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

Р Е Ш Е Н И Е № 284
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл.61
от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и чл.28
от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Каспичан приема Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в
детските градини и училищата на територията на Община Каспичан.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 285
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.124,ал.3 и чл.127,ал.1 и ал.2 от Закона за публичните
финанси и в съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан,Общински съвет Каспичан реши:
1. Приема Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и
поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на
община Каспичан за 2016г./Приложение 1/.
2.Извършва промени в бюджет 2016г. както следва:
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 122 – Общинска администрация
гр.Каспичан
Придобиване на др.оборудване,машини и
съоръжения

Параграф

52-03

Усилва

Намалява

1525

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

53-09

2 400

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

51-00

1525

Текущ ремонт (км.Върбяне )

10-30

2 000

Дейност 619 - БКС

Изграждане на инфраструктурни обекти
(Изграждане на автобусна спирка км.Върбяне )

52-06

2 000

53-09

2400
5925

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

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

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/

5925

0 Hjhk;l

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

Р Е Ш Е Н И Е № 286
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА,чл.83,ал.2 от Закона за публичните
финанси,на основание чл.25,ал.6 и 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и
съставяне,приемане,изпълнение ,отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан,Общински съвет Каспичан:
Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на
община Каспичан, в частта на местни дейности,съгласно приложенията неразделна
част от решението,както следва:
1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 8а – Планирани приходи от Данък върху
таксиметров превоз на пътници за периода 2017-2019г.
3. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на
задължения чрез договор за финансов лизинг и други форми на дълг за
периода 2017 – 2019г.
4. Приложение № 6б – Прогноза за нов дълг и финансиране,чрез
заеми,на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по
нови заеми на община Каспичан за периода 2017 – 2019г.
5. Приложение 6в – Прогноза за разходите на начислена основа за
лихви по обслужване на заеми на база действащи договори и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми на община Каспичан за
периода 2017-2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 287
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,Общински съвет – Каспичан приема отчет за изпълнение
на програмите за енергийна ефективност,насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници и биогорива в община Каспичан за периода до 31 август 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 288
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
отчет за дейността на Общинска администрация Каспичан и информация за
работата относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и
институции за периода 01.01.2016 – 31.07.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 289
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с параграф 18, ал. 2
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и
училищното образование,
1. Общински съвет Каспичан дава съгласие Общинско обслужващо звеноЦентър за работа с деца, гр.Каспичан, да се преобразува в Център за
подкрепа и личностно развитие - Център за работа с деца, гр.Каспичан,
считано от 2016/2017 учебна година.
2. Общински съвет Каспичан възлага на кмета на община Каспичан, в срок до
01.11.2016г. да определи със заповед дейността на Център за подкрепа и
личностно развитие - Център за работа с деца, гр.Каспичан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 290
На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл. 256 от ЗПУО и
чл.280 от ЗПУО, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4, ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.
на МОН и във връзка с мотивирано искане на директора на СУ „Панайот Волов”гр.Каспичан, придружено от становище на РУО – гр. Шумен,
1. Общинският съвет утвърждава маломерна паралелка в Средно училище
„Панайот Волов”- гр. Каспичан за учебната 2016/2017 година както следва:
Училище

Клас

Брой ученици в
маломерната
паралелка

Разлика до
задължителния
минимум

СУ „Панайот Волов” – гр.
Каспичан

11

16

2

2. Съгласно чл.11, ал.3, т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН Общинският
съвет взема решение да се дофинансира от Общинския бюджет маломерна паралелка
в СУ „Панайот Волов” – гр. Каспичан - 11 клас - 2 ученика с 20 % от ЕРС за 2016
година.
3. На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението.
Забележка: След приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2016/2017 година
за преподавателска и друга заетост на персонала и утвърждаването му от РУО на
МОН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация
в Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 291
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Пелагия Димитрова Кръстева
от гр.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.

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

