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

ПРОТОКОЛ № 19
Днес 30.09.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе деветнадесето, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника,съгласно приложения списък. Освен
общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милен Минчев-зам.кмет на община Каспичан, Дарина Атанасова - Директор Д
„ОА“,Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан , 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.

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Каспичан.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
2. Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2016г.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
3. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2017 – 2019
година в частта за местни дейности.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
4. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност,насърчаване
използването на ВЕИ и биогорива в Община Каспичан.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
5. Отчет за дейността на Общинска администрация Каспичан и информация за работата
относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции за
периода 01.01.2016 – 31.07.2016г.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
6. Текущи докладни
6.1. Докладна записка № 399/20.09.2016г. от Милена Николова Недева
Община Каспичан,относно преобразуване на Център за работа с деца в
подкрепа и личностно развитие – Център за работа с деца.
6.2. Докладна записка № 400/20.09.2016г. от Милена Николова Недева
Община Каспичан,относно даване на разрешение за формиране на

– Кмет на
Център за
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маломерна
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паралелка в Средно училище „Панайот Волов“ – гр.Каспичан за учебната 2016/2017
година.
6.3. Докладна записка № 402/20.09.2016г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател
на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Пелагия Димитрова Кръстева.
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

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 401 от 20.09.2016 година,относно приемане на Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в детските градини и училищата на територията на община Каспичан.Давам
думата на Председателите на комисиите!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Каспичан. Като на комисията беше препоръчано в проекта на
решението да се добави , във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Каспичан. На нашата комисия Наредбата беше много добре разгледана и
обсъдена, също така на нашата комисия присъстваха медицинските работници от
детската ясла и тяхното притеснение произтича от формулировката в закона ,даваща
право на родителите при навършени две години на децата им да ги преместят от
детската ясла в първа група на детската градина.Притеснението на служителите е ,че
може детската ясла да остане на минимум деца и в последствие да бъде закрита. Бяха
им дадени ясни и точни отговори,хората бяха уверени от кмета на община Каспичан,че
не се предвижда закриване на яслената група“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма други предложения предлагам да формулираме
проекта на решение, и да го гласуваме в цялостен вид , а именно:, На основание чл.21,
ал.1, т.23 и ал.2,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл.61 от Закона за
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предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона
за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Каспичан приема Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в
детските градини и училищата на територията на Община Каспичан.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1,т.3 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 284
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл.61
от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и чл.28
от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Каспичан приема Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в
детските градини и училищата на територията на Община Каспичан.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
И БЮДЖЕТ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 403 от 20.09.2016 година,относно актуализация на разчетите за
капиталови разходи и бюджет 2016г. Давам думата на комисиите!.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия приема с 4 гласа“ЗА“ актуализацията на разчетите за капиталови разходи и
бюджет 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема актуализацията на разчетите за капиталови разходи и бюджет
2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема актуализацията на разчетите за капиталови разходи и бюджет
2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „–„Колеги,имате думата за
мнения и коментари по докладната!Ако няма предложения 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“
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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 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 285
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.124,ал.3 и чл.127,ал.1 и ал.2 от Закона за публичните
финанси и в съответствие с 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 реши:
1. Приема Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и
поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на
община Каспичан за 2016г./Приложение 1/.
2.Извършва промени в бюджет 2016г. както следва:
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 122 – Общинска администрация
гр.Каспичан
Придобиване на др.оборудване,машини и
съоръжения

Параграф

52-03

Усилва

Намалява

1525

Дейност 530 – Центрове за настаняване от
семеен тип
Други нематериални дълготрайни активи

53-09

2 400

Дейност 606 – Изграждане,ремонти и
поддържане на уличните мрежи
Основен ремонт (Изкуствени неравности пред
ОУ гр.Плиска,с.Марково и с.Каспичан )

51-00

1525

Текущ ремонт (км.Върбяне )

10-30

2 000
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Дейност 619 - БКС
Изграждане на инфраструктурни обекти
(Изграждане на автобусна спирка км.Върбяне )

52-06

2 000

53-09

2400
5925

898 – Други дейности по икономиката
Други нематериални дълготрайни активи
(Проекто проучвателни работи – общински
обекти )

5925

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019г. В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 404 от 20.09.2016 година,относно одобряване на бюджетната
прогноза на Община Каспичан за периода 2017 – 2019 година в частта за местни
дейности.Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 „ЗА“ гласа одобрява бюджетната прогноза на Община Каспичан за
периода 2017 – 2019 година в частта за местни дейности“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2017 –
2019 година в частта за местни дейности“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също одобрява бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2017
– 2019 година в частта за местни дейности“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 286
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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 бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на
община Каспичан, в частта на местни дейности,съгласно приложенията неразделна
част от решението,както следва:
1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 8а – Планирани приходи от Данък върху
таксиметров превоз на пътници за периода 2017-2019г.
3. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на
задължения чрез договор за финансов лизинг и други форми на дълг за
периода 2017 – 2019г.
4. Приложение № 6б – Прогноза за нов дълг и финансиране,чрез
заеми,на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по
нови заеми на община Каспичан за периода 2017 – 2019г.
5. Приложение 6в – Прогноза за разходите на начислена основа за
лихви по обслужване на заеми на база действащи договори и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми на община Каспичан за
периода 2017-2019г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ,НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ И
БИОГОРИВА В ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 406 от 20.09.2016 година,относно отчет за изпълнение на
програмите за енергийна ефективност,насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в
Община Каспичан.Да чуем становището на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отчета за изпълнение на програмите за енергийна
ефективност,насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в Община Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема така изготвения отчет“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!
Магдалена Боева – Тодорова – Общински съветник – „Тук пише енергийното
обследване на гореописаните сгради определя класа на енергопотребление и
съответствието му с нормативните изисквания за енергийна ефективност, определя
потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и предлага мерки за
повишаване на енергийна ефективност и постигане на висока степен на опазване на
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околната среда,както и се издаде сертификати за енергийните характеристики на
сгради. И моят въпрос е прави ли се нещо по това изпълнение?“
Милен Минчев – Зам. Кмет – „Да прави се и освен това се представят редовно отчети“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,предлагам за по
пълна редакция на проекта на решение да се добави и т.24 от ЗМСМА-упражнява
текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.Ще
изчета проекта на решение в окончателния вид, а именно: На основание
чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,Общински съвет – Каспичан приема отчет за изпълнение на
програмите за енергийна ефективност,насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници и биогорива в община Каспичан за периода до 31 август 2016г.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 287
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,Общински съвет – Каспичан приема отчет за изпълнение
на програмите за енергийна ефективност,насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници и биогорива в община Каспичан за периода до 31 август 2016г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
КАСПИЧАН И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИ
ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И
ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.07.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5 от дневния ред
Докладна записка № 407 от 20.09.2016 година,относно отчет за дейността на Общинска
администрация Каспичан и информация за работата относно получени жалби, сигнали
и предложения от граждани и институции за периода 01.01.2016 – 31.07.2016г. Давам
думата на комисиите!Моля,г-н Николов да чуем становището на икономическа
комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отчет за дейността на Общинска администрация
Каспичан и информация за работата относно получени жалби, сигнали и предложения
от граждани и институции за периода 01.01.2016 – 31.07.2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отчет за дейността на Общинска администрация Каспичан и
информация за работата относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани
и институции за периода 01.01.2016 – 31.07.2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта решение “.
На основание чл.21,ал.1,т.23 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 288
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
отчет за дейността на Общинска администрация Каспичан и информация за
работата относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и
институции за периода 01.01.2016 – 31.07.2016г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 6.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ЦЕНТЪР ЗА
ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6.1 от дневния ред
Докладна записка № 399 от 20.09.2016 година,относно преобразуване на Център за
работа с деца в Център за подкрепа и личностно развитие – Център за работа с
деца.Колеги, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема преобразуване на Център за работа с деца в Център за
подкрепа и личностно развитие – Център за работа с деца. Комисията препоръчва в
проекта на решението да се добави , във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема преобразуване на Център за работа с деца в Център за подкрепа и
личностно развитие – Център за работа с деца“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема преобразуване на Център за работа с деца в Център за
подкрепа и личностно развитие – Център за работа с деца“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма други предложения предлагам да формулираме
окончателния вид на проекта на решение ,като в основанията допълним : Във връзка с
чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА“.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 289
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с параграф 18, ал. 2
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и
училищното образование,
1. Общински съвет Каспичан дава съгласие Общинско обслужващо звеноЦентър за работа с деца, гр.Каспичан, да се преобразува в Център за
подкрепа и личностно развитие - Център за работа с деца, гр.Каспичан,
считано от 2016/2017 учебна година.
2. Общински съвет Каспичан възлага на кмета на община Каспичан, в срок до
01.11.2016г. да определи със заповед дейността на Център за подкрепа и
личностно развитие - Център за работа с деца, гр.Каспичан.
ПО ТОЧКА 6.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАЛОМЕРНА
ПАРАЛЕЛКА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ –
ГР.КАСПИЧАН ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6.2. от дневния ред
Докладна записка № 400 от 20.09.2016 година,относно даване на разрешение за
формиране на маломерна паралелка в Средно училище „Панайот Волов“ – гр.Каспичан
за учебната 2016/2017 година.Да чуем мнението на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ дава разрешение за формиране на маломерна паралелка в
Средно училище „Панайот Волов“ – гр.Каспичан за учебната 2016/2017 година
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ дава разрешение за формиране на маломерна паралелка в Средно училище
„Панайот Волов“ – гр.Каспичан за учебната 2016/2017 година.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ дава разрешение за формиране на маломерна паралелка в Средно училище
„Панайот Волов“ – гр.Каспичан за учебната 2016/2017 година.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма други предложения предлагам да гласуваме
проекта на решението,
На основание чл.20,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
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„ПРОТИВ“ и
следното:

без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Общински съвет - Каспичан прие

Р Е Ш Е Н И Е № 290
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.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4, ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.
на МОН и във връзка с мотивирано искане на директора на СУ „Панайот Волов”гр.Каспичан, придружено от становище на РУО – гр. Шумен,
1. Общинският съвет утвърждава маломерна паралелка в Средно училище
„Панайот Волов”- гр. Каспичан за учебната 2016/2017 година както следва:

Училище

Клас

Брой ученици в
маломерната
паралелка

Разлика до
задължителния
минимум

СУ „Панайот Волов” – гр.
Каспичан

11

16

2

2. Съгласно чл.11, ал.3, т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН Общинският
съвет взема решение да се дофинансира от Общинския бюджет маломерна паралелка
в СУ „Панайот Волов” – гр. Каспичан - 11 клас - 2 ученика с 20 % от ЕРС за 2016
година.
3. 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 2016/2017 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.
ПО ТОЧКА 6.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ПЕЛАГИЯ
ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6.3. от дневния ред
Докладна записка № 402 от 20.09.2016 година,относно отпускане на еднократна
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финансова помощ на Пелагия Димитрова Кръстева. Да чуем становището на
комисиите! Г-н Николов,да чуем становището на икономическа комисия“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема проекта на решение за отпускане на еднократна
финансова помощ на Пелагия Димитрова Кръстева“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ проекта на решение за отпускане на еднократна финансова помощ на
Пелагия Димитрова Кръстева“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема отпускането на еднократна финансова помощ на Пелагия
Димитрова Кръстева“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на докладната“.
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 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 291
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Пелагия Димитрова Кръстева
от гр.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 14.40 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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