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

ПРОТОКОЛ № 28
Днес 30.03.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесет и осмо, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 11 съветника,съгласно приложения списък. От
заседанието отсъстват Общинските съветници Боряна Бойчева и Янка Ненова.Освен
общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, Милен Минчев – Зам. Кмет,Виолета
Троянова – Секретар 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 от Общински съвет – Каспичан изменения и допълнения на Наредбата за
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на
община Каспичан.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода
2018–2020 година в частта за местни дейности.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Предоставяне на отчет за 2016 година за изпълнение на дейностите по
концесионните договори, сключени за имоти - публична общинска собственост,
представляващи язовири в кв.Калугерица и с. Кюлевча.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, насърчаване
използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Каспичан
за 2016г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
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5. Утвърждаване на списък на общинските жилища по Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилищни имоти.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
6. Актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
7. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Каспичан за
2018 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
8. Корекция в разпределение на числеността на персонала на Център за социална
рехабилитация и интеграция – гр.Каспичан по длъжности.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
9. Текущи докладни
9.1. Предложение № 106 /20.03.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.
9.2. Предложение № 107 /20.03.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
9.3. Предложение № 110/21.03.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан,относно определяне на представител на Община Каспичан,
за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД,
гр.Шумен.
9.4. Предложение № 102 /20.03.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Стойка Кръстева Илиева от град Каспичан.
10. Разни
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 11
общински съветника с 11 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред Предложение № 115 от 22.03.2017 година, относно приемане от
Общински съвет – Каспичан изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските
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детски градини и общинските училища на територията на община
Каспичан.Материалът е внесен за разглеждане по повод получен административен
протест от Окръжна прокуратура гр.Шумен поради установено противоречие с по висш нормативен акт ЗМДТ и ЗПУО.И трите комисии са запознати с направеното
предложение, да чуем тяхното становище г-н Николов, имате думата!’’
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема изменения и допълнения на Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в
общинските детски градини и общинските училища на територията на община
Каспичан, 4 гласа за понеже г-жа Ненова отсъства от заседанието на икономическата
комисия’’.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските
детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан’’.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също приема изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските
детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан, 4 за
понеже г-жа Бойчева отсъства от комисията’’.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „„Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 372
На основание Чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3,
чл. 77, чл. 78 ал. 3 и чл.79 от АПК и в съответствие с чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общински съвет Каспичан приема изменения и допълнения в
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на
територията на община Каспичан:
Чл. 26, ал. 3 се изменя както следва: Заплащането на дължимите такси, следва
да е съобразено с разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Каспичан, както и с
чл. 92 от ЗМДТ. При неплащане на дължимите такси в указаните срокове, същите ще
се събират по принудителен ред.
Чл. 26, ал. 4 се изменя както следва: Директорът на приемащата детска
градина на територията на Община Каспичан задължително извършва проверка в
електронната система Админ за присъствие на детето в електронния регистър.
Чл. 26, ал. 5 се отменя.
Чл. 27 се отменя.
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В преходните и заключителните разпоредби се създава параграф 5, който гласи
следното: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища
на територията на община Каспичан е изменена и допълнена с Решение № 372 по
Протокол № 28/30.03.2017г. от Общински съвет Каспичан.
ПО ВТОРА 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 – „Точка 2 от дневния ред
Предложение № 100 от 20.03.2017 година, относно одобряване на актуализирана
бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2018–2020 година в частта за
местни дейности. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ одобрява актуализираната 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 актуализираната бюджетна прогноза на Община Каспичан за
периода 2018–2020 година в частта за местни дейности.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“одобрява актуализираната бюджетна прогноза на Община Каспичан за
периода 2018–2020 година в частта за местни дейности.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива 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 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 373
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 за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан
Приема I- ви етап на 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.
2.

Приложение № 1а –„Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задълженията за разходи за периода 2018-2020г.“
Обяснителна записка към приложение № 1а –„Прогноза на показателите за
поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2018-2020г.“
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3.
4.

Приложение № 6г – „Прогноза за общинския дълг(вкл. и намеренията за нов)
и разходите за лихви по него за периода 2018-2020г.“
Приложение № 8 – „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности“ .

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЯЗОВИРИ В КВ.КАЛУГЕРИЦА И
С. КЮЛЕВЧА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Предложение № 108 от 20.03.2017 година, относно предоставяне на отчет за 2016
година за изпълнение на дейностите по концесионните договори, сключени за имоти публична общинска собственост, представляващи язовири в кв.Калугерица и с.
Кюлевча. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отчета за 2016 година за изпълнение на дейностите по
концесионните договори, сключени за имоти - публична общинска собственост,
представляващи язовири в кв.Калугерица и с. Кюлевча, като нашето предложение е за
член да бъде избран Георги Димитров Георгиев и също така с направените корекции в
проекта на решението, като придобие следния вид: чл.21,ал.1, т.24 от ЗМСМА и т.н. и
да се добави нова трета точка с текст: Общински съвет Каспичан определя за член
на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори общински
съветник……... “.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета за 2016 година за изпълнение на дейностите по
концесионните договори, сключени за имоти - публична общинска собственост,
представляващи язовири в кв.Калугерица и с. Кюлевча с направените корекции в
проекта на решение и предложението направено от г-н Николов, за член да бъде избран
Георги Димитров Георгиев.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също приема отчета за 2016 година за изпълнение на дейностите по
концесионните договори, сключени за имоти - публична общинска собственост,
представляващи язовири в кв.Калугерица и с. Кюлевча с направените корекции в
проекта на решение, като на нашата комисия също номинирахме за член да бъде избран
Общински съветник от комисията по ТСУ“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Предлагам първо да гласуваме
предложението на Икономическа комисия ,подкрепено от комисията по ТСУ,за
представител от Общински съвет и член на комисията да бъде избран Георги
Димитров Георгиев“.
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От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан определя за член на комисията
за контрол по изпълнение на концесионните договори общински съветник Георги
Димитров Георгиев.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към
гласуване на цялостния вид на проекта на решението с направените корекции,а именно
в основанията следва да бъде направена промяна –чл.21,ал.1, т.24 от ЗМСМА и
добавяне на трета точка в проекта на решение- Общински съвет Каспичан
определя за член на комисията за контрол по изпълнение на концесионните
договори общински съветник Георги Димитров Георгиев “.
На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 374
1.
На основание чл.21,ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС, чл.53, ал.3 от НРПУРОИ,
Общински съвет – Каспичан приема Отчета за изпълнение на дейностите по концесионните
договори за 2016 година, сключени за имоти – публична общинска собственост,
представляващи язовири в кв.Калугерица и с.Кюлевча.
2.
Във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на концесионните договори и на
основание чл.110, ал.1 от ППЗК, Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на община
Каспичан да издаде заповед за комисия, в която задължително да включи представител от
Общинския съвет.

3. Общински съвет Каспичан определя за член на комисията за контрол по изпълнение
на концесионните договори общински съветник Георги Димитров Георгиев.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ,
НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
И БИОГОРИВА В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Предложение № 105 от 20.03.2017 година, относно отчет за изпълнение на програмите
за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници и биогорива в Община Каспичан за 2016г. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отчета за изпълнение на програмите за енергийна
ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и
биогорива в Община Каспичан за 2016г.с направените корекции в проекта на решение,
както следва: На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12 от Закона за енергийна ефективност,
Общински съвет Каспичан приема Отчет за изпълнение на Дългосрочна
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Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми
източници и биогорива в Община Каспичан 2014-2020 за периода 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета за изпълнение на програмите за енергийна ефективност,
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в
Община Каспичан за 2016г. и направените корекции в проекта на решението“
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също приема отчета за изпълнение на програмите за енергийна
ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и
биогорива в Община Каспичан за 2016г. и предложените корекции в проекта на
решението.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на окончателния проект на решение,а именно: На основание чл.21,ал.1,
т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл.12 от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет Каспичан приема
Отчет за изпълнение на Дългосрочна Програма за енергийна ефективност,
насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива в Община
Каспичан 2014-2020 за периода 2016г.“
На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 375
На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12 от Закона за енергийна ефективност,
Общински съвет Каспичан приема Отчет за изпълнение на Дългосрочна Програма за
енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми източници и
биогорива в Община Каспичан 2014-2020 за периода 2016г.
ТОЧКА ПО ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ПО НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5 от дневния ред
Предложение № 103 от 20.03.2017 година, относно утвърждаване на списък на
общинските жилища по Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с
общински жилищни имоти. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ утвърждава списък на общинските жилища по Наредбата за
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ утвърждава списък на общинските жилища по Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти“.
7

Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ утвърждава списък на общинските жилища
по Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни
имоти“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решението!“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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“

На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 376
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилищни имоти, Общински съвет – Каспичан приема Списък на
общинските жилища, в който се определят броят, видът и местонахождението им, както
следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 11 бр.
1.1. ул. „Шести септември“, бл.1, ет.1, ап.1
1.2. ул. „Шести септември“, бл.1, ет.3, ап.8
1.3. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.1, ап.1
1.4. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.1, ап.2
1.5. ул. „Мадарски конник“, бл.117, ет.6, вх. В, ап.37
1.6. ул. „Тракия“ № 2, ет.3, ап.8
1.7. ул. „Александър Стамболийски“ № 25а
1.8. ул. „Хан Крум“ № 2
1.9. ул. „Стара планина“ № 2
1.10. ул. „Димитър Благоев“ № 65, ет.1, ап.15
1.11. ул. „Мадарски конник“, бл.117, ет.1, вх.В, ап.24
2.Жилища за продажба и замяна - 0 бр.
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3.Ведомствени жилища за настаняване под наем – 1 бр.
3.1. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.5, ап.15
4.Резервни жилища за настаняване под наем – 3 бр.
4.1. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.2, ап.4
4.2. ул. „Шести септември“, бл.1, ет.4, ап.14
4.3. ул. „Мадарски конник“, бл.117, ет.6, вх. В, ап.38
5. Оборотни жилища – 0 бр.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6 от дневния ред
Предложение № 104 от 20.03.2017 година, относно актуализация на Стратегията за
развитие на социалните услуги. Стратегията за развитие на социалните услуги в
община Каспичан за периода 2016-2020г. е приета на заседание на ОбС през м.януари
2016г.Към момента се налага актуализация в текста ,касаещ увеличаване на капацитета
на услугата ЦСРИ гр.Каспичан. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема актуализацията на Стратегията за развитие на
социалните услуги“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема актуализацията на Стратегията за развитие на социалните услуги“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“приема актуализацията на Стратегията за развитие на социалните
услуги“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Искам, да направя
предложение в първа точка да отпадне думата „а именно“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме проекта на решение с направеното предложение от г-н
Николов, да отпадне думата „а именно“ в т.1 от проекта на решение!“.
На основание чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 377
На основание чл.17, ал.1, т.7, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от
Закона за социално подпомагане и чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет – Каспичан:
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1.
Изменя Стратегията за развитие на социалните услуги в частта,
планираното увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция,
да бъде от 30 места на 50 места.
2.
Възлага на Кмета на Община Каспичан, да изпрати решението на Общински
съвет – Каспичан до Областна администрация гр.Шумен с предложение за актуализация на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 година.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2018 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 7 от дневния ред
Предложение № 98 от 20.03.2017 година, относно приемане на годишен план за
развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2018 година.Годишния план се
приема в изпълнение на чл.36б ал.4 от ППЗСП. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема годишен план за развитие на социалните услуги в
община Каспичан за 2018 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Каспичан
за 2018 година“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също приема годишен план за развитие на социалните услуги в община
Каспичан за 2018 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива 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 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 378
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.18а, ал.1 и
чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Каспичан приема Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2018 година.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КОРЕКЦИЯ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ЦЕНТЪР
ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГРАД КАСПИЧАН ПО
ДЛЪЖНОСТИ
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8 от дневния ред
Предложение № 109 от 21.03.2017 година, относно корекция в разпределение на
числеността на персонала на Център за социална рехабилитация и интеграция –
гр.Каспичан по длъжности. Давам думата на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема предложената корекция в разпределение на
числеността на персонала на Център за социална рехабилитация и интеграция –
гр.Каспичан по длъжности“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предложената корекция в разпределение на числеността на
персонала на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Каспичан по
длъжности“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също приема предложената корекция в разпределение на числеността на
персонала на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Каспичан по
длъжности“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решението!“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „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“
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация от общо гласували 11 съветника
с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 379
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет – Каспичан:
1.
Извършва корекция в Решение № 455 от 26.09.2013г. по Протокол № 31 на
Общински съвет Каспичан в частта длъжността логопед от 0,5 щ.бр. се утвърждава на 1
щ.бр.
2.
Приема ново длъжностно разписание на Център за социална рехабилитация и
интеграция, считано от 01.05.2017г., за 9 /девет/ щатни бройки, както следва:
 Ръководител – 1бр.;
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Социален работник – 1бр.;
Медицинска сестра – 1 бр.;
Рехабилитатор – 1 бр.;
Кинезитерапевт – 1 бр.;
Трудотерапевт – 1 бр.;
Психолог – 0,5 бр.;
Логопед – 1 бр.;
Хигиенист – 0,5 бр.;
Счетоводител – 1 бр.;
3.
Задължава Кмета на общината да:
3.1.Преведе в съответствие с приетото Решение, длъжностното Разписание на
Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан.
3.2.Да извърши промени в бюджета на социалната дейност като осигури необходимия
ФРЗ и осигурителни вноски в рамките на утвърдения бюджет за 2017г. на социалното
заведение в съответствие с новоприетото длъжностно разписание.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 9.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.1 от дневния ред
Предложение № 106 от 20.03.2017 година, относно приемане на решение за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост.Г-жа Начева е изразила своето положително становище
относно продажбата. Да чуем първо икономическа комисия,г-н Николов !“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 1 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема решение за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решение за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема решение за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението.Давам думата на г-жа Начева,кмет на град
Плиска.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „ Това място е обявено в Програмата на
общината за продажба и сега се появи кандидат за покупка, а доколкото аз знам
човекът иска да построи две, три къщи за гости с туристическа цел“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На нашата комисия не
се гласува предложението, защото има разминаване в заявлението на лицето пише за
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жилищно строителство, а се оказва че ще бъде с търговска цел и моля друг път, да се
изясняват нещата. Също така е право на Общински съвет да определи цената“.
Мартин Леков – съветник – „ Аз предлагам цена от 8 лв. на кв.м. или 4760лв за цялата
площ без включен ДДС.“
Милена Тактакова – Общинска администрация е възложила на лицензиран оценител
изготвяне на оценка на урегулиран поземлен имот, отреден по сега действащия
регулационен план за жилищно строителство„
Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Ние няма как да знаем кой с какви
намерения го купува. Той тепърва ще си променя плана“.
Милена Тактакова – „След вашето решение, ние ще го обявим на търг и съответно
цената може да се вдигне“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, постъпи предложение
от г-н Мартин Леков цената да стане от 4.71 лв. за 1 кв.м. на 8 лв.за 1 кв.м. или
4760.00лв. за цялата площ, без включен ДДС. Който е съгласен с направеното
предложение моля, да гласува!“.
От общо гласували 11 съветника с 9 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие цена от 8 лв.за 1 кв.м. или
4760.00лв. за цялата площ, без включен ДДС.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „А сега предлагам да преминем
към поименно гласуване на проекта на решение с направените промени в т.2“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „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“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 380
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.29, ал.2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА
ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно наддаване, на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 595
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км.м., за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IV – общ. от квартал
12 по плана за регулация на град Плиска, с предназначение за жилищно строителство.
2.На основание чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество приема началната тръжна цена, определена от
лицензиран оценител в размер на 4760.00 лева (четири хиляди седемстотин и шестдесет
лева ) за цялата площ, без включен ДДС.
3.На основание чл. 29, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на
Общината да организира процедурите, свързани с провеждането на търга за горепосочения
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 9.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.2 от дневния ред
Предложение № 107 от 20.03.2017 година, относно приемане на решение за отдаване
под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Давам думата
на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решение за отдаване под
наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и също така да се поправи техническата грешка в
проекта на решение и да бъде добавена ал.1 и текста да придобие следния вид: На
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА…….
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението!“
Мартин Леков – съветник – „ Преди да се подпише договора трябва, да се види как ще
изглежда този павилион,трябва да е в добър естетически вид“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „Понеже предстои, да се прави ремонт на
площада на град Плиска, ако се наложи да се премества трябва ли общината да му
плаща неустойка, и затова предлагам това да бъде включено в договора за отдаване под
наем“.
Николай Николов – съветник – „ Това е решение на Общински съвет и Кмета не може,
да го промени!“
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „Добре тогава оттеглям си предложението и
правя второ предложение, да се намалят годините за отдаване под наем и да станат 3“.
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Николай Николов – съветник – „Аз предлагам, да се допълни в т.1 след общински
терен публична общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, ако няма други
предложения предлагам да преминем към гласуване на първото предложение
направено от г-жа Боева срокът за сключване на договора, да бъде за 3 години“.
От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан определя срок за сключване на
договора за наем – 3 (три) години от датата на сключване на договора.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „И предложението на г-н
Николов, след текста в т.1 за отдаване под наем на общински терен да се допълни
публична общинска собственост “.
От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет – Каспичан приема решение за отдаване под
наем на общински терен публична общинска собственост с площ от 2 /два/ кв.м.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги сега предлагам, да
преминем към поименно гласуване на проекта на решение в цялостен вид с
направените корекции в основанията чл.21. ал.1 т.8 от ЗМСМА допълнение в т.1 от
проекта на решение с текста публична общинска собственост и промяна в срока за
сключване на договор за наем-3 години“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „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“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 381
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан приема решение за
отдаване под наем на общински терен публична общинска собственост с площ от 2 /два/
кв.м. от тротоарното платно на Централен площад град Плиска в квартал 39 по плана за
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регулация, за разполагане на преместваем обект за търговската дейност – павилион за
продажба на сувенири.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, проведен
по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и
отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална тръжна месечна наемна цена
за I зона, с предназначение за „магазин за промишлени стоки“, в размер на 1.20 лева за 1 кв.м.
или 2 кв.м. х 1.20 = 2.40 лева, без включен ДДС.
3. Общински съвет – Каспичан определя срок за сключване на договора за наем – 3
(три) години от датата на сключване на договора.

ПО ТОЧКА 9.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН, ЗА УЧАСТИЕ В
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „МБАЛ – ШУМЕН“ АД,
ГР.ШУМЕН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.3 от дневния ред
Предложение № 110 от 21.03.2017 година, относно определяне на представител на
Община Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ –
Шумен“ АД, гр.Шумен. Програмата с разработените конкретни мерки за подобряване
финансовото състояние на лечебното заведение беше изискана и препратена до всеки
един общински съветник за запознаване.Давам думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема направеното предложение за определяне на
представител на Община Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на
акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД, гр.Шумен и проекта за решение в предложения
вид“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предложението за определяне на представител на Община Каспичан,
за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД,
гр.Шумен и проекта за решение в предложения вид“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също приема предложението за определяне на представител на Община
Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“
АД, гр.Шумен и проекта на решение в предложения вид“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решението!“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „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“
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Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 382
1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон Общински съвет Каспичан определя Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ
- Шумен” АД, насрочено за 07.04.2017г., като при липсва на кворум, същото се
насрочва за 24.04.2017г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на
определения представител, той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет.
2.Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на
Община Каспичан по въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в
„МБАЛ-Шумен както следва:
- По т.1- „ЗА“ относно: Приемане на разработената от Съвета на директорите
програма,която
да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото
състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво
развитие на дружеството.
- По т.2- „ЗА“ относно: Приемане на предложената промяна в състава на съвета
на директорите,чрез освобождаване настоящия съвет на директорите в състав:Елка
Христанова Савова,Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избиране
на нов тричленен съвет на директорите в състав:Лиляна Маринова Куздова,Атанас
Георгиев Атанасов и Валери Михаилов Белчински.
- По т.3- „ЗА“ относно: Определяне тригодишен мандат на новоизбрания съвет
на директорите.
- По т.4- „ЗА“ относно: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета
на директорите на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на
две средни месечни работни заплати в лечебното заведение но не повече от
петкратния размер на минималната месечна работна заплата,установена за
страната за съответния месец в съответствие с Наредба №9 от 2000г.за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения,като членовете на съвет на директорите,на които
не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в
случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен
акт.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ТОЧКА 9.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СТОЙКА КРЪСТЕВА
ИЛИЕВА ОТ ГРАД КАСПИЧАН
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.4 от дневния ред
Предложение № 102 от 20.03.2017 година, относно отпускане на еднократна финансова
помощ на Стойка Кръстева Илиева от град Каспичан. Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ одобрява отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка
Кръстева Илиева от град Каспичан в размер на 300.00 лв“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“одобрява отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка
Кръстева Илиева от град Каспичан“.
Борислав Йорданов – Зам. Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
с 4 гласа „ЗА“ също одобрява отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка
Кръстева Илиева от град Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „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“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 383
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Стойка Кръстева Илиева от
гр.Каспичан, срещу представяне на разходооправдателни документи.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РАЗНИ
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, извън дневния ред,
преминаваме към точка Разни и искам, да дам първо думата на г-жа Начева, за да чуем
становище по въпроса, отнасящ се за проекта на град Плиска“.
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Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „ Всички сте запознати с моята докладна,
изпратих ви я защото исках да ви запозная с нашето несъгласие относно изработването
на проекта и това което не ни хареса е ,че бяхме изолирани в периода на изготвяне на
проекта.Идеята беше след като започне, да се работи ,да направим срещи и след тези
срещи през лятото г-н Славов каза, че по проекта не се работи,защото има по
приоритетни проекти и така до Нова година, когато ми изпратиха проекта и аз исках да
поговорим, но ми казаха, че проекта вече бил готов.Също искам кажа, че ние не сме
участвали в този проект,изразяваме несъгласие относно някои неща в проекта и искаме
3D вариант на проекта“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Преди десет дни водихме този разговор
с г-жа Начева, аз разговарях и с архитекта и той каза, че вече не може да се променя. А
за 3D вариант, вие трябва да си го поръчате, защото това не влиза в изготвянето на
проекта“.
инж.Славей Славов – Д „СА“ – „Аз лично съм обиден, да ми се обяснява, че съм ви
пренебрегнал, когато говорихме с вас и общински съветник Янка Ненова там на място.
Проблема е следния, вие не сте съгласни за тези зелени площи,защото няма как да ги
поддържате и с мястото на сцената,че трябвало да бъде 50 метра встрани, тези неща се
оправят в процеса на работа. Ако не можем да поддържаме зелените площи как ще
поддържаме шадравана тогава?“
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Сцената я обсъждахме за друго място“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „ Щом има възможност, да се направят тези
промени в процес на работа аз не виждам какъв е проблема“.
инж.Славей Славов – Д „СА“ – „Смятам, че трябва да оставим проектантите да си
свършат работата,архитекта и проектантите са хората специалисти,които могат да
кажат къде и какво точно може да бъде разположено. А относно пренебрегването на
град Плиска съм лично обиден,защото родът на баща ми е оттам и аз съм
сантиментално обвързан“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Аз искам, да ви кажа г-жо Начева,
когато има такива проблеми, да бъдат запознати повече хора. Не може да се работи по
един проект и после вие да кажете какво не ви харесва“.
Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Като гражданин на град Плиска и аз
мисля, повече трябва да се говори с хората,да се подобри нивото на комуникация“.
Марияна Антонова-общински съветник-Аз като гражданин на гр.Плиска се запознах с
проекта,когато вече имаше проблем.Мисля,че трябва да се подобри степента на диалог
с по –широк кръг хора с цел избягване на следващи проблеми.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, ако няма други
изказвания предлагам, да закрием днешното заседание“.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия Председател в
16.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

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