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

ПРОТОКОЛ № 22
Днес 21.12.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесет и второ, 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, Дарина Атанасова - Директор Д
„ОА“,Славей Славов-Директор Д„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. Приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Община Каспичан
Докладва: Кмета но Община Каспичан
2. Приемане на изменения и допълнения в Наредба за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан с Решение
№ 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г.
Докладва: Председателя на Общински съвет
3.Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2016г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4.Приемане
на
План
–
сметка
за
необходимите
разходи
за
„Сметосъбиране,сметоизвозване, обезвреждане на битовете отпадъци в депа и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ за 2017г. без
промяна в промилите по населени места.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
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5. Приемане на План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната 2017г.
Докладва: Председател на Общински съвет
6.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за работа с деца
гр.Каспичан
Докладва :Кмета на Община Каспичан
7. Приемане на План за културните прояви в Община Каспичан за 2017г.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
8. Приемане на План за спортните прояви в Община Каспичан за 2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
9. Текущи докладни
9.1. Предложение № 516 /12.12.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно предоставяне на земеделска земя под аренда.
9.2. Предложение № 519 /12.12.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,кандидатстване на Община Каспичан по процедура за директно предоставяне
на БФС „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.
9.3. Предложение № 522 /13.12.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на
Община Каспичан и кметовете на кметства.
9.4. Предложение № 524 /13.12.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане
ликвидиране на последствията от взрива в с.Хитрино и пострадалите хора.
9.5.Докладна записка № 525/14.12.2016г. от Милен Ангелов Минчев – Зам.Кмет на
Община Каспичан, относно утвърждаване на списъка за награждаване на
деца,номинирани и излъчени за даровити, съгласно Наредба за номинации и
награждаване на талантливи деца от Община Каспичан за наградата на ОбС „Млад
талант“
9.6.Докладна Записка № 512/12.12.2016г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател
на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Христинка Дончева Аврамова.
9.7. Докладна Записка № 513/12.12.2016г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател
на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Трендафилка Калинова Иванова.
9.8. Докладна Записка № 514/12.12.2016г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател
на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Янка Вълчева Георгиева.
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
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ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА
РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 482 от 17.11.2016 година, относно приемане на Наредба за
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Каспичан.
Давам думата на Председателите на комисиите!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Наредба за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Община Каспичан,като направихме предложения при обсъждането на
нашата комисия “.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Наредба за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Община Каспичан с направените предложения на комисията“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Наредба за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Община Каспичан,като на нашата комисия също бяха направени
предложения за допълнения“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения,
коментари и предложения по докладната! Предлагам да
изчета и гласуваме
направените предложения на заседанията на постоянните комисии по отделно и след
това целия проект на решение с направените допълнения и изменения по Наредбата. Да
преминем към първото предложение, което е направено от Социалната комисия в
чл.1,ал.2, да отпадне едното „и“ и да остане „С тази Наредба се уреждат условията
и реда….“;
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 промяната в
следния текст от Наредбата :“чл.1,ал.2 С тази наредба се уреждат условията и реда
за поставяне и премахване на рекламните, информационните и монументално –
декоративните елементи на градското обзавеждане по чл.57,ал.1 от ЗУТ“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Следващото предложение,което
е направено от Социалната комисия е в чл.35,ал.1 да се допълни по „преценка на
главния архитект“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следния
текст от Наредбата : „чл.35,ал.1 Външната реклама се допуска в следните форми по
преценка на гл.архитект“
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Преминаваме към предложение
направено от Икономическа комисия и Комисията по ТСУ в чл.39,ал.2 да отпадне
текста „или упълномощено от него длъжностно лице“
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“ чл.39,ал.2 Одобряването на проекти за надписи се извършва от
главния архитект на Община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Следващото предложение също
от Социалната комисия е в чл.43, ал.2 след културни да се добави „спортни“
прояви“;
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“чл.43,ал.2 Афишните колонки могат да носят само безплатни
съобщения за културни и спортни прояви. Върху тях не могат да се поставят
други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Следващото предложение
направено от социалната комисия е в чл.45 да се добави думата „поставянето“ и да
придобие следния вид: „Поставянето на безплатна временна информация….“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“чл.45 Поставянето на безплатна временна информация може да
бъде разрешено от Кмета на Общината по изключение, във връзка със събития от
общоградски или национален характер“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Следващото предложение на
двете комисии е в чл.55 да бъдат уточнени цените, как ще се определят да бъде на
кв.м.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“ чл.55 (2)Договорите за наем по ал.1 се сключват при цени, както
следва:
№
РИЕ
I
II
1
Външна реклама и информационно –
100лв./кв.м.
70 лв./кв.м.
Указателни табели(годишно – без ДДС)
2
Фирмен надпис (годишно – без ДДС)
70лв./кв.м.
50 лв./кв.м.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Следващото предложение е
сходно, също направено от двете комисии в чл.56,ал.6 да отпадне текста „или
упълномощено от него длъжностно лице“ .
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“ чл.56,ал.6 Проектната документация на преместваемите обекти по
този раздел се одобрява и разрешението за поставяне се издава от главния
архитект на Община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Следващото предложение,
което е направено от вносителя и подкрепено от трите комисии е в чл. 60 да бъде
променена сумата на глобите в съответствие със Закона за устройство на
територията от 1 000 до 5 000лв.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“чл.60 Наказва се с глоба от 1 000 до 5 000 лева, ако не подлежи на
по- тежко наказание по друг нормативен акт длъжностно лице, което:“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Следващото направено
предложение също е направено от вносителя,подкрепено от трите комисии и е от
същия характер в чл.61,ал.1, също глоба от 1 000 до 5 000лв.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 следния текст
от Наредбата :“чл.61,ал.1 Наказва се с глоба от 1 000 до 5 000 лева, ако не подлежи
на по- тежко наказание, предвиден в нормативния акт този:“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Колеги,преди да гласуваме
Наредбата в окончателния вид предлагам коректно да се извърши номерацията след
чл.61 до края на глава шеста“ Административно –наказателни разпоредби“ .Считам,че
трябва в проекта на решение като основание от ЗМСМА да остане само чл.21,ал.2 .
Сега предлагам да гласуваме проекта на решение с направените изменения и
допълнения в цялостен вид!
На основание чл.21, ал.2 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 № 318
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията, във
връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от
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Административно – процесуалния кодекс, Общински съвет – Каспичан приема
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията
на Община Каспичан.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРИЕТА ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН С РЕШЕНИЕ № 219 ПО ПРОТОКОЛ № 12 ОТ
02.08.2012г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 510 от 12.12.2016 година,относно изменения и допълнения в
Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан, приета от
Общински съвет Каспичан с Решение № 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г. Г-н
Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ приема изненения и допълнения в Наредбата за поддържане и
опазване на обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан
с Решение № 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема изменения и допълнения в Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан с Решение
№ 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема промените в Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан с Решение
№ 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г., като на нашата комисия беше предложено
чл.19, да бъде разделен на две отделни алинеи по следния начин:
Чл.19 (1)Забранява се достъпа на малолетно и непълнолетно дете без
родители,попечители или други лица, които полагат грижи за него и са длъжни да го
придружават на обществени места след 20.00ч.,ако детето не е навършило 14 год.
възраст, съответно след 22.00ч.,ако детето не е навършило 18 год.възраст.
(2)Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете не могат
да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов
придружител на обществени места след 22.00ч.,ако детето е навършило 14год.възраст,
но не е навършило 18год.възраст.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, ако няма други
предложения предлагам да гласуваме направеното предложение за изменение в проекта
на решение от г-жа Бойчева“.
На основание чл.21,ал.2, и във връзка с чл.45,ал.3 и ал.9 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
изменение и допълнение в следния текст от Наредбата :“Чл.19 (1)Забранява се
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достъпа на малолетно и непълнолетно дете без родители,попечители или други
лица, които полагат грижи за него и са длъжни да го придружават на обществени
места след 20.00ч.,ако детето не е навършило 14 год. възраст, съответно след
22.00ч.,ако детето не е навършило 18 год.възраст.
(2)Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете не
могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за
негов придружител на обществени места след 22.00ч.,ако детето е навършило
14год.възраст, но не е навършило 18год.възраст“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам сега да преминем
към гласуване на проекта на решение с направените промени!“.
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.45,ал.3 и ал.9 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 № 319
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.45,ал.3 и ал.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Каспичан
1.Приема изменения и допълнения в Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред на община Каспичан, приета с Решение № 219 по Протокол № 12 от
02.08.2012г. на Общински съвет – Каспичан както следва:
1.1.Изменя в чл.7,ал.3 по следния начин:
За нарушения на разпоредбата на чл.7,ал.1 нарушителите се наказват с глоба
или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение с глоба или
имуществена санкция от 500 до 1 000лв.
1.2.Изменя и допълва в чл.19 по следния начин:
(1)Забранява се достъпа на малолетно и непълнолетно дете без
родители,попечители или други лица, които полагат грижи за него и са длъжни да го
придружават на обществени места след 20.00ч.,ако детето не е навършило 14 год.
възраст, съответно след 22.00ч.,ако детето не е навършило 18 год.възраст.
(2)Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за
дете не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно
лице за негов придружител на обществени места след 22.00ч.,ако детето е навършило
14год.възраст, но не е навършило 18год.възраст.
1.3.Изменя в чл.27 по следния начин:
За нарушение по предходните членове се налага глоба или имуществена санкция
от 300 до 500лв., а при повторно нарушение с глоба или имуществена санкция от 500
до 1 000лв.
2.Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на
решението,съгласно чл.60 ,ал.1 от АПК.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 526 от 15.12.2016 година,относно актуализация на разчетите за
капиталови разходи и бюджет 2016г.Да чуем становището на комисиите г-н Николов,
имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема актуализация на разчетите
за капиталови разходи и бюджет 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2016г. и
приложенията“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата да изказвания по
предложението! Ако няма такива 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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 320
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:
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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 2016 година (Приложение № 1).
2. Извършва промени по бюджет 2016 г.както следва:

Параграф

ПРИХОДИ - ДЕЛЕГИРАНИ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Трансфери от други предприятия
(Финансиране от ПУДООС)
РАЗХОДИ
–
ДЕЛЕГИРАНИ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Усилва

Намалява

64-01

200

52-05

200

ОТ

Дейност 322 – Общообразователни
училища ( ОУ с.Каспичан)
Придобиване на стопански инвентар

ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф

Усилва

Намалява

Данък върху МПС

13-03

11 840

Данък върху придобиване на имущество

13-04

14 334

Други данъци

20-00

23

Предоставени трансфери

61-02

1 887

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 311 – Детски градини
Работно облекло и постелен инвентар

10-13

4710

Медикаменти

10-12

150

Учебни технически средства

10-14

915

Разходи за вода,горива и ел.енергия

10-16

5 830
9

Разходи за текущ ремонт

10-30

500

Разход за командировки

10-51

100

42-19

555

745 -Обредни домове и зали
Други помощи
домакинства

и

трансфери

на

898 – Други дейности по икономиката
Други помощи
домакинства

и

трансфери

на

Помощи по решение на ОбС

42-19

555

42-14

5 000

01-01

37 650

РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА
ДЕЛЕГИРАНИ
ОТ
ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 311 – Детски градини
Възнаграждения на персонала
трудови правоотношения
Обезщетения
възнаграждение

с

характер

по
на

02-08

4 230

Социални осигуровки за ДОО

05-51

5 950

Осигурителни вноски за ЗОК

05-60

2 160

Осигурителни вноски ДЗПО

05-80

480

Дейност – 337 – Извън училищни
дейности
Възнаграждения на персонала по
трудови правоотношения

01-01

2 400

Разходи за СБНО и други със соц.Х.

02-05

260

Социални осигуровки за ДОО

05-51

1 100

Осигурителни вноски за Уч.ПФ

05-52

300

10

Осигурителни вноски за ЗОК

05-60

600

Осигурителни вноски ДЗПО

05-80

200

Дейност 437 – Други дейности по
здравеопазването
Възнаграждения на персонала по
трудови правоотношения

01-01

110

Разходи за СБНО и други със соц.Х.

02-05

537

Социални осигуровки за ДОО

05-51

505

Осигурителни вноски за ЗОК

05-60

265

Осигурителни вноски ДЗПО

05-80

260

Разходи за външни услуги

10-20

184

3.
Приема извършените компенсирани промени по бюджет 2016г.
произтичащи от промени в капиталовите разчети на община Каспичан по т.1
( Приложение № 1)
Параграф
Усилва
Намалява
РАЗХОДИ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност
122
администрация

–

Общинска

Основен ремонт ( км.Зл.нива)
Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти
Дейност
122
администрация
Придобиване
оборудване,машини
(копирна техника )

51-00
53-01

59
542

–

Общинска

на
и

друго
съоръжения

52-03

13

Дейност 524 – Домашен социален
патронаж
Придобиване на стопански инвентар
(кухненско оборудване ДПС )

52-05

420

11

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 714 – Спортни бази,спорт за
всички
Изграждане
на
инфраструктурни
обекти
(сп.Площадка гр.Плиска)
Дейност 738 - Читалища
Капиталов трансфер за орг.
нестопанска цел (НЧ с.Могила )

52-06

1

55-03

49

с

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

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА
„СМЕТОСЪБИРАНЕ,СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ
ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“ ЗА 2017г. БЕЗ ПРОМЯНА В ПРОМИЛИТЕ ПО
НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 515 от 12.12.2016 година,относно приемане на План – сметка за
необходимите разходи за „Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ за
2017г. без промяна в промилите по населени места“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа “ЗА“ приема План – сметка за необходимите разходи за
„Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовете отпадъци в депа и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ за 2017г. без
промяна в промилите по населени места“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План – сметка за необходимите разходи за „Сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовете отпадъци в депа и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване“ за 2017г. без промяна в промилите по
населени места“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема План – сметка за необходимите разходи за „Сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовете отпадъци в депа и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване“ за 2017г. без промяна в промилите по
населени места“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари по предложението!“.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Считам, че ще бъде
добре през месец февруари да се изготви една информация по отношение на
готовността по стартиране на собствена дейност по сметосъбиране и сметоизвозване
на отпадъците на територията на община Каспичан и ще го предложа при
разглеждането на следващата точка от дневния ред, когато обсъждаме плана за
дейността на общински съвет“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Ако няма предложения по
докладната 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.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:
Р Е Ш Е Н И Е № 321
На основание чл.21,ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.62,чл.63 и чл.66 от Закона за местните данъци и такси
Общински съвет – Каспичан:
Приема План – сметка за 2017година на община Каспичан за приходите от ТБО и
разходването им по дейности:
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери,
кофи и други;
 събиране включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 проучване, проектиране, изграждане,поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците;
 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване в
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гр.Каспичан и населените места на територията на община Каспичан за
бюджетната 2017 г.
Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение: План сметка за
2017година на община Каспичан за приходите от ТБО и разходването им по
изброените дейности по населени места.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА
КАЛЕНДАРНАТА 2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5 от дневния ред
Докладна записка № 511 от 12.12.2016 година, относно приемане на План за дейността
на Общински съвет Каспичан за календарната 2017г.Да чуем становището на
комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа “ЗА“ приема План за дейността на Общински съвет Каспичан за
календарната 2017г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната
2017г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната
2017г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Имате думата за изказвания и
мнения по докладната!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Правя предложение за
допълнение в плана в месец февруари, като точка 1 да бъде добавено- Информация за
готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена дейност по
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на общината“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
по докладната предлагам да гласуваме направеното предложение за допълнение от г-н
Николов“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.21,ал.2 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 да се
добави през месец февруари, като т.1 в Плана за дейността на Общински съвет –
Информация за готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена
дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на
общината.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги сега предлагам да
гласуваме проекта на решение с направеното допълнение в плана за месец февруари.“
На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.21,ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
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„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 322
На основание чл.21,ал.1,т.23, във връзка с чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет – Каспичан приема План за дейността си за календарната 2017г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА
РАБОТА С ДЕЦА ГР.КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6 от дневния ред
Докладна записка № 520 от 12.12.2016 година, относно приемане на Правилник за
устройството и дейността на Център за работа с деца гр.Каспичан.Давам думата на
комисиите, да чуем тяхното становище!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа “ЗА“ приема Правилник за устройството и дейността на Център за
работа с деца гр.Каспичан с направеното предложение от вносителя в проекта на
решение ,обсъдено на заседанието на комисията в чл.29,ал.1 да отпадне текста“и със
средства от собствени приходи“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява Правилник за устройството и дейността на Център за работа с деца
гр.Каспичан със същата корекция в чл.29,ал.1 да отпадне текста „със средства от
собствени приходи“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Правилник за устройството и дейността на Център за работа с
деца гр.Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме предложението за промяна в чл.29,ал.1 да отпадне текста „със
средства от собствени приходи“.
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 текста в чл.29,ал.1 да придобие следния вид: чл.29(1) Финансирането на ЦРД се
извършва със средства от държавния бюджет, дофинансиране от бюджета на
Община Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение в окончателен вид,като предлагам в основанията да
остане само чл.21,ал.2 във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА“.
На основание чл.21,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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 323
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.49,ал.8 от Закона за
предучилищното и училищното образование и §18,ал.3 от предходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет
– Каспичан приема Правилник за устройството и дейността на Център за работа с
деца Каспичан.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 7 от дневния ред
Докладна записка № 517 от 12.12.2016 година, относно приемане на План за
културните прояви в Община Каспичан за 2017г. Имате думата г-н Николов!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа “ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема Плана за културните
прояви в Община Каспичан за 2017г.Нашето предложение е да се изготви нов план“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема Плана за културните прояви в Община
Каспичан за 2017г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема Плана за културните прояви в Община Каспичан за 2017г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имаме предложение за
изработване на нов план за културните прояви и в него да бъдат включени само
мероприятията,които се провеждат на територията на община Каспичан. В хода на
обсъжданията на заседанията на постоянните комисии се споделиха мнения относно
отделяне на читалищните дейности от културния план “.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Той се прави на база
подадени данни от Читалищата. Предложенията на нашата комисия бяха:







към 09.05. да се добави и годишнина на Джамията в село Каспичан;
24.06 да се отбележи „Еньов ден“ в село Каспичан;
25.06. Рамазан байрям в населените места от община Каспичан;
също така през юни ден на международното сътрудничество;
01.09. Курбан байрям в населените места от община Каспичан;
29.10. ден на безарабските българи, да се отбележи в село Могила,село
Кюлевча и село Каспичан по населени места;
 датата 03.06. шекер байрям, да бъде коригирана;
 да отпаднат всички дати и мероприятия от културния календар,които не се
провеждат на територията на община Каспичан.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Това са предложенията на
Социалната комисия“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – Смятам, че трябва да се съобразим с
националния календар,защото говорим за култура, религиозните празници се празнуват
н национален план и не трябва да присъстват в плана за културните прояви“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Аз предлагам, да отпаднат
храмовите празници и църковните,а ако са свързани с празник на селото да се отбележи
само като празник на селото“.
Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне – „Всяко село си има празник в село Върбяне,
той е на Спасовден и сега какво правим заличаваме ли го? Това не е празник на
Църквата, това е празник на селото“.
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан – „Имате ли предложения как да бъде
преработен културния календар? Нека уточним каква промяна да се направи.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Предлагам да конкретизираме
насоките за изготвяне на културния план“.
Искра Радева – гл.спец. ОКС – „Всяко село си има по един такъв ден и този ден да бъде
вписан в културния календар“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Предлагам да
отложим разглеждането на докладната , като в месец януари да се внесе преработен
нов план за културните прояви“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, предлагам да гласуваме
предложението на Икономическа комисия и г-н Николов, за отлагане на докладната за
разглеждане за следващо заседание“.
На основание чл.21,ал.2 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 324
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отлага
разглеждането и приемането на Плана за културните прояви в община Каспичан за
2017 година, за следващо сесийно заседание.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8 от дневния ред
Докладна записка № 518 от 12.12.2016 година, относно Приемане на План за спортните
прояви в Община Каспичан за 2017г.Давам думата на председателите на комисиите!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа “ЗА“ приема План за спортните прояви в Община Каспичан за
2017г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План за спортните прояви в Община Каспичан за 2017г.“
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема План за спортните прояви в Община Каспичан за 2017г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари по предложението.Ако няма предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решението!“.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 325
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
План за спортните прояви в община Каспичан за 2017 година.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 9.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.1 от дневния ред
Докладна записка № 516 от 12.12.2016 година, относно предоставяне на земеделска
земя под аренда.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 1 глас “ЗА“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема предоставянето на
земеделска земя под аренда“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 1 глас
„ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема предоставянето на земеделска земя под
аренда“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 2
гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ също не приема
предоставянето на земеделска земя под аренда“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари.Предлагам първо да чуем становището на Кмета на село Каспичан“.
Аспарух Рангелов – Кмет на с.Каспичан – „Лично аз разбрах за тази докладна преди
няколко дена от г-жа Милена Тактакова и ме подразни факта, че не бях уведомен, дори
няма постъпило заявление в кметството.Снощи бях поканен от Мартин Леков на
събрание организирано от Наталия Демирева и там се опитах да им обясня какво е
моето становище и бях обиден от Мурад Фахредин. Становището ми в момента е
против!“.
Зелиха Марем – съветник – „Смятам, че имаше достатъчно време да организираш
събрание в селото.Известен си навреме от г-жа Тактакова и нямаш извинение за
несвършена работа“.
Аспарух Рангелов – Кмет на с.Каспичан – „Всички хора живеещи в близост до тази
овощна градина са против“.
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Наталия Демирева – „По принцип аз не знаех, че трябва първо да се подава заявление
до нашия кмет.Дойдох тук да предложа наем за три години напред, със собствени
средства да поставя пейки, маси и барбекюта, защото смятам, че съм направила много
за това село“.
Борислав Йорданов – съветник – „Аз предлагам първо кмета да направи общоселско
събрание и след това да вземем решение.Досега винаги се е изисквало и прилагало
такова становище. Моето предложение е за отлагане на докладната за следващо
сесийно заседание,като задължим кмета да проведе общоселско събрание и излезе със
становище“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Постъпи предложение от
общински съветник за отлагане вземането на решение по докладната
записка.Предлагам да гласуваме предложението на г-н Борислав Йорданов, за отлагане
разглеждането на докладната, и задължаване на Кмета на с.Каспичан да направи
общоселско събрание и да излезе със становище“.
По време на разглеждането на точката в 16.30ч. поради личен ангажимент напуска
общинския съветник Магдалена Боева - Тодорова“.
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 8 гласа „ЗА“ ,без „ПРОТИВ“ и 4
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 326
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отлага
разглеждането на докладна записка с Вх.№516 от 12.12.2016г за следващо сесийно
заседание, като задължава Кмета на село Каспичан, да направи общоселско събрание
и да излезе със становище.
ПО ТОЧКА 9.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФС „КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА
КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ НА
ОПОС 2014-2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.2 от дневния ред
Докладна записка № 519 от 12.12.2016 година, относно кандидатстване на Община
Каспичан по процедура за директно предоставяне на БФС „Комбинирана процедура за
проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.Г-н
Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема кандидатстването на
Община Каспичан по процедура за директно предоставяне на БФС „Комбинирана
процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
ОПОС 2014-2020г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема кандидатстването на Община Каспичан по процедура за директно
19

предоставяне на БФС „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема кандидатстването на Община Каспичан по процедура за
директно предоставяне на БФС „Комбинирана процедура за проектиране на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата!Ако няма
изказвания по предложението предлагам да преминем към гласуване на проекта на
решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ ,без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 327
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.31,ал.1,т.1 и т.2 от
Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Каспичан :
1.Възлага на Кмета на Община Каспичан, да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, за кандидатстване на общината с едно общо
проектно предложение, съвместно с общините от РСУО Шумен по процедура за
набиране на проекти предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на ОПОС 20142020г.,като партньор.
2. Общински съвет – Каспичан поема ангажимент Община Каспичан, да не се
присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и
най- малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за
проекта по ОПОС 2014-2020г. по настоящата процедура.
3. Общински съвет – Каспичан поема ангажимент изградената със средства по
процедурата инфраструктура,в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде
общинска собственост.
4. Общински съвет – Каспичан поема ангажимент за дялово прехвърляне на
собствеността на изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и
инсталация за предварително третиране), преди въвеждането й в експлоатацията на
общините участващи в РСУО – Шумен.
ПО ТОЧКА 9.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА КМЕТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.3 от дневния ред
Докладна записка № 522 от 13.12.2016 година, относно допълнителни възнаграждения
за постигнати резултати на Кмета на Община Каспичан и кметовете на кметства.Да
чуем становището на комисиите!“
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема предложението за
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на Община Каспичан
и кметовете на кметства по населени места“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предложението за допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати на Кмета на Община Каспичан и кметовете на кметства по населени места“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4 гласа
„ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ също приема предложението за допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на Община Каспичан и кметовете на
кметства по населени места“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата!Ако няма
изказвания по предложението предлагам да преминем към гласуване на проекта на
решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 10 гласа „ЗА“ ,без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 328
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПМС 380 от 29.12.2015г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г.за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет- Каспичан:
1. Определя „Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати“ на
Кмета на Община Каспичан и кметовете на кметства, както следва:

№
по
ред

Име,презиме,фамилия,
длъжност

1.

Милена Николова Недева

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аспарух Юлиянов Рангелов
Тонка Ангелова Начева
Румен Христов Чавдаров
Банчо Василев Митев
Божинка Петкова Русева
Николай Петров Найденов
Веселин Стоянов Тодоров
Иванка Димова Мирчева

кметство

Кмет на Община
Каспичан
Кмет на с.Каспичан
Кмет на гр.Плиска
Кмет на с.Златна нива
Кмет на с.Марково
Кмет на с.Могила
Кмет на с.Върбяне
Кмет на с.Кюлевча
Кмет на с.Косово

Размер на
допълнителни
възнаграждения
за постигнати
резултати
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1080

2.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.
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ПО ТОЧКА 9.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ВЗРИВА В С.ХИТРИНО И
ПОСТРАДАЛИТЕ ХОРА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.4 от дневния ред
Докладна записка № 524 от 13.12.2016 година, относно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за подпомагане ликвидиране на последствията от взрива в с.Хитрино
и пострадалите хора.Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа “ЗА“ приема направеното предложение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за подпомагане ликвидиране на последствията от
взрива в с.Хитрино и пострадалите хора“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предложението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за подпомагане ликвидиране на последствията от взрива в с.Хитрино и пострадалите
хора“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема предложението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за подпомагане ликвидиране на последствията от взрива в с.Хитрино и пострадалите
хора“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата!Ако няма
изказвания по 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“
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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без
22

„ПРОТИВ“ и
следното:

без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Общински съвет - Каспичан прие

Р Е Ш Е Н И Е № 329

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с бедственото
положение в село Хитрино в следствие на катастрофа и взрив Общински съвет –
Каспичан:
1. Отпуска безвъзмездна финансова помощ на община Хитрино за ликвидиране на
последствията от взрива и за подпомагане на пострадалите семейства в размер на
5 000 ( пет хиляди) лева.
2. Средствата да се осигурят и изплатят от дейност 898 – други дейности по
икономиката, § 42-14 – Помощи по решение на ОбС.
3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ТОЧКА 9.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДЕЦА,НОМИНИРАНИ И
ИЗЛЪЧЕНИ ЗА ДАРОВИТИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА НОМИНАЦИИ И
НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
НАГРАДАТА НА ОБС „МЛАД ТАЛАНТ“
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.5 от дневния ред
Докладна записка № 525 от 14.12.2016 година, относно утвърждаване на списъка за
награждаване на деца,номинирани и излъчени за даровити, съгласно Наредба за
номинации и награждаване на талантливи деца от Община Каспичан за наградата на
ОбС „Млад талант“Давам думата на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ утвърждава списъка за награждаване на деца,номинирани и
излъчени за даровити, съгласно Наредба за номинации и награждаване на талантливи
деца от Община Каспичан за наградата на ОбС „Млад талант“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ утвърждава списъка за награждаване на деца,номинирани и излъчени за
даровити, съгласно Наредба за номинации и награждаване на талантливи деца от
Община Каспичан за наградата на ОбС „Млад талант“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също утвърждава списъка за награждаване на деца,номинирани и излъчени за
даровити, съгласно Наредба за номинации и награждаване на талантливи деца от
Община Каспичан за наградата на ОбС „Млад талант“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата!Ако няма
изказвания по предложението предлагам да преминем към гласуване на проекта на
решение“.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 330
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Каспичан награждава с Грамота „МЛАД
ТАЛАТ“ и парична награда следните деца от общината,проявили се в
международни,национални и областни конкурси през 2016г.
1.Антонио Петров – 100лв./сто лева/
2.Билгин Илхан – 90лв./деветдесет лева/
3.Георги Добрев – 60лв./шестдесет лева/
4.Ниа Стефанова – 80лв./осемдесет лева/
5.Рушан Галинов – 80лв./осемдесет лева/
6.Румена Лекова – 30лв./тридесет лева/
7.Даяна Димитрова – 80лв./осемдесет лева/
8.Арзу Гюнал – 100лв./сто лева/
9.Марио Ивайлов – 100лв./сто лева/
10.Дилек Веждиева – 80лв./осемдесет лева/
11.Силвана Ангелова – 100лв./сто лева/
12.София Георгиева 50лв./петдесет лева/
13.Мартин Милев – 40лв./четиридесет лева/
14.Кристиян Калчев – 50лв./петдесет лева/
15.Нермин Етям – 30лв/тридесет лева/
16.Кристин Валентинова - 30лв/тридесет лева/
17.Рая Тодорова - 30лв/тридесет лева/
18.Никол Димитрова - 30лв/тридесет лева/
2.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 120.00 лв./сто и двадесет лева/, като колективна награда отбор по хандбал
момчета до 10 години при СОУ“Панайот Волов“ град Каспичан.
3.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 80.00 /осемдесет/лева, като колективна награда отбор по хандбал момчета до 12
години при СОУ“Панайот Волов“ град Каспичан.
4. Общински съвет – Каспичан награждава с Грамота „МЛАД ТАЛАНТ“ и
сумата от 100лв./сто лева/, като колективна награда Театрална група „Звездичка“
при Център за работа с деца град Каспичан.
5. Общински съвет – Каспичан награждава с Грамота „МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 100лв./сто лева/, като колективна награда Клуб „Творчество без граници“ при
Център за работа с деца град Каспичан.
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6. Общински съвет – Каспичан награждава с Грамота „МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 80лв./осемдесет лева/, като колективна награда Клуб „Приятели на радио
Китай“ при Център за работа с деца град Каспичан.
7. Общински съвет – Каспичан награждава с Грамота „МЛАД ТАЛАНТ“ и
сумата от 120лв./сто и двадесет лева/, като колективна награда Детски танцов
състав „Здравец“ към НЧ „Просвета“ град Плиска.
На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 9.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ХРИСТИНКА ДОНЧЕВА
АВРАМОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.6 от дневния ред
Докладна записка № 512 от 12.12.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Христинка Дончева Аврамова.Да чуем становището на
комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ приема отпускането на еднократна финансова помощ на
Христинка Дончева Аврамова“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема отпускането на еднократна финансова помощ на Христинка Дончева
Аврамова“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“също приема отпускането на еднократна финансова помощ на Христинка Дончева
Аврамова“.
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-Желателно и възможно е еднократната
помощ да се изплати от бюджета на община Каспичан за 2016г.,което налага
предварително изпълнение на решението.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата!Ако няма
изказвания по предложението предлагам да преминем към поименно гласуване на
проекта на решение с допълнение на втора точка за предварително изпълнение на
основание чл.60,ал.1 от АПК“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
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Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 331
1.На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 300.00лв. на Христинка Дончева Аврамова
от гр.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
2. Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението на
основание чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ТОЧКА 9.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ТРЕНДАФИЛКА
КАЛИНОВА ИВАНОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.7 от дневния ред
Докладна записка № 513 от 12.12.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Трендафилка Калинова Иванова. Да чуем становището на
комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ приема отпускането на еднократна финансова помощ на
Трендафилка Калинова Иванова.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема отпускането на еднократна финансова помощ на Трендафилка
Калинова Иванова“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“също приема отпускането на еднократна финансова помощ на Трендафилка
Калинова Иванова“.
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-Желателно и възможно е еднократната
помощ да се изплати от бюджета на община Каспичан за 2016г.,което налага
предварително изпълнение на решението.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата!Ако няма
изказвания по предложението предлагам да преминем към поименно гласуване на
проекта на решение с допълнение в проекта на решение на втора точка за
предварително изпълнение на основание чл.60,ал.1 от АПК“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
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Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 332
1.На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 300.00лв. на Трендафилка Калинова Иванова
от гр.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
2. Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението на
основание чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ТОЧКА 9.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЯНКА ВЪЛЧЕВА
ГЕОРГИЕВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.8 от дневния ред
Докладна записка № 514 от 12.12.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Янка Вълчева Георгиева. Да чуем становището на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа “ЗА“ приема отпускането на еднократна финансова помощ на Янка
Вълчева Георгиева“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема отпускането на еднократна финансова помощ на Янка Вълчева
Георгиева“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“също приема отпускането на еднократна финансова помощ на Янка Вълчева
Георгиева“.
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-Желателно и възможно е еднократната
помощ да се изплати от бюджета на община Каспичан за 2016г.,което налага
предварително изпълнение на решението.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате
думата!Съгласувано с Кмета на община Каспичан ,изплащането на еднократната
помощ ще бъде от бюджета за 2016г.,което изисква добавяне на втора точка в проекта
на решение за предварително изпълнение на решението на основание чл.60,ал.1 от
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АПК..Ако няма изказвания по 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“
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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 333
1.На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 200.00лв. на Янка Вълчева Георгиева от
гр.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
2. Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението на
основание чл.60,ал.1 от АПК.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 17.10 часа поради изчерпване на дневния ред.

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