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

Днес 27.08.2015 година от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе шестдесет и третото, редовно, открито
заседание на Общински съвет Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан;
Служители в Общинска администрация Каспичан, граждани и кметове на населени места.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова, която
предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за състоянието на Общинската училищна мрежа – училища, детски градини,
функциониране и развитие на културните институции в общината, проблеми на общинското
здравеопазване
Докл.: Кмета на Общината
2. Утвърждаване на структурата на училищната мрежа, даване на разрешение за формиране
на маломерни паралелки в общински училища, определяне броя на групите и числеността на
персонала в детските градини и обслужващите звена от общината за учебната 2015/2016 година
Докл.: Кмета на Общината
3. Коригиран отчет за изплатените средства за командировки на Кмета на общината за
периода 01.10.2014г. - 30.06.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
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4. Актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община
Каспичан към 31.08.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
5. Текущи докладни
5.1. Докладна записка № ВОС - 276/17.08.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно актуализация на бюджета на кметство с. Върбяне към 31.08.2015г.
5.2. Докладна записка № ВОС - 277/17.08.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП - План за застрояване
5.3. Докладна записка № ВОС - 278/17.08.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
недвижим имот
5.4. Докладна записка № ВОС - 279/17.08.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
недвижим имот
5.5. Докладна записка № ВОС - 287/19.08.2015г. от Аспарух Рангелов – Кмет на кметство
с. Каспичан, относно отпускане на средства за участие в фестивал в Република Румъния
6. Други

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА – УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В
ОБЩИНАТА, ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с Плана за дейността на Общински съвет e
внесена информация за състоянието на общинската училищна мрежа – училища, детски градини,
функциониране и развитие на културните институции в общината, проблеми на общинското
здравеопазване. Материалът беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
подробно материала. Приемаме информацията с 5 гласа „за“.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия на заседанието разгледахме
представената информация - направения анализ на състоянието на училищната мрежа е
достатъчно подробен и изчерпателен. При нас коментарите бяха по отношение на състоянието на
материалната база в училищата и детските градини – необходимите ремонтни дейности. Като цяло
приемаме информацията с 5 гласа „за“.”
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Ивайло Иванов - съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвмество с Икономическа
комисия, коментарите и въпросите бяха същите, приемаме информацията 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 № 909
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
информация за състоянието на Общинската училищна мрежа – училища, детски градини,
функциониране и развитие на културните институции в общината, проблеми на общинското
здравеопазване

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, ДАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА,
ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ГРУПИТЕ И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА ОТ ОБЩИНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка относно утвърждаване на
структурата на училищната мрежа за учебната 2015/2016г. е внесен във връзка с Плана за
дейността на Общински съвет и предстоящата нова учебна година. Тя беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем техните становища.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме докладната,
Коментирахме намаляващия брой деца, и респективно персонала в детските заведения и училища.
Изискахме справка за броя деца за години назад, както и справка за числеността на персонала в
детските градини и училищата. Стана ясно, че единственно в ОДЗ “Снежанка“ гр.Каспичан
персоналът намалява с 4 бройки, като г-жа Недева поясни, че няма да има съкращение на бройки,
ще редуцират бройките с персонал в пенсионна възраст. Като цяло комисията приема
предложението с 5 гласа “за“.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, коментарите
бяха по отношение на намаляващия брой деца в училищата и детските градини, броя маломерни
паралелки и необходимостта от дофинансиране. Във тази връзка моят въпрос е направен ли е
разчет на средствата необходими за дофинансиране на маломерните паралелки? Комисията с 5
гласа “за“ приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия становището ни е същото, приемаме предложението по докладната с 3 гласа „за”.“
Стефан Петков – мл.експерт „ОКС“ – “В отговор на г-н Йорданов искам да кажа, че към този
момент не е направен разчет на средствата да дофинансиране за цялата учебна година, защото
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единния разходен стаднарт за дете се определя за всяка календарна година с постановление на
Министерски съвет, т.е. сега можем да кажем размера на сумата за дофинансиране до месец
декември тази година. Съгласно Наредба № 7 на МОН, сме задължени да дофинансираме
маломелни паралелки в горния курс на обучение с минимум 20 % от ЕРС, ако броя деца е под 80.
Не е задължително дофинансирането на паралелките в начална и средна степен на обучение, това
може да се случи единствено с решение на Общински съвет и възможността на общинския
бюджет за дофинансиране. С предложението по докладната Вие давате съгласие паралелките да
съществуват като маломерни, защото това е изискване на РИО, не вземате решение за
дофинансиране на всички маломерни паралелки.”

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 № 910
На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 36 и чл. 41 от ЗНП,
чл. 2а, ал. 1, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 7 и чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от
29.12.2000г. на МОН, чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 18.02.2008г. на МОН и във връзка с
мотивираните искания на директорите на СОУ „Панайот Волов”- гр. Каспичан, ОУ„Св.Паисий
Хилендарски” - гр. Плиска, ОУ „Пенчо Славейков”- с. Марково и ОУ „Христо Ботев”- с.
Каспичан, придружени от становища на РИО – гр. Шумен:
1. Общинският съвет утвърждава структурата на училищната мрежа в община
Каспичан считано от 01.09.2015 год., както следва:
А. ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ:
ОДЗ „Снежанка”- гр. Каспичан – 5 групи (в това число 1 яслена);
ЦДГ „Детелина” - гр. Плиска – 1 смесена група;
ЦДГ „Червената шапчица” - с. Златна нива – 1 смесена група;
ЦДГ „Ален мак” - с. Марково – 1 смесена група;
ЦДГ „Червената шапчица”- с. Косово – 1 смесена група;
ЦДГ „Радост” - с. Каспичан – 1 смесена група;
Б. УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
СОУ „Панайот Волов” – гр. Каспичан
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Плиска
ОУ „Христо Ботев” – с. Каспичан
ОУ „Пенчо Славейков” – с. Марково
2. Общинският съвет утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция
„Образование” след приемане на Проекто - образци № 1 и № 2 за учебната 2015/2016 година,
както следва:
А. Дейност „Общообразователни училища”
Брой ученици
- 647
Брой паралелки
- 37
Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”
Брой деца
- 28
Брой групи
-2
В. Дейност „Целодневни детски градини и обединени
детски заведения”
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1. Брой групи
-9
2. Брой яслени групи
-1
3. Брой деца
 в яслени групи
- 10
 от 3 до 4 години
- 87
 5 годишни в ЦДГ и ОДЗ
- 47
 6 годишни
- 38
Г. Дейност „Извънучилищни дейности”
1. Брой ученици
- 647
2. Брой групи
- 30
3. Общинският съвет утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за
учебната 2015/2016 година както следва:
Училище
Клас
Брой ученици в
Разлика до
маломерната
задължителния
паралелка
минимум
СОУ „Панайот Волов” –
11
14
4
гр. Каспичан
12
12
1
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
1
6
10
– гр. Плиска
2
10
6
3
8
8
5
14
4
6
17
1
7
15
3
8
17
1
ОУ „Христо Ботев” –
1
12
4
с. Каспичан
2
14
2
4
14
2
ОУ „Пенчо Славейков” –
4
15
1
с. Марково
6
16
2
7
13
5
8
15
3
4. Съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН Общинският съвет
взема решение да се дофинансират от Общинския бюджет маломерните паралелки в СОУ
„Панайот Волов” – гр. Каспичан - 11 и 12 клас общо 5 ученици с 20 % от ЕРС за 2016 година
5. Общинският съвет определя 30 групи в ЦРД - гр. Каспичан за учебната 2015/2016
година
6. Общинският съвет определя числеността на персонала в детските градини и
обслужващите звена в Общината, както следва:
-ОДЗ - гр. Каспичан – 20; / 9 педагогически и 11 непедагогически /
-ЦДГ - гр. Плиска – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ЦДГ - с. Златна нива – 4; / 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ЦДГ - с. Марково – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ЦДГ - с. Косово – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ЦДГ - с. Каспичан – 4; / 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ЦРД - гр. Каспичан – 4 (в това число 3 условни щатни бройки)
7. Общинският съвет определя 12 (дванадесет) деца – средна месечна посещаемост за
една група в детските градини от Общината, с изключение на периода от 24 декември до 6
януари, от 1 юни до 15 септември, по време на епидемии и карантина
За детските градини с повече от 1 група да се прилагат разпоредбите на чл. 2, ал. 7 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 година – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под
определената минимална средна посещаемост, групите се разформироват и се сливат с
останалите”
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За едногрупните детски градини в гр. Плиска и селата Марково, Косово, Златна нива и
с. Каспичан, при трайно намаляване на децата (наблюдавано повече от законоустановените 2
месеца) да се прилагат разпоредбите на чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7 от 29.10.2000 година – „При
недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населеното място се формира само
една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца
8. Общинският съвет дава съгласие за формиране на 2 ППГ (подготвителна полудневна
група) в училищата:
ОУ „Христо Ботев” – с. Каспичан – 1 група с минимум 12 деца
ОУ „Пенчо Славейков” – с. Марково – 1 група с минимум 12 деца
Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2015/2016 година за
преподавателска и друга заетост на персонала и утвърждаването му от РИО на МОН, могат
да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КОРИГИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 01.10.2014г. - 30.06.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предвид това, че отчетените разходи за командировки за
4-то тримесечие на 2014г. и за 1-во тримесечие на 2015г. не бяха одобрени от Общински съвет
Каспичан, за днешното заседание е внесено предложение за коригиган отчет за изплатените
средства за командировки. С цел спазване на разпоредбите на Наредбата за командировките в
страната, е издадена заповед от Кмета на общината за изплащане на разликата до пълния размер
на полагащите се дневни пари за времето на командировка за този период. Копие от заповедта е
приложена към докладната записка. Материалите бяха разгледани на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението по докладната, имаше въпроси и коментари, като цяло приемаме предложението
по докладната с 5 гласа “за“.“
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, с 3 гласа „за” и приемаме така направеното предложение.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия приемаме предложението по докладната с 4
гласа „за” и 1 глас “въздържал се“ .”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Становището на юриста по внесената докладна за
днешното заседание е: „нямам забележки по отношение на правната регламентация на внесения
материал. Считам, че същия може да бъде гласуван от общинските съветници във вида, в който е
внесен за разглеждане, съобразно тяхното виждане.“ Ако нямате въпроси, предлагам да преминем
към гласуване.”

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. 6 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:
Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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 № 911
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Каспичан одобрява разходите за командировки на
Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, за периода 01.10.2014г. – 30.06.2015г.,
както следва:
1. Отчет за 4-то тримесечие на 2014г.:
№
Период
НаправлеЦел
Сума общо, в т.ч.
по
ние
(лв.)
ред
Дневни Кварти
рни
1.
09.10.2014г. –
гр.София
Работни срещи в МРР,
10.10.2014г.
НСОРБ и ПУДООС.
40,00
0,00
2.
20.10.2014г. –
гр.София
Работни срещи в АПИ, МФ
21.10.2014г.
и ПУДООС.
40,00
0,00
3.
11.11.2014г. –
гр.София
Работни срещи в МРР,
13.11.2014г.
НСОРБ, МЗ и АПИ.
60.00
141,30
4.
02.12.2014г. –
гр.София
Участие в заседание на
05.12.2014г.
НСОРБ.
80,00
211,95
5.
16.12.2014г. –
гр.София
Работни срещи в МРР,
17.12.2014г.
МОСВ, ПУДООС.
40,00
0,00
260,00
353,25
ОБЩО:
613,25лв., в т.ч.:
2. Отчет за 1-во тримесечие на 2015г.:
№
Период
НаправлеЦел
Сума общо, в т.ч.
по
ние
(лв.)
ред
Дневни Кварти
рни
1
12.01.2015г. –
гр.София
Участие в обучението на
60,00
70,65
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14.01.2015г.
2
3
4
5
6

№
по
ред
1.
2.
3.

28.01.2015г. –
29.01.2015г.
19.02.2015г. –
20.02.2015г.
23.02.2015г. –
24.02.2015г.
10.03.2015г. –
11.03.2015г.
14.03.2015г. –
16.03.2015г.

гр.София
гр.София,
гр.Пловдив
гр.София
гр.София

НСОРБ по подготовка на
Бюджет 2015г.
Работни срещи в МРРБ,
ПУДООС
Работни срещи в ПУДООС,
МТСП, МРРБ
Работни срещи в ПУДООС,
МФ, МТСП
Работни срещи в МК, МТСП

гр.Пловдив- Участие в заседание на
гр.София
НСОРБ, работна среща в
МРРБ.
ОБЩО:
471,30 лв., в т.ч.:
3. Отчет за 2-ро тримесечие на 2015г.:
Период
НаправлеЦел
ние

08.04.2015г. –
09.04.2015г.
07.05.2015г. –
08.05.2015г.
17.05.15г. –
19.05.15г.

гр.София
гр.София
гр.Пловдив

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00
40,00

0,00
0,00

60,00

120,65

280,00

191,30

Сума общо, в т.ч.
(лв.)
дневни Кварти
рни

Работни срещи в ПУДООС.
Работна среща в МС.

Участие
в
среща
на
местните
власти
от
югоизточна Европа.
ОБЩО:
140,00 лв., в т.ч.:

40,00
40,00

0,00
0,00

60,00

0,00

140,00

0,00

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И
ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ
АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ В ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.08.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Актуализация на капиталовата програма през месец
август се налага във връзка с постъпили средства от дарения за закупуване на електронен
часовник за град Каспичан. Втория обект, който е необходимо да се добави като капиталов разход
е изграждане на ограда на СОУ “П.Волов“ в град Каспичан. Предвид стойността на двата обекта,
те се квалифицират като разходи за придобиване на дълготрайни активи и следва да бъдат
добавени в капиталовата програма на общината. Докладната за актуализация на капиталовата
програма беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението за актуализация на капиталовата програма. Зададоха се въпроси за средствата за
електронния часовник, както и средствата за изграждане на ограда на СОУ “П.Волов“ - за размера
и източника на финансиране. Г-жа Недева отговори, че изграждането на оградата е в размер на
28 000лв., след направено изчисление, а източника на финансиране са средства от дарения.
Комисията направи забележка за техническа грешка в Приложение № 1 към докладната записка.
Като цяло приемаме предложението с 5 гласа “за“.“
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Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа „за” приемаме актуализацията на капиталовата
програма.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментарите и въпросите
бяха същите, комисията с 5 гласа „за” приема предложението за актуализацията на капиталовата
програма.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Искам като коментар по капиталовата програма
да кажа, че вчера подписах договор за асфалтиране на няколко улици в град Каспичан и по
населените места с фирма „Хидрострой“. По НП“Енергийна ефективност“, двата блока в града,
които до момента отговарят на критериите на програмата за саниране, сме на последния етап на
процедурата. До дни фирма ще представи техничестите паспорти и енергийното обследване на
сградите, след което предстои изготвянето на проекта и обявяване на обществена поръчка за
избор на изпълнител на строителните дейности. По отношение на системите за видеонаблюдение
по населените места, мога да кажа, че в момента се работи по процедура за обявяване на
обществена поръчка и избор на изпълнител.”

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 № 912
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема и
одобрява изменение в Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на Община
Каспичан към 31.08.2015г., съгласно Приложение № 1
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 5.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 276/17.08.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно актуализация на бюджета на кметство с. Върбяне към
31.08.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с постъпила докладна записка от кмета на
кметство с. Върбяне е внесено това предложение. Докладната е с искане за прехвърляне на сумата
6360лв. по бюджета на кметството в пълен размер, като сумата е от продажбата на имот в село
Върбяне – представляващ дворно място и не е включен в Програмата за управление на
общинската собственост. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем
тяхното становище и да дадем думата на вносителя.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за“
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също с 3 гласа „за” приемаме предложението
по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предложението по докладната, становището ни е същото с 5 гласа “за” приемаме.”
Николай Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне – “Аз първо искам да благодаря на всички
съветници за проявеното разбиране, и както всички знаете решението за продажба за този имот
беше взето още през месец април, но сделката беше финализирана преди няколко дни. Това е и
причината да внеса докладната записка на това заседание, защото сумата от продажбата на имота
постъпи в общинския бюджет преди 20 дни. В докладната записка подробно съм мотивирал
направеното искане и се надявам да осъществя планираните от мен дейности.”
Александър Алексанров - съветник – “Само като коментар искам да кажа, че е хубаво това да се
случва и във всички населени места, т.е. сумите от продажбите на имотите по населените места да
постъпват на 100% по бюджетите на кметствата, както следват две докладни за продажба на два
имота в град Плиска, предлагам след като се финализират сделките средствата да се преведат на
100% в бюджета на кметство Плиска.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Всички знаете, че има решение на Общински
съвет 30% от сумите от продажби на имоти, както и приходите от отдаване под наем или аренда
на имоти или земеделски земи да се предоставят на кметствата. Средствата постъпват в
общинския бюджет в § 40-00, като се разходват за капиталови разходи. До този момент не сме
достигнали планувания размер на параграфа, в който са приходите от продажби и наеми или
аренда на земеделски земи. Това което искам да допълня е, че продадения имот в село Върбяне не
е плануван в програмата за продажба, приета в началото на годината, т.е. приходите от продажба
на имота не са планирани в параграфа, затова можем да ги прехвърлим по бюджета на кметство
с.Върбяне в пълния размер.”

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”
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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 № 913
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 5 от ЗОС Общински
съвет Каспичан приема постъпилата сума по бюджета на Община Каспичан в размер на
6360лв. от продажбата на УПИ VI – 92 от квартал 32 по плана на с.Върбяне, представляващ
дворно място с площ 2080 кв.м. да бъде прехвърлена към бюджета на кметство село Върбяне в
пълен размер
1. Кметът на Община Каспичан да актуализира бюджета на кметство с. Върбяне с
размера на допълнително постъпилата сума от 6360лв.

По 5.2 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 277/17.08.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП - План за
застрояване
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - „Постъпило е заявление от „Херти“ АД, представлявано от
Захари Захариев – изпълнителен директор, собственик на имот № 011069, в землището на
гр. Плиска, с искане за разрешаване изработване на подробен устройствен план – План за
застрояване. Съгласно изготвеното задание и скицата – проект към него, желанието на
собственика е за смяна на предназначението на имота. Докладната беше разгледана на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, като по време
на дебатите стана ясно, че е допусната техническа грешка в номера на имота, и след направена
проверка се уточни, че коректния номер е № 011069. Като цяло с 5 гласа „за“ приемаме
предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, становището ни е положително, с 3 гласа „за” приемаме
предложението по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме предложението по
докладната, с 5 гласа “за” приемаме.”

11

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 № 914
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет
Каспичан разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за
застрояване за „Производствени и складови дейности и Пречиствателна станция за отпадни
води“ в имот № 011069 землище гр. Плиска, с възложител „Херти“ АД

По 5.3 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 278/17.08.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на
пазарната цена на недвижим имот
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация е постъпило заявление от
„Херти“ АД представлявано от Захари Захариев – главен изпълнителен директор, с искане за
закупуване на общински имот, представляващ земеделска земя с площ от 0.680 дка, поземлен
имот № 040037, с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, трета категория, по картата за
възстановена собственост на град Плиска. За имота е съставен Акт за частна общинска
собственост, данъчната оценка на имота е в размер на 229.50 лева, пазарна оценка на имота
изготвена съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 от Наредбата е в размер на 885.00 лева или
1301.47 лв./1 дка. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната, с 5 гласа „за” приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка, с 5 гласа
„за” приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”
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Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 915
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение за продажба, чрез явен
публичен търг, на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска
собственост № 1836/17.08.2015 година, представляващ поземлен имот № 040037, с площ от
0.680 дка, с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, трета категория, по картата за
възстановена собственост на град Плиска, ЕКАТТЕ 56770
1. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема началната тръжна цена, определена от
лицензиран оценител в размер на 885.00 лева /осемстотин осемдесет и пет лева/
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на търга, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка

По 5.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 279/17.08.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната
цена на недвижим имот
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В община Каспичан е постъпило заявление от Цветанка
Николова Стоянова от град Нови пазар, с предложение за закупуване на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Плиска, представляващ празно дворно място с площ от
695 кв.м., за което е отреден урегулиран поземлен имот УПИ ІII-61 от квартал 5 по регулационния
план на града. Предложението е съгласувано с кмета на град Плиска, който е изразил
положително становище. Имотът не е включен в приетата Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г., но предвид проявеният интерес за
закупуване е внесено това предложение. Докладната беше разгледана на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната. В хода на дебатите по тази точка се установи, че е необходимо изменение в проекта за
решение по отношение на продажната цена на имота. Вносителя обясни, че данъчната оценка на
имота е изготвена след внасянето на докладната записка в законоустановения срок, като след
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изготвянето и става ясно, че тя е по висока от пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител.
В изпълнение на разпоредбите на ЗОС, е необходимо промяна в началната тръжна цена – равна на
данъчната оценка в размер на 2241,40лв. Комисията обсъди стойността и при коментарите стана
ясно, че последните имоти, които са продавани в Плиска са били с цена от 4 лв./кв.м. Предвид
това Мартин Леков направи предложение за начална тръжна цена в размер на 2590,00лв. или
3,73/кв.м., което комисията прие с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, след дебатите по предложението, комисията прие предложението на Мартин Леков за
начална тръжна цена в размер на 2590,00лв., с 2 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също обсъдихме докладната,
предложението ни е за начална тръжна цена равна на данъчната оценка в размер на 2241,40лв.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение за изменение в проекта за
решение по отношение на началната тръжна цена на имота. Икономическа комисия направи
предложение за начална тръжна цена в размер на 2590,00лв. или 3,73/кв.м., който е съгласен с
предложената цена, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 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 № 916
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема начална
тръжна цена в размер на 2590,00лв. на недвижим имот - частна общинска собственост
представляващ дворно място с площ от 695 кв.м., за което е отреден УПИ ІII-61 от квартал 5
по плана за регулация на гр.Плиска

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да гласуваме
предложението по докладната с направеното изменение в началната тръжна цена на имота.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”
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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 № 917
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 53, ал. 2 от
НРПУРОИ Общински съвет Каспичан, приема решение да се допълни Раздел „Описание на
имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба“ на Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 година, приетата с
Решение № 776 от Протокол 54/29.01.2015г., като включи общински имот, представляващ
дворно място с площ от 695 кв.м., за което е отреден УПИ ІII-61 от квартал 5 по плана за
регулация на гр.Плиска
1. 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, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение за продажба,
чрез явен публичен търг, на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОбС
№ 760/20.12.2005г., представляващ дворно място с площ от 695 кв.м., за което е отреден УПИ
ІII - 61 от квартал 5 по плана за регулация на гр.Плиска
2. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приема началната тръжна цена в размер на 2 590,00 (две хиляди
петстотин и деветдесет) лева без включен ДДС
3. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на търга, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка

По 5.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 287/19.08.2015г. от Аспарух
Рангелов – Кмет на кметство с. Каспичан, относно отпускане на средства за участие в фестивал в
Република Румъния
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка внесена от Кмета на кметство село
Каспичан, беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, но предвид това, че тя е
без конкретен проект за решение, комисиите нямат становища по нея. Становището на юриста на
Общински съвет по тази докладна е: „Внесения материал няма предложен проект за решение.
Считам, че същия може да бъде гласуван от общинските съветници след предлагане на проект за
решение, съобразно тяхното виждане за отпускане на такива средства“. Проект за решение беше
депозиран преди началото на сесийното заседание, със следния текст: “На основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан дава съгласие да се отпуснат средства в размер на
1000,00 /хиляда/ лева за финансиране на разходите за провеждане на концерт в град Басков,
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Република Румъния. Средствата да се осигурят от заложените разходи в местна дейност 759/други
дейности по културата/, § 10-98 /други разходи некласифицирани в други параграфи и
подпараграфи/. И предвид това, че пътуването е след три дни, т. 2 в проекта за решение е: „На
основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението“. Предлагам да дадем
думата на вносителя и да чуем становищата на колегите.”
Аспарух Рангелов – Кмет на Кмет на кметство с.Каспичан - “Във връзка със сключения
договор за международно сътрудничество между Кметство с.Каспичан, Община Басков –
Република Румъния и Община Челико – Италия, получихме покана да присъстваме и да участваме
в празниците на Община Басков – Република Румъния на 30 август. Поканата е отправена към
танцовия състав на град Каспичан, Моника Карагенова и музикална формация „Логос“. Общия
брой на групата е около 30 човека и необходими средства за пътуване и участие са в размер на
2000 лева. До този момент са осигурени средства от дарения в размер на 1000 лева, но са
необходими още толкова за покриване на всички разходи.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме внесената
докладна, но е необходимо Кмета на общината да изготви и внесе за сесийното заседание
конкретен проект за решение. Комисията направи предложение средствата да бъдат от дейност
122 – Общинска администрация, като необходимите средства за пътуване и нощувки да бъдат
отчетени в § „разходи за транспорт“, или да се покрият със средства от културния календар, като
цяло даваме принципното си съгласие.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ становището ни е същото, принципно „за“.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също.”
Николай Николов - съветник – “Ако ми позволите искам да предложа редакция на проекта за
решение, а именно - Общински съвет Каспичан отпуска средства в размер на 1000.00 лева за
финансиране на разходите за участие във фолклорен фестивал в град Басков, Република Румъния,
другия текст остава непроменен.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “С направеното предложение за редакция окончателния
текст на решението е: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан
отпуска средства в размер на 1000,00 лева за финансиране на разходите за участие във фолклорен
фестивал в град Басков, Република Румъния. Средствата да се осигурят от заложените разходи в
местна дейност 759/други дейности по културата/, § 10-98 /други разходи некласифицирани в
други параграфи и подпараграфи/. Т. 2 На основание чл. 60 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението. 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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”
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Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 918
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
средства в размер на 1000.00 /хиляда/ лева за финансиране на разходите за участие във
фолклорен фестивал в град Басков, Република Румъния. Средствата да се осигурят от
заложените разходи в местна дейност 759/други дейности по културата/, § 10-98 /други разходи
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи/
2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 16.40 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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