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ПРОТОКОЛ
№ 35
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Днес 28.09.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и пето, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника, съгласно приложения списък.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на община Каспичан, Милен Минчев – зам. Кмет на Община
Каспичан, Виолета Троянова – Секретар на община Каспичан, Даринка Атанасова – Директор
Дирекция „ОА“, инж. Славей Славов – Директор Дирекция „СА“, кметове на населени
места,служители на общинска администрация и граждани на община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет беше открито от неговия Председател г-жа
Анелия Ангелова. Председателя на Общински съвет предложи заседанието да
протече при следния
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Анализ за дофинансиране във функция «Образование» за 2016 г. и прогноза за
дофинансиране за 2017г. при община гр.Каспичан.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз
на община Каспичан към 30.06.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Определяне на численост на персонала за дейност 550 – „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ с цел осигуряване на устойчивост по приключил проект
„„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общинската или
в домашна среда“
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Промяна на работодателя на персонала на яслена група към ДГ „Снежанка“
гр.Каспичан.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
5. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода
2018 – 2020 година в частта за местни дейности.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
6. Текущи докладни
6.1. Предложение № 252 /14.08.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно разрешаване изготвянето на ПУП – План за регулация.
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6.2. Предложение № 275/18.09.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за предоставяне на общински имот за
безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.
6.3. Предложение № 281/19.09.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура.
6.4. Предложение № 274/18.09.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно утвърждаване на структурата на училищната мрежа, даване на
разрешение за сформиране на маломерни паралелки в общински училища, определяне
броя на групите и числеността на персонала в детските градини и обслужващите звена от
Община за 2017 – 2018 година.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13
общински съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АНАЛИЗ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА 2016 г. И
ПРОГНОЗА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ ЗА 2017г. ПРИ ОБЩИНА ГР.КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка 1
от дневния ред Предложение с вх. № 276 от 18.09.2017 година, относно Анализ за
дофинансиране във функция «Образование» за 2016 г. и прогноза за дофинансиране за
2017г. при община гр.Каспичан. И трите комисии се запознаха с предложението
предлагам, да чуем тяхното становище! Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Анализ за дофинансиране във функция «Образование» за
2016 г. и прогноза за дофинансиране за 2017г. при община гр.Каспичан».
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Анализ за дофинансиране във функция «Образование» за 2016 г. и
прогноза за дофинансиране за 2017г. при община гр.Каспичан».
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема Анализ за дофинансиране във функция «Образование» за 2016 г. и
прогноза за дофинансиране за 2017г. при община гр.Каспичан».
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Искам, да
направя само едно уточнение във връзка с предложения анализ. На заседанията на
постоянните комисии бяха изискани Протоколите от проведените заседания на
комисията по оптимизация на училищната мрежа.Информацията е предоставена и след
заседанието ще ви бъде раздадена“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Прави ми впечатление, че на
това заседание, точно когато обсъждаме финансиране и дофинансиране на детските
градини няма нито един директор. Ще бъдат отпуснати още 24 744лв. към гласуваното
дофинансиране , които отиват за заплати и осигуровки, като недостига в детската
градина в град Каспичан е най-голям. Стигаме до извода, че комисията по оптимизация
на училищната мрежа трябва отново да започне да се събира, защото основно въпроса е в
намаляването на децата и от там ще засегнем въпроса за реално бъдещо дофинансиране
и в училищата, няма как да има деца в училище, след като няма в детската градина“.
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Искра Радева – гл.спец.ОКС – „В резултат на работата на комисията бяха записани 23
деца“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Факт, е че децата ги няма дори
по последната инициатива на МОН, да се обходят по списъците на ГРАО всички деца,
които не са обхванати от образователната система се оказва, че много от тях не са в
България“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Ако няма други мнения и
коментари предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 12 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
РЕШЕНИЕ № 445
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 3 от ЗМСМА, Общински съвет –
Каспичан приема внесения „Анализ за дофинансиране във функция „Образование” за
2016 г. и прогноза за дофинансиране за 2017 г за сведение.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка 2
от дневния ред Предложение с вх. № 277 от 18.09.2017 година, относно приемане на
отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз на община
Каспичан към 30.06.2017г. Да чуем становището на комисиите! Г-н Николов,моля да
изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема отчета за касово изпълнение
на бюджета и средства на Европейския съюз на община Каспичан към 30.06.2017г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския
съюз на община Каспичан към 30.06.2017г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз
на община Каспичан към 30.06.2017г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Янка Ненова –общински съветник – „На комисията пропуснах да попитам в
обяснителната записка са посочени средства, предоставени като дарения в § 45-01.
Може ли да дадете информация какви са завишенията“.
Даринка Атанасова - Директор Д „ОА“ – „Средствата са изразходвани по волята на
дарителя. По именно нямам такава информация в момента, но мога да ви я предоставя“.
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Мартин Леков – общински съветник – „За следваща сесия ще молим да ни предоставите
тази информация“.
Марияна Антонова – общински съветник – „В таблицата на стр.2 е посочена
наличността към 30.06.2016 година, може би трябва да е 2017г.“
Даринка Атанасова - Директор Д „ОА“ – „ Да, техническа грешка е трябва да бъде
30.06.2017 година“.
Марияна Антонова – общински съветник – „Ще успеем ли до края на годината да си
съберем данъците?“.
Милен Минчев – зам.кмет – „По принцип хората, които не са си платили данъците в
първото тримесечие идват към края на годината“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „На стр.5 по дейност
469“Други дейности по здравеопазването, дали планираното е завишено или разхода е
много малък, какво точно е включено тук?“.
Даринка Атанасова - Директор Д „ОА“ – „Тук е включен медиатора, той беше в
неплатена отпуска и външните услуги, които не са усвоени. Това са дейности, които не
са обхванати в другите дейности във функция „Здравеопазване”. В плана има техническа
грешка не са 49 750, а са 9 750“.
Янка Ненова – съветник – „Не стана много ясно за месец юни 2017 това е наличността в
банковата сметка на общината ли, тази сума не е ли малка 24 882лв, какво се случва?“.
Даринка Атанасова - Директор Д „ОА“ – „Имаме изравнителна субсидия, която не е
изтеглена и е налична по СЕБРА. Наличността в банка е 309 569 лв. от които 284 687 лв.
е за делегирани от държавата дейност и 24 882 лв. е за местни дейности “.
Янка Ненова – общински съветник – „На страница 8 във функция 898 планираните
средства за заплати ли са?“.
Даринка Атанасова -Директор Д „ОА“ – „ Не само за заплати там се финансира
числеността която е приета от ОбС за 2017 г., но са планирани разходите за данъци
които общината заплаща, суми за различни съгласувания по проекти и такси към
държавни институции.
Янка Ненова – съветник – „За коя година става въпрос?“.
Даринка Атанасова -Директор Д „ОА“ – „ За дължимите данъци и такси включително и
2017 г. “.
Янка Ненова – съветник – „Това означава ли, че общината е задължена сама към себе си?
Защото аз останах много изненадана, когато най - случайно разбрах, че общината не си е
платила данъците не само за 2017 а и за стари години “.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан - „Да за 2014 – 2015г.“.
Даринка Атанасова -Директор Д „ОА“ – „Започнали сме поетапно плащане и за
текущата година ги погасяваме дори в срок и с отстъпката, считаме че до края на другата
година ще бъдат погасени и всички стари задължения “.
Янка Ненова – съветник – „За следваща сесия може ли да ни се предостави информация,
какви са задълженията, за кои години, и погасителния план, кой е отговорен за
неплатените стари данъци ?“.
Мартин Леков – съветник – „Желателно е и г-н Камбуров да присъства тук, защото по
това време той е бил Директор „Обща администрация “.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Не съм била информирана че не са
платени данъците и таксите. Това, че не съм знаела, че имаме задължения не ме
оневинява, но са взети мерки и до края на следващата година това ще се оправи“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „На нашата комисия
повдигнахме въпроса относно проекта „Топъл обяд“. Много потребители ми се оплакват
относно качество и количество. В общината не може ли да бъде разкрита и втора
кухня,за да не се налага да ползваме външен доставчик“.
4

Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „По отношение на патронажа, там хората
се записват и си плащат, но за момента няма как да отворим втора кухня. Следващата
година ще бъдем допустими и ще кандидатстваме за изграждане на такава услуга. По
тази програма се отпускат пари само за храна и транспорт. Храната се приготвя по
рецептурник, замразява се шоково и трябва, да се консумира веднага или да се прибере в
хладилник“.
Милен Минчев – зам.кмет – „В патронажа нямаме достатъчно хора и специализирани
транспортни средства. За момента имаме само един специализиран автомобил“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари то предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ПРОТИВ“
На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.137, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 5 гласа „ЗА“, 1 глас
„ПРОТИВ“ и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 446
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и
чл.41,ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан Общински съвет Каспичан не
приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към
30.06.2017 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ДЕЙНОСТ 550 – „ЦЕНТЪР ЗА
СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА
УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНСКАТА ИЛИ
В ДОМАШНА СРЕДА“
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка 3
от дневния ред Предложение с вх. № 278 от 18.09.2017 година, относно определяне на
численост на персонала за дейност 550 – „Център за социална рехабилитация и
интеграция“ с цел осигуряване на устойчивост по приключил проект „ „Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общинската или в домашна
среда“. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема численост на персонала за дейност 550 – „Център за
социална рехабилитация и интеграция“ с цел осигуряване на устойчивост по приключил
проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общинската или в домашна среда“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема численост на персонала за дейност 550 – „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ с цел осигуряване на устойчивост по приключил проект
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общинската или в
домашна среда“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема численост на персонала за дейност 550 – „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ с цел осигуряване на устойчивост по приключил проект
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общинската или в
домашна среда“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари по внесеното предложение!“.
Даринка Атанасова –Директор Д „ОА“ – „ Искам само да предложа в проекта на
решение да отпадне текста не по-малко и да остане само 6 месеца, защото проекта има
срок на устойчивост, в който сме задължени да поддържаме услугата и това е 6 месеца“.
Борислав Йорданов – общински съветник – „На ръководителя отпада ли бройката?“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Да, отпадат ръководител, медицинска
сестра и психолог“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Към момента капацитета на
потребителите,които ползват услугата запазва ли се “.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Целта е да се обхванат същите
потребители“.
Борислав Йорданов – съветник – „На кого ще са на подчинение?“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „На Кмета на общината“.
Мартин Леков – съветник – „На комисия повдигнах въпроса за шофьора, ще се смени ли
или ще остане същия, който работи на няколко места?“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Не, няма да бъде същия“.
Мартин Леков – съветник – „Нямам нищо против момчето, но той е на две длъжности
по едно и също време,социален работник и шофьор“.
Мартин Леков – съветник – „ Ако може за следващата сесия да получим щата с
назначените лица, понеже решението е с предварително изпълнение и те ще започнат
работа в началото на месец октомври“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други коментари по
внесеното предложението предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на
решение с направеното предложение за промяна, а именно да отпадне текста „ не помалко и да остане само за срок от 6 месеца“.
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Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 447
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка
с
осигуряване на
устойчивост по приключил проект „Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, чрез
поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за
срок от 6 месеца Общински съвет – Каспичан:
1. Определя численост на персонала в дейност 550- „Центрове за социална
рехабилитация и интеграция „ 2- две щатни бройки по длъжности както следва:
1.1. Рехабилитатор
- 0,5 щ.бр.
1.2. Социален работник
- 0,5 щ.бр.
1.3. Трудотерапевт
- 0,5 щ.бр.
1.4. Шофьор
- 0,5 щ.бр.
2. За осигуряване на разходите за дейността извършва промени по бюджета на
община Каспичан както следва:
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Параграф
Усилва
Намалява
Дейност 603 – В и К
Разход за материали
Дейност 745 – Обредни домове и зали

10-15

3700

Разход за материали

10-15

1000
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Дейност 878 – Приюти за безстопанствени
животни
Разход за външни услуги
Дейност 898- Други дейности по икономиката

10-20

1000

Други некласифицирани разходи

10-98

1000
6 700

Дейност 550 – Центрове за социална
рехабилитация и интеграция
Разход за заплати

01-01

3470

Разход за ДОО

05-51

430

Разход за ЗОВ

05-60

180

Разход за ДЗПО

05-80

110

Разход за материали

10-15

280

Разход за вода, горива и ел.енергия

10-16

1300

Разход за застраховки

10-62

930
6 700

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл. 60 ал.1 от АПК.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ПЕРСОНАЛА НА ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДГ
„СНЕЖАНКА“ ГР.КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка 4
от дневния ред Предложение с вх. № 279 от 18.09.2017 година, относно промяна на
работодателя на персонала на яслена група към ДГ „Снежанка“ гр.Каспичан.На
днешното заседание присъстват и двете медицински сестри от яслената група. Давам
думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема промяна на работодателя на персонала на яслена група
към ДГ „Снежанка“ гр.Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема промяна на работодателя на персонала на яслена група към ДГ
„Снежанка“ гр.Каспичан“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема промяна на работодателя на персонала на яслена група към ДГ „Снежанка“
гр.Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари!“.
Боряна Бойчева- Председател на Социалната комисия – „Това означава, че двете
медицински сестри от подчинение на кмета ще преминат във функция образование и ще
са на подчинение на директора на детската градина“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „С това, което правим поправяме грешка,
която е останала във времето. Единствената промяна ще бъде, че реален ръководител ще
им бъде директора на детската градина, но медицинските сестри си остават в сектор
здравеопазване. Така е останало от създаването на ОДЗ “.
Даринка Атанасова –Директор Д „ОА“ – „Искам да допълня само, че яслената група е
разкрита към целодневна детска градина ОДЗ „Снежанка“, а не е самостоятелна ясла. Аз
разговарях с г-жа Люцканова и нейното желание беше тази промяната да стане след
нейното пенсиониране. В предложението съм цитирала точно и
Закона за
предучилищното и училищното образование, също така направихме консултации, за да
не бъдат с нищо ощетени медицинските сестри“.
Галя Софиянова – медицинска сестра в яслена група- „Защо общинските съветници
трябва да гласуват тази промяна?“.
Даринка Атанасова –Директор Д „ОА“ – „Защото сега променяме числеността в
детската градина“.
Галя Софиянова – медицинска сестра в яслена група- „ Ние работим на 510 лв. заплати с
10 лв. повече от помощния персонал сега сме с 22 деца, за толкова години никой не ни
обърна внимание и все пак е обидно, защото работим толкова години в този град. Как ще
се промени стандарта, парите ще са увеличат ли за нас или за кого?“.
Даринка Атанасова –Директор Д „ОА“ – „Стандарта, който е предоставен към този
момент се разпределя на двете медицински сестри, ако се увеличи стандарта съответно
пак ще бъде разделен между вас двете. Не е вярно, че обслужващия персонал е с големи
заплати“.
Галя Софиянова – медицинска сестра в яслена група- „Аз съм разговаряла с много
колежки и мога да ви кажа, че ние сме с най- ниски заплати в цяла България“.
Даринка Атанасова –Директор Д „ОА“ – „Дори и при този нисък стандарт се налага
дофинансиране но при промяна в стандарта ще се предостави целево по
предназначението му. Да там където са самостоятелни ясли има възможност за по
големи заплати защото ЕРС за 2018 г е 3 665 лв. а за яслена група към ДГ е 1251 лв.
значително по нисък от този на самостоятелна ясла. Групата е към ДГ и затова
немедицинския персонал е от ЕРС за ДГ “.
Янка Ненова –общински съветник – „Имам въпрос към медицинските сестри - това
означава ли, че преди да постъпи материала в Общински съвет вие не сте били
запознати с това?“.
Галя Софиянова – медицинска сестра в яслена група- „Не, не бяхме запознати“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Ако сега вземем това
решение после няма как да им вдигнем заплатите“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Във функция здравеопазване се
дофинансира с решение на Общински съвет, както и всички други дофинансирания на
делегираните от държавата дейности“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Правя предложение да
допълним проекта на решение с точка 4 със следния текст Решението влиза в сила от
01.01.2018 година“.
9

Янка Ненова – общински съветник – „За следващата сесия, ако може да ни се
предостави един анализ на функция здравеопазване“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари по внесеното предложението предлагам да преминем към поименно гласуване
на проекта на решение с направеното предложение за допълнение от г-н Николов, а
именно да се добави т.4 със следния текст: Решението влиза в сила от 01.01.2018
година“ и мое допълнение в т.2 с думата „възлага“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 и чл.17, ал.1, т.3 и 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 448
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и 4 от ЗМСМА, във
връзка с привеждане в съответствие трудовите правоотношения на персонала в
яслена група към ДГ „Снежанка” гр. Каспичан с организационната структура на
детското заведение и неговия статут Общински съвет – Каспичан:
1.
Слива определената численост във функция „Образование”, дейност 311
„Детски градини” за ДГ „Снежанка” – 18 щатни бройки с численост във функция
„Здравеопазване”, дейност 431 „ Постоянни детски ясли” – 2 щатни бройки. Определя
обща численост за ДГ”Снежанка” в размер на 20 щатни бройки .
2. Възлага на Кмета на община Каспичан да разпореди извършване на промяна
на работодателя от Кмета на община Каспичан в директора на ДГ”Снежанка” гр.
Каспичан по реда на чл. 123, ал. 1, т.5 от КТ.
3. Разчетените средства за дейност 431 –Постоянна детска ясла по ЕРС за
2017 г. и приетия размер за дофинансиране на дейността да се предоставят на ДГ
„Снежанка” гр. Каспичан.
4. Решението влиза в сила от 01.01.2018 година.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 ГОДИНА В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5 от дневния ред Предложение с вх. № 280 от 18.09.2017 година, относно одобряване на
актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2018 – 2020 година в
частта за местни дейности. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община
Каспичан за периода 2018 – 2020 година в частта за местни дейности“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода
2018 – 2020 година в частта за местни дейности“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2018
– 2020 година в частта за местни дейности“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложението предлагам да преминем към гласуване
на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 449
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните
финанси, на основание чл. 25 ал. 6 и 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан,
Общински съвет – Каспичан
Приема актуализираната бюджетната прогноза за периода 2018-2020 година
на община Каспичан, в частта на местни дейности, съгласно приложенията
неразделна част от решението, както следва:
1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности .
2. Приложение № 1а –Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2018- 2020 година.
3. Обяснителна записка към приложение № 1а „Прогноза на показателите за
поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020 г;
4. Приложение № 6г – Прогноза за общински дълг (вкл. И намеренията за нов) и
разходите за лихви по него на Община Каспичан за периода 2018-2020 г.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 6.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6.1 от дневния ред Предложение с вх. № 252 от 14.08.2017 година, относно разрешаване
изготвянето на ПУП – План за регулация.Докладната беше отеглена от вносителя от
дневния ред на предходно сесийно заседание.Към докладната е приложено становището
на Кмета на град Плиска г-жа Начева. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема изготвянето на ПУП – План за регулация“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема изготвянето на ПУП – План за регулация“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема изготвянето на ПУП – План за регулация“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На нашата комисия
беше повдигнат въпроса относно, ангажимента за изместването на стълбовете“.
Милена Недева - Кмет на община Каспичан – „Ангажимента остава на „Енерго-про“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Тези преговори по телефона
ли се водят или писмено“.
Милена Недева - Кмет на община Каспичан – „Говорено е в среща“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „ Като няма нищо подписано те може в един
момент да се откажат“.
Милена Недева - Кмет на община Каспичан – „Докато общината не изготви
проекта,който се съгласува с Енерго-про, те няма как да изместят стълбовете“.
Янка Ненова – съветник – „Четейки протокола от експертния съвет изменението на ПУП
не се приема, тъй като външната линия за застрояване към улицата от трети клас следва
да е най-малко 3м. от уличната регулационна линия. Да се предложи на Общински съвет
Каспичан да разреши изменение на ПУП – ПР на кварталите 33 и 34 от плана на град
Плиска. Някой може ли да ми го изтълкува“.
Милена Недева - Кмет на община Каспичан – „Тези 3м. не влияят на улицата, тя ще си
остане 6м и 10см.“.
арх.Пламен Георгиев – гл.арх. на община Каспичан – „Понеже това предложение е за
изменение на ПУП, план за регулация се изисква решение на Общински съвет и след
това ще бъде изготвен ПУП План за застрояване“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други изказвания
предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 450
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На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Каспичан разрешава изработването на проект за изменение на
Подробния устройствен план – План за регулация между кварталите 33 и 34 по плана
на град Плиска.
ПО ТОЧКА 6.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.12, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6.2 от дневния ред Предложение с вх. № 275 от 18.09.2017 година, относно приемане на
решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на основание
чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за предоставяне на общински имот за
безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.
Коментара на нашата комисия беше, да се направи ремонт“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно
управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно
управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложението предлагам да преминем към поименно
гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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РЕШЕНИЕ № 451
1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 80 от Закона за държавния
бюджет, Общински съвет - Каспичан приема решение да се предостави безвъзмездно
за управление на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи град
Шумен, ул.“Сан Стефано“ №2, следния общински имот:


ПОМЕЩЕНИЯ с обща площ от 60.75 кв.м. /шестдесет квадратни метра и
седемдесет и пет кв.см./, представляващи: приемна, 6 /шест/ офиса и
санитарен възел, разположени на първия етаж в сграда с идентификатор
36587.502.281.9 по кадастралната карта, с административен адрес: град
Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 40, актувана с Акт за публична общинска
собственост №145 / 02.06.1999 година, вписан под №102, том ХІІІ, дело №2627
от 29.08.2005 година в Служба по вписванията гр.Нови пазар.
2.Договорът за безвъзмездно управление да се сключи от Кмета на общината за срок
от 10 (десет) години, считано от датата на подписването му.
ПО ТОЧКА 6.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА
ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6.3 от дневния ред Предложение с вх. № 281 от 19.09.2017 година, относно разрешение
за изработване проект на ПУП – Парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура. Давам думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ одобрява изработване проект на ПУП – Парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява изработване проект на ПУП – Парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ одобрява изработване проект на ПУП – Парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложението предлагам да преминем към гласуване
на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 12 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 452
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.64, ал.2 и чл.124а, ал.1
от ЗУТ, Общински съвет Каспичан разрешава изработване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект
„Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с.Кюлевча до напорен
резервоар с.Кюлевча“ – Ел. захранване и водопровод, както следва:
- Ел. захранване – Предвижда се трасето на кабела да тръгне от МТП „Язовира“,
премине по улици, общинска собственост /в регулация/, преминава през ПИ № 000248
общинска собственост, ПИ № 000130 – общинска собственост, ПИ № 042054 –
общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост, ПИ № 000256 –
общинска собственост, ПИ № 000252 - общинска собственост до достигане на ПИ №
000251 – общинска собственост.
- Водопровод – Трасето на водопровода се предвижда да започне от ПИ № 000251 –
общинска собственост, премине през ПИ № 000252 – общинска собственост, ПИ №
000246 – общинска собственост, ПИ № 000248 – общинска собственост, ПИ № 000130
– общинска собственост, премине по улици, общинска собственост / в регулация/, ПИ №
000733 – общинска собственост, ПИ № 000734 – общинска собственост до достигане
на ПИ № 000735 – държавна собственост.
ПО ТОЧКА 6.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, ДАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СФОРМИРАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИ
УЧИЛИЩА, ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ГРУПИТЕ И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА
В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА ОТ ОБЩИНА ЗА 2017 – 2018
ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6.4 от дневния ред Предложение с вх. № 274 от 18.09.2017 година, относно
утвърждаване на структурата на училищната мрежа, даване на разрешение за
сформиране на маломерни паралелки в общински училища, определяне броя на групите
и числеността на персонала в детските градини и обслужващите звена от Община за 2017
– 2018 година.Материалът е внесен за разглеждане в изпълнение на Плана за дейността
на Общински съвет. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ утвърждава на структурата на
училищната мрежа, даване на разрешение за сформиране на маломерни паралелки в
общински училища, определяне броя на групите и числеността на персонала в детските
градини и обслужващите звена от Община за 2017 – 2018 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ утвърждава на структурата на училищната
мрежа, даване на разрешение за сформиране на маломерни паралелки в общински
училища, определяне броя на групите и числеността на персонала в детските градини и
обслужващите звена от Община за 2017 – 2018 година“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също утвърждава на структурата на училищната мрежа, даване на разрешение за
сформиране на маломерни паралелки в общински училища, определяне броя на групите
и числеността на персонала в детските градини и обслужващите звена от Община за 2017
– 2018 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари!“.
Драганка Йорданова - Председател на комисията по ТСУ – „При следващи такива
решения ако може да присъстват директорите, защото положението става от лошо полошо“.
Марияна Антонова – общински съветник – „Каква ще бъде цялата сума за
дофинансиране на маломерните паралелки ?“.
Даринка Атанасова – Директор Д „ОА“ – „ Задължени сме да дофинансираме 20% от
единния разходен стандарт за 2018 г.“ за 14 ученика в СУ „П.Волов” сумата е 6 165 лв. ,
за 2 ученика от ОУ „Христо Ботев” с. Каспичан за 880,80 лв. „
Това ще касае 2017 – 2018 година“.
Марияна Антонова – общински съветник – „А в другите училища ще се налага ли
дофинансиране?“.
Даринка Атанасова – Директор Д „ОА“ – „Не са постъпвали други искания, но
маломерността на паралелките неминуемо е и намаление на общия им бюджет, но
училищата са на делегиран бюджет и не са ни информирали официално ще се реализира
ли някакъв недостиг и за какво “.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Според това което говорим
сега става дума за едни 30 000 лв. и аз предлагам да се дофинансират всички бройки
изравняващи маломерните паралелки т.е. за реално дофинансиране и на училищата“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Това, което предлагам е задължителното
дофинансиране по Наредба 7 “.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Днес в училището дойдоха от
Агенцията по храните и ни затвориха стола за два месеца, защото трябва да се направи
ремонт на една от стените, понеже избива от някъде влага. Прави се оптимизация на
училищната мрежа и единствено за училището в село Каспичан общината не е чувала. За
мен е недопустимо 23 –ма ученика от седми клас, да си тръгнат от училището в град
Плиска. Всички знаете колко заседания имаше постоянната комисия и не само, имахме
желание и преобразувахме училищата в обединени ,за да постигнем това и да задържим
децата тук. Предлагам с една декларация, да се обърнем към МОН относно отношението
на директорите в училищата и детските градини“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Точно, затова трябва и директорите да
присъстват и си поемат отговорността “.
Магдалена Боева – Тодорова –общински съветник- „Истината, е че вече никой не събира
деца. Няма го контрола“.
Милен Минчев – зам.кмет – „Това не е вярно, ходено е, говорено е с родителите, но я
няма връзката между директор и кмет. Относно село Каспичан г-жо Бойчева, това което
казвате е обидно, не сме ли реагирали винаги, когато е имало проблем, този проблем със
столовата се отстранява вече един или два пъти и там трябва да се направи един сериозен
проект, за да се реши проблема със стената, защото може да е останало нещо от стария
водопровод“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Да вярно е, че винаги сте
реагирали, но сега имаме само два месеца“.
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Милен Минчев – зам.кмет – „За два месеца можем да направим само един текущ
ремонт“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Може и от стария водопровод
нещо да е останало исках просто да се обоснова, защо трябват пари за дофинансиране и
на училищата, защото от ремонти винаги има нужда“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Ние в нашето училище такива финансови
проблеми нямаме, единственото, което искаме е да се работи и да се събират децата.
Затова искам следващия път и директорката на училището от град Плиска да е тук и да
отговаря“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „В Плиска е лошо, че има проблем между
настоятелството и управлението на училището“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
Общинския съветник Мартин Леков напуска заседанието поради възникнал личен
ангажимент и не участва в гласуването.
На основание чл.20, във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 12 съветника с 11 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
РЕШЕНИЕ № 453
На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл. 256 от ЗПУО и
чл.280 от ЗПУО, 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 29.12.2000 г. на МОН, чл.13 от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за
нормиране и заплащане на труда на МОН и във връзка с мотивираните искания на
директорите на СУ „Панайот Волов”-гр.Каспичан, Обединено училище „Св.Паисий
Хилендарски”- гр. Плиска, Обединено училище „Пенчо Славейков”- с. Марково и
Обединено училище „Христо Ботев”- с. Каспичан, придружени от становища на РУО –
гр. Шумен,
1. Общинският съвет утвърждава структурата на училищната мрежа в община
Каспичан за учебната 2017-2018г. както следва:
А. ДЕТСКИ ГРАДИНИ:
ДГ „Снежанка”- гр. Каспичан – 5 групи (в това число 1 яслена);
ДГ „Детелина” - гр. Плиска – 1 смесена група;
ДГ „Червената шапчица” - с. Златна нива – 1 смесена група;
ДГ „Ален мак” - с. Марково – 1 смесена група;
ДГ „Червената шапчица”- с. Косово – 1 смесена група;
ДГ „Радост” - с. Каспичан – 1 смесена група;
Б. УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
Средно училище „Панайот Волов” – гр. Каспичан – 12 паралелки;
Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Плиска – 7 паралелки;
Обединено училище „Христо Ботев” – с. Каспичан – 8 паралелки;
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Обединено училище „Пенчо Славейков” – с. Марково – 7 паралелки.
2.Общинският съвет утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция
„Образование” след приемане на Проекто-образци №1 и №2 за учебната 2017 / 2018
година, както следва:
А. Дейност „Неспециализирани училища”
Брой ученици
Брой паралелки

- 537
- 34

Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”
Брой деца
- 29
Брой групи
-2
В. Дейност „Детски градини”
1. Брой групи
2. Брой яслени групи
3. Брой деца
 в яслени групи
 от 2 до 3 години
 от 3 до 4 години
 5 годишни в ДГ
 6 годишни в ДГ

-9
-1
- 22
- 31
- 74
- 42
- 37

Г. Дейност „Извънучилищни дейности”
1. Брой ученици
2. Брой групи

- 343
- 25

3. Общинският съвет утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за
учебната 2016/2017 година както следва:
Училище

Клас

СУ „Панайот Волов” – гр.
Каспичан

9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
1
3
4
5

Обединено училище „Св.
Паисий Хилендарски” – гр.
Плиска

Обединено училище „Христо
Ботев” –
с. Каспичан

Брой ученици в
маломерната
паралелка
11
15
14
7
11
11
11
12
15
14
10
11
13
12

Разлика до
задължителния
минимум
7
3
4
9
5
5
5
6
3
4
6
5
3
6
18

Обединено училище „Пенчо
Славейков” – с. Марково

6
8
1
2
6

16
16
14
11
15

2
2
2
5
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
СУ „Панайот Волов” – гр. Каспичан – 9, 10 и 11 клас общо 14 ученици с 20 % от ЕРС за
2017 година и една маломерна паралелка в Обединено училище „Христо Ботев” –
с. Каспичан – 8 клас – 2 ученици с 20 % от ЕРС за 2017 г.
5. Общинският съвет определя 25 групи в ЦПЛР - ЦРД - гр. Каспичан за учебната 2017
/2018 година.
6. Общинският съвет определя числеността на персонала в детските градини и
обслужващите звена в Общината, както следва:
-ДГ - гр. Каспичан – 20; / 9 педагогически и 11 непедагогически /
-ДГ - гр. Плиска – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ДГ - с. Златна нива – 4; / 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ДГ - с. Марково – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ДГ - с. Косово – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ДГ - с. Каспичан – 4;
/ 2 педагогически и 2 непедагогически /
-ЦРД - гр. Каспичан – 3 (в това число 2 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”.
За детски градини с една група 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
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9. На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението.
Забележка: След приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2017/2018
година за преподавателска и друга заетост на персонала и утвърждаването му от
РУО на МОН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе
информация в Общинския съвет.
Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия Председател в
16.50 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/А.АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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