. Да информира Общински съвет в случай на отклонения от средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или за трайно намаляване на бюджетните разходи
15.7. Да информира тримесечно Общинския съвет относно текущото изпълнение на
Бюджета на Община Каспичан и Плана за изпълнение на поименния списък на капиталовите
разходи за 2015 година

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 № 796
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
16. Упълномощава кмета:
16.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от общинския бюджет за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз – до
възстановяването им от Управляващия орган. При предостяването на временни безлихвени
заеми от временно свободни средства по общинския бюджет, да се спазват изискванията на
чл. 126 от ЗПФ
16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие
16.3. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти
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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 № 797
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
17. Разходването на бюджетните средства (без целевите), се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
17.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни
17.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови
разходи; за покриване на просрочените задължения от минали години; за разходи, свързани с
дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи –
горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти

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”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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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 № 798
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, провело се на
28.11.2014г., съгласно Приложение № 9

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 № 799
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан:
19. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности, за периода
2015 – 2017 година, съгласно Приложение № 10

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2016г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Плана за развитие на социалните услуги в Община
Каспичан за 2016г. е изготвен в съответствие със заложените дейности по реализиране на
общинската Стратегия за развитие на социалните услуги. Внесения материал е подробен,
съгласуван с Директора на Дирекция социално подпомагане и председателя на обществения съвет.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментирахме
плануваните социални дейности през 2016 година, новите услуги които общината има намерение
да разкрие във връзка с приетата дългосрочна Национална програма за развитие на социалните
услуги. Приемаме предложения план с 4 гласа „за”.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме плана за
развитие на социалните услуги, приемаме го с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме плана с 3 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. 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 № 800
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП и чл. 63 б, ал. 4 от
ППЗСП Общински съвет Каспичан приема годишен План за развитие на социалните услуги в
Община Каспичан за 2016г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на общински съвет е
внесен отчет за дейността на общинската комисия за безопастност на движението по пътищата в
Община Каспичан. Отчета беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета, коментирахме
извършената дейност и взетите решения от заседанията на комисията. Обсъдихме направеното
предожение от Социалната комисия да се забрани категорично влизането на всички видове МПС в
пешеходната зона. Приемаме отчета с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, с 3 гласа „за” приемаме отчета.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме отчета за дейността на
общинската комисия по безопастност. Обсъдихме подробно информацията, като комисията излезе
с предложение да се направи хоризонтална маркировка на кръстовището на улици „Мадарски
конник„ и „Димитър Благоев„, да се маркират две пешеходни пътеки в тази зона. Коментира си е
спирането на камиони във входа на града пред завод „Рока България„, които създават
предпоставки за ПТП. Коментира се възможността да се забрани категорично влизането на всички
видове МПС в пешеходната зона, но стана ясно, че на този етап е невъзможно това да се случи.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Ако ми позволите като Председател на
комисията да кажа това, което коментирахме и на заседанията на трите комисии. Предстои
изготвянето на Генерален план за организация на движението в град Каспичан, при изготвянето на
който ще бъдат включени всички направени предложения от комисиите във тази връзка. Както г-н
Дочев каза преди малко, на този етап не можем да изпълним нито едно от дадените предложения
ако това не е проектирано в плана. В момента, в който започнем да работим по изготвянето на
плана, ще бъдете уведомени да депозирате писменно предложенията си.”
адв.Ралица Тодорова – юрист на Общински съвет – „Ако ми позволите като коментар да кажа,
че в Областна администрация Шумен се проведе среща с Народните представители от Шуменски
избирателен район, Областната транспортна комисия и представители на Областно пътно
управление, на която Областната транспортна комисия в Шумен прие предложението на
общинските транспортни комисии в Нови пазар и Каспичан за изграждане на кръгово движение
на кръстовището между първокласен път Русе-Варна на км 135, третокласен път МътницаМадара - Каспичан и второкласен път Нови пазар – Тръница. Стана ясно, че на този етап Областно
пътно управление може да направи необходимите проучвания относно възможността за
изграждането му, установяване на интензивността на движение по съществуващия път, заснемане
на пътя с целия габарит, изготвяне на ориентировъчна количествено-стойностна сметка и
предложение до Агенция „Пътна инфраструктура” за включване в програми за проектиране и
строителство.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Бяхме информирани за провеждането на
тази среща, и във тази връзка депозирах писменно подкрепа за изграждане на кръгово движение.
Този участък е много натоварен когато затворят магистралата, движението се насочва през град
Каспичан и се създават предпоставки за ПТП.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 801
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет за
дейността на Общинската комисия за безопастност на движението по пътищата при Община
Каспичан през 2014г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета на Програмата за опазване на околната среда е
внесен във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда. Той беше разгледан на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме отчета по
програмата. Коментарите на заседанието на комисията бяха по отношение на необходимостта от
по-широка информационна кампания за разделно събиране на отпадъците, замърсяване на възхуха
от фабрика “Крис Ойл“, силния шум от заведение близо до град Каспичан. Като цяло приемаме
отчета с 5 гласа „за“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите с 3 гласа „за” приемаме отчета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментирахме подадения
проект за изграждане на водопровод, канализация и пречиствателна станция в кв. Калугерица,
разплатените средства за изготвянето на проекта и възможността за финансиране по европейски
проекти. Коментира се и техническата рекултивация на битово сметище в село Каспичан и
предстоящото приключване на проекта. Приемаме отчета с 4 гласа „за”.”
Мартин Леков - съветник – “Моят въпрос е защо не е написана сумата за основен ремонт на
пътна настилка в гр.Каспичан по улиците „Мадарски конник“ и „Димитър Благоев“?”
инж.Екатерина Крумова – специалист „ОС“ – “При изготвянето на отчета не съм цитирала сума
защото нямах информация за това до момента на внасяне на докладната записка в Общински
съвет.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Сумата за основен ремонт на улици „Мадарски
конник“ и „Димитър Благоев“ е в размер на 52 398 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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 802
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за
опазване на околната среда Общински съвет Каспичан приема отчет за изпълнение на Програма
за опазване на околната среда на Община Каспичан за периода 2009-2014г., съгласно
Приложение № 1

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Промените в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Каспичан се налагат с последното изменение и
допълнение на Закона за местните данъци и такси. Измененията, които се налагат са в промени в
сроковете при заплащането на данъчните задължения и такса за битови отпадъци, също така се
предлага и възможност на хората да подават своите данъчни декларации, въз основа на които им
се формират задълженията вече и по електронен път по реда на ДОПК. Създава се ежедневна
връзка и обмен на информация, отново по електронен път между общината и Министерство на
финансите. С въвеждането на електронната платформа за обмен на данни се освобождават собстве
ниците на превозни средства от задължението да декларират пред общината по постоянния им
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им, освен в случаи, че за тях липсват данни в електронния регистър, настъпили са
промени в начина на придобиване и др. Предложението за актуализация на Наредбата беше
разгледано на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложените промени в
Наредбата, те са във връзка с промени в Закона за местните данъци и такси. Приемаме
предложението по докладната с 5 гласа „за“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също 3 гласа „за” приемаме предложението
по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 4 гласа „за“ от четирима
присъстващи приемаме предложението за актуализация на Наредбата.”

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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 803
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси Общински съвет Каспичан приема изменения и допълнения в Наредба
за определяне на местните данъци на територрията на Община Каспичан, както следва:
 Чл. 11 се изменя:
а/в ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с „до 30 юни и до 31
октомври“;
б/в ал. 2 думите “от 1март“ се заличават;
 В чл. 15, ал. 1 накрая се добавя “към 1 януари на годината, за която се дължи и се
съобщава на лицата до 1 март на същата година“.
 В чл. 37 се създават нови ал. 3 и ал. 4 със следния текст:
ал. 3: „При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата,
получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в
двумесечен срок от получаването му.“
ал. 4: „Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6,
8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“
 В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
а. създават се нови ал.1 и 2, със следния текст:
ал. 1: „Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството
на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“
ал. 2: „Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл.59, ал.2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, когато в регистъра има
данни за екологичната категория на превозното средство.“
б. ал.3 и се изменя, както следва:
ал. 3: „Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.
1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от
тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които
не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство
декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.”
в. създават се нови ал.4 и 5 със следния текст:
ал. 4: „Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна декларация по ал.3 или с подаване на нова
данъчна декларация.“
ал. 5: „При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската
администрация и се съобщава на лицето.”
 В чл. 46, ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават, а думите „30 октомври“ се заменят с
„31 октомври“
 В чл. 47 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Промените в Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги са във връзка с последното изменение и допълнение на Закона
за местните данъци и такси. Измененията, които се налагат са отново промени на сроковете при
заплащането на такса за битови отпадъци като се предлага да се отмени заплащането от 1 март, а в
срок до 1 март на годината, данъчно задължените лица да бъдат информирани за размера на
задълженията си по прилагания до сега начин. Прецизира и срока 31 октомври. Предложението
беше разгледано на заседанията на трите комисии, но след заседанието на Социалната комисия,
г-жа Недева оттегли предложената промяна в чл. 47, т. 22 от Наредбата, т.е. имаме изменение в
проекта за решение по докладната. Да чуем становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме предложението по докладната за актуализацията на Наредбата за местните такси, като
вносителя направи предложение за изменение в проекта за решение – да отпадне § 3 или
промяната в чл. 47, т. 22, с така направеното предложение комисията с 4 гласа „за“ и 1 глас
„въздържал се“ прие актуализацията.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, също с 3 гласа „за” приемаме предложението по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предложението по докладната за актуализацията на Наредбата за местните такси, като се
коментира предложението за именение в чл. 37, ал. 1, т. 1.9 - да отпадне като експресна услуга
издаване на удостоверение за извършена обстоятелствена проверка. Обсъждахме целия проект за
решение, защото вносителя не направи предложението за промяна по проекта за решение на
заседанието на комисията. По тази причина след като обсъдихме двете предложени суми на
предоставяната услуга за земеделски земи и урегулирани поземлени имоти, комисията направи
предложение таксата за издаване на удостоверение за УПИ, други видове поземлени имоти и
сгради да е в размер на 40,00 лева, което комисията прие с 4 гласа “за”.”
адв.Ралица Тодорова – юрист на Общински съвет – „Ако ми позволите да изразя моето
становище по предложените от Общинска администрация промени в Наредбата за определяне на
местните такси. Предложението чл. 37, ал. 2, т. 1.9, т.е. да отпадне предлаганата услуга като
експресна да отпадне, считам, че текста трябва да остане. Освен това считам за некоректно
заверката за молба декларация до нотариус за обстоятелствена проверка да бъде дефинирана – за
земеделска земя и за урегулирани поземлени имоти, други видове поземлени имоти и сгради с
различни суми за плащания. В докладната си записка вносителя не посочва никакви
аргументирани мотиви за така предложените текстове. Препоръчвам редакция на текста на чл. 37,
ал. 2, т. 2, а именно да опадне текста „в рамките на работното време„ и да се замени с „до осем
работни часа от подаване на молбата”.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Чухме мотивите на адв. Тодорова във връзка с
предложението на г-жа Недева да отпадне експресната услуга за заверка на молба декларация за
обстоятелствена проверка. По препоръка на юриста на Общински съвет правя предложение и
подлагам на гласуване от Наредбата да отпадне чл. 37, ал. 2, т. 1.9. Който е съгласен 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.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, без “ЗА”, с 7 гласа “ПРОТИВ” и 6 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 804
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема от
Наредба на Общински съвет Каспичан за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги да отпадне чл. 37, ал. 2, т. 1.9

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Правя предложение за редакция на текста на чл. 37, ал. 2,
т. 2, а именно да опадне текста „ в рамките на работното време „ и да се замени с „до осем работни
часа от подаване на молбата”, или новия текст на т. 2 гласи „експресните услуги по точка 1 до
точка 8 включително се предоставят в рамките на 4 (четири) часа, а тези по точка 9 до точка 11
включително до осем работни часа от подаване на молбата“. Който е съгласен с така направеното
предложение моля да гласува.”

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 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 805
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема изменение в
чл. 37, ал. 2, т. 2 от Наредба на Общински съвет Каспичан за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, както следва:
 експресните услуги по точка 1 до точка 8 включително се предоставят в рамките
на 4 (четири) часа, а тези по точка 9 до точка 11 включително до осем работни часа от
подаване на молбата

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да гласуваме
предложението по докладната с направените изменения и допълнения.”

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 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 806
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от ЗМДТ,
Общински съвет Каспичан приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, както следва:
 В чл. 17 се правят следните изменения:
(а) в ал. 1 думите “от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с “до 30 юни и до
31 октомври“;
(б) в ал. 2 думите “от 1 март“ се заличават
 чл. 37, ал. 2, т. 2 се изменя, както следва: “експресните услуги по точка 1 до точка
8 включително се предоставят в рамките на 4 (четири) часа, а тези по точка 9 до точка 11
включително до осем работни часа от подаване на молбата“

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/

27

