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от 
публично обсъждане на отчет на годишния отчет за изпълнение на бюджета и средствата 

от европейския съюз на Община Каспичан за 2020г. 

Днес 18.08.2021г. от 17,30 часа в заседателната зала на Община Каспичан при спазване 
на предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в 
помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и режим на 
дезинфекция се проведе публично обсъждане на отчета на бюджет на Община Каспичан за 2021 
година. В залата присъстваха Милена Недева - Кмет на Община Каспичан, Милен Минчев – 
Заместник кмет на Община Каспичан, Иванка Найденова – Директор Дирекция „ОА“, Христина 
Йорданова - Секретар на общината, Ралица Тодорова - Председател на Общински съвет, 
общински съветници, директори на дирекции, служители на общинска администрация и 
граждани.  

Публичното обсъждане на отчета годишния отчет за изпълнение на бюджета и 
средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2020г. беше открито от г-жа Милена 
Недева – Кмет на Община Каспичан. 

ПРОТОКОЛ
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Отчетът за изпълнението на бюджета на 
община Каспичан е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 г. и писмо ДДС № 09/22.12.2020 г. на 
Министерството на финансите. През годината бяха извършени корекции на база промени с 
бюджетните взаимоотношения на общините с Републикански бюджет и промени на други 
основания, уточненият годишен бюджет на община  Каспичан  към  31.12.2020 г. e в размер 
10 086 167 лв. в т.ч. за делегирани от  държавата  дейности  6 234 862 лв., за местни дейности 
3 851 305 лв.  в т. ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности  259 800 лв. 
Промените са отразени служебно по Бюджет 2020 съгласно писма на Министерство на 
финансите, МТСП и други институции и са посочени в Обяснителната записка за изпълнението  
на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2020г., 
приложена към материалите за приемане на отчета. Изпълнението на  приходите в делегираните 
от държавата дейности към 31.12.2020 г. е както следва: неданъчни приходи – 68171лв., обща 
субсидия- 4990641 лв., трансфери между бюджетни организации-3522лв., трансфери от 
МТСП-192506лв., получени трансфери по ПУДООС-12476лв., временни безлихвени 
заеми-5000лв., преходен остатък от 2019 г. – 482663лв.  и всичко държавни дейности: -5 
646 592лв. В отчетените неданъчни приходи държавна дейност са включени: 11 208 лв. приходи 
от наем земя, платени данъци върху тях и 200 лв. дарение в училищата, а сумата от  57 139 лв. е 
във връзка с прехвърлени средства от АСП за лични асистенти. Постъпленията от данъчни 
приходи са с процент изпълнение –96 %, като данък недвижими имоти – 94 %, данък превозни 
средства – 84 %, патентен данък 84 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 117 
% и туристически данък –121 %. При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 84 %. 
От тях приходи от наем имущество – 136 %, такси от ползване на домашен социален патронаж 
-100 %, такса битови отпадъци 86 %, такси от предоставяне на технически услуги – 84 % и от 
административни услуги – 79 %.  През бюджетната година на всяко тримесечие се изготвят 
справки за събираемостта на данъците по населени места и въпреки много добрият процент 
събираемост на данъчните приходи и такса битови отпадъци не можем да не отбележим ниската 
събираемост в населените места с. Каспичан, с. Марково и с. Косово, където процента на 
изпълнение на трите основни налога за 2020 г. не надвишава 46%, а най ниският процент е 
26,13 на сто. Продължават да действат мерките, предприети от общинска администрация за 
повишаване събираемостта на собствени приходи, а именно: изпращане на съобщения и 
уведомления за дължимите суми, изпращане покани за доброволно плащане на длъжниците на 
общината, възлагане на съдебен изпълнител да събира просрочени задължения за местни 
данъци и такси, информационен обмен с Министерство на финансите за предоставяне на данни 
от регистъра на пътните транспортни средства, поддържан от МВР и информационен обмен с 
Агенцията по вписванията за предоставяне на актуална информация за сделките с движимо и 
недвижимо имущество. Приходите от концесии § 41-00 са планирани 15 000 лв. за сключени два 
договора за концесии на язовири в кв. Калугерица и с. Кюлевча и вземания от концесии на 
кариери на нашата територия. Постъпленията са  в размер на 35 675 лв., от язовири – 15 311 лв. 
и от Министерство на енергетиката – 20 364 лв. Получените застрахователни обещетения са за 
стадиона в град Каспичан. От внесените суми ДДС - 35 481 лв. от тях 26 462 лв. са за дейност 
сметосъбиране, а останалите за продажби. Постъпленията от продажби са в размер на 41 112 лв. 
от извършени сделки за продажби на дворни места кв. Калугерица, гр. Плиска и с. Кюлевча.  
Постъпленията от продажба на нематериални дълготрайни активи § 40-30 в размер на 3 328 лв. 
са от заплатено право на преминаване и строеж. Дарения от страната – 1 394 лв. са от 5 лица с 
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воля на дарителите във връзка с COVID-19 закупуване на хранителни продукти и 54 лв. 
закупуване помощни материали за ДГ Марково. По §  49-60 „Текущи помощи и дарения от 
други международни организации“ сумата 4 960 лв. е одобрена по Схема за малки Грантове по 
Програма РОМАКТ, споразумение между съвета на Европа и община Каспичан от 28.05.2020 г. 
Средствата са предназначени за справяне с хуманитарната криза, породена от епидемичната 
обстановка причинена от COVID-19.  По § 61-02 – 156 362 лв. са предоставени трансфери за 
отчисления по депониране на отпадъци и 2 000 лв. на община Нови пазар за подпомагане 
закупуването на апаратура за болницата. В делегираните от държавата дейности разхода на 
средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община 
Каспичан за 2020 г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че 
най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 31.12.2020 г. са изплатени 
заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, 
където заплатите за м.12.2020 г. са начислени и същите ще са изплатени през м.01.2021 г. В 
местни дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и 
поделения. По разходната част за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. процента на 
изпълнение 87 % в т.ч.: за държавни дейности 91 %, местни дейности – 81 % и дофинансиране  
- 78 %. Спазен е реда по приоритетните плащания. Г-жа Милена Недева подробно обясни 
разходната част по функции и дейности. Планирането на бюджета и неговото изразходване 
показва, че сме направили един добре балансиран бюджет и е изпълнен по съответния начин, 
въпреки че миналата година беше много трудна за всички. 
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, даде думата на присъстващите за въпроси по 

отчета за изпълнение на бюджета. 
Борислав Дочев – общински съветник – Имам няколко въпроса, започвам първо с 

депонирането на отпадъците, тъй като това е едно от най-големите бюджетни пера. Излезе 
информация, че общините ще имат затруднения със депонирането на отпадъците, защото 
общинския съвет гласува общината да участва в сдружение с другите общини за да става по-
лесно депонирането на отпадъците, какво се случва при нас. Вторият ми въпрос е за улица 
„Александър Стамболийски“ в село Косово, там по бедствия и аварии е направен ремонта, кои 
избира фирмата изпълнител, защото разбрах че е от Гоце Делчев, кой я избира и по какъв начин. 
Казахте че е направен ремонт на спортната площадка за 10 хиляди лева, да уточните точно за 
какво. 68 хиляди лева казахте за ремонт на пътя жп гара – село Каспичан – Могила, точно къде 
е правен ремонта  и къде са вложени тези 68 хиляди лева. Казахте за Плиска, че е направен 
паркинг на здравната служба за 8 хиляди лева, колко е голям паркинга и защо нашият е 90 
хиляди лева в Каспичан а в Плиска е 8, за колко места е. Другият ми въпрос е за гражданските 
инициативи, да дадете информация колко са постъпилите заявления и има ли още свободен 
бюджет за гражданските инициативи. И последно, то е като предложение, да има в сайта на 
общината обратна връзка със граждани, които поставят проблеми или имат някакви 
инициативи. 
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Благодаря за въпросите, позволявам си да 

направя коментар, че обсъждаме бюджет 2020 година, но естествено ще отговоря и на 
въпросите, започвам отзад напред, от обратната връзка, такава връзка има направена, ако 
влезете на сайта на общината ще видите, че има възможност. По отношение на гражданските 
инициативи, бяхме планували 6000 лева, те са до 500 лева – т.е. за дванадесет проекта. По тази 
процедура бяха подадени седем проекта, публикуван е протокола, одобрени са и седемте 
проекта, така че те ще почнат да се изпълняват. Подготвени са указания тъй като всички проекти 
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са свързани със изискване да има виза от главния архитект на общината, такива визи ще бъдат 
издадени служебно, няма да се заплащат допълнително, така че там се случват дейностите, ще 
бъде обявен и втори прием. 10 хиляди лева са за ремонт на покрива на спортната площадка в 
Каспичан, за паркинга на Плиска не мога да кажа, дейността е отчетена и изпълнена от кмета на 
град Плиска, знаете че нашите кметства са с делегирани бюджети, направено е вътре във двора 
където е здравната служба. По отношение на улица „Александър Стамболийски“, държавата 
дава средствата, общината избра фирмата изпълнител, обекта е изпълнено перфектно. За 
депонирането на отпадъците, да това е сериозен проблем, до пети юли отпадъците се 
сепарираха на площадката на фирма „Евроимпекс“, след което те ги депонираха на сметището в 
Дивдядово. Към момента договорът е изтекъл, върви процедура по избор на изпълнител тъй 
като водещата е община Шумен, ние всички сме съгласували процедурата, община Шумен я 
обявява, избира фирмата, по-рано от септември няма да се случи нищо. 
Павлинка Дякова – гражданин  - Аз искам да взема отношение по процедурата и същността 

на отчета на бюджета. Първият ми въпрос е по отношение на процедурата, че имаме сключено 
споразумение с кмета на община Каспичан, гражданите, НПО и бизнеса за съвместна работа. 
Има направени препоръки и имаме дадено съгласие, в него се казва, че както приемането на 
бюджета така и отчета на бюджета ще се извършва по населени места. Много Ви моля нека да 
си спазваме споразуменията защото, както виждате в момента присъстват служители на 
общинска администрация, общински съветници и много малко граждани, едното е че няма 
транспорт до тук и второ хората по населени места наистина искат да чуят. Имаме подписано 
споразумение нека да го спазваме, това е по отношение на процедурата. По отношение на 
същността, през януари месец беше приет бюджет на общината, които беше публикуван в 
определен вид, като таблици. Ние имаме направен анализ както на бюджета така и на 
обществените поръчки към 2020 година, сега работим за 2021 година. Във връзка със това 
наблюдаваме тримесечните отчети, за януари, февруари и март месец пише че са качени 
отчетите за 2020 година, но там като се отвори са за 2019 година. Когато се отворят месечните 
отчети не е ясно къде има промени, в кой параграф, по какъв начин, на какво основание става 
такава промяна. За да стане ясно на гражданите аз бих препоръчала при отчитането такава 
каквато е табличката при приетия бюджет през януари, така да върви хронологично за всяко 
тримесечие и накрая да се вижда какво е било планувано и какво е извършено в края на 
годината, за да е ясно на гражданите, защото те имат различни професии, нямат такава 
финансова грамотност. Това което е поместено на сайта на общината са 42 страници таблици, 
кой човек с нормална професия, освен счетоводител, ще може да ги разчете, препоръчвам да 
бъде направено ясно и достъпно на гражданите. Преди малко стана въпрос за възможността 
гражданите да задават въпроси, трябва да ви кажа, че когато се търси дадена информация на 
сайта на община Каспичан човек трябва да е добър разузнавач за да намери дадена информация. 
Чакаме от толкова време новия сайт, във връзка със това искам да кажа, че нашето сдружение е 
подготвило интернет платформа за връзка със гражданите, за обществени обсъждания, връзка 
със заседанията на общинския съвет, и тази платформа ще дарим безплатно на общината стига 
компютърния специалист да може да я интегрира. Да може да се вижда в колко часа, кой задава 
въпрос, кога се отговаря, какви инициативи има, какви предложения има. Защото хората по 
населени места имат много предложения, много идеи но няма връзка, няма чуваемост.   
Христина Йорданова – Секретар на Община Каспичан  - Сайта на Община Каспичан е 

готов, взехме решение да бъде използвано това което предлага Държавна агенция електронно 
управление, който ползват много държавни администрации, по скоро общини. Агенцията 
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предлага възможност да бъде защитен сайта и това ще бъде безплатно. В момента преминаваме 
тестов период за сигурност, за законосъобразност и информация, за защита на лични данни. 
Павлинка Дякова – гражданин  - Ще приемете ли този подарък? Вашият сайт не е 

функционален и няма връзка с гражданите. 
Христина Йорданова – Секретар на Община Каспичан  - Нямаме нужда от него защото 

всичко ще бъде качено на новия сайт, който се предлага държавната агенция електронно 
управление, пощите вече са качили информация на тази платформа, някои общини са там, 
качени са регистрите за да можем да предоставяме по-лесно административните услуги, във 
смисъл да улесним гражданите, да им изискваме по-малко документи, въпросът е до няколко 
дни да стартира новия сайт. Не съм съгласна че няма връзка с гражданите, на сайта на общината 
има секция попитай кмета, има възможност да се подаде запитване в която гражданите могат да 
осъществят връзка, има различни канали за връзка на гражданите, които предоставяме, има 
имейл адрес който е предоставен на гражданите, има запитване през електронна поща, има 
различни канали, които предоставяме. 
Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет  - По отношение на първата част от 

изказването на г-жа Дякова, не знам за това споразумение, което е подписано, предполагам че не 
е подписано от страна на общинския съвет, казвам го затова защото съгласно Закона за 
публичните финанси задължение на Председателя на общинския съвет е да организира отчета 
на бюджета за 2020 година. Аз като не съм го подписвала и виждала това споразумение няма как 
да знам дали имам задължението да го организирам по всички населени места, затова съм го 
организирала по начина по който пише в Закона за публичните финанси. Аз не знам за такова 
задължение, което да ми е вменено по силата на споразумение. 
Павлинка Дякова – гражданин  - В чл. 36 на ЗМСМА също пише, че комисиите на 

общинския съвет имат за задача да проучват интересите на гражданите. 
     Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет  - Ще се съобразя ако има такова 
желание на гражданите, но аз мога да ви кажа, че да аз ще го организирам по населени места и 
се надявам като отидем в дадено населено място да има хора. Случвало ми се е да организирам 
приемни дни и срещи, аз лично в началото на мандата като Председател на Общинския съвет, 
преди пандемията се опитах да организирам срещи, бяхме само с кмета на населеното място, но 
щом има желание от хората и щом има такова споразумение в понеделник ще се запозная с 
него, и ако е задължително ще го направя, макар и да не е подписано от страна на Общинския 
съвет а е вменено като наше задължение. 
Милен Минчев – Заместник кмет на Община Каспичан  - Само като допълнение искам да 

кажа, че ние сме една от малкото общини на които в сайта са публикувани телефонните номера 
на администрацията и на всички съветници, моят телефон е звънял в един през нощта и съм 
отговарял. 
    Иванка Найденова – Директор на дирекция „ОА“  - Във връзка с забележка на г-жа Дякова 
за приложенията по бюджета, права сте, действително сега проверих станала е техническа 
грешка при пренасянето на информацията в новият сайт, ще я отстраним. Няма как в друг вид 
да бъдат публикувани, имаме указания от Министерство на финансите, този сайт се наблюдава 
и се спазват сроковете за публикуване на месечни, тримесечни отчети и се публикуват в този 
вид. Що се отнася до промените, трябва да е някой много запознат да си извади единият отчет 
да види февруари, да види март каква е промяната. На всяко тримесечие ние правим 
обяснителни записки, по принцип корекция на плана на бюджета се прави на база писма от 
Министерство на финансите, целеви трансфери в местна и държавна дейност, други корекции 
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от плана който е приет от Общинския съвет се правят с решения, които се публикуват, как се 
местят от една дейност в друга и всичко е описано в обяснителните записки. Що се отнася до 
местенето от параграф във параграф по дадена дейност, това не толкова от значение когато не се 
променя общия размер на дейността, но ние си спазваме единната бюджетна класификация при 
разнасяне на разходите по бюджета на общината,  защото този отчет който ние днес ви 
предоставихме за разглеждане, той предстои на одит и проверка, и всички проверки ги 
публикуваме на сайта, и вие виждате какви корекции имаме ние и какви забележки.  
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Само да кажа, че отчета който аз изготвям 

всяка година по закон, в началото на всяка година го внасям в общинския съвет, там 
материалите са в по-разказвателна форма но с посочените цифри, обекти  и срокове, така че 
също е възможна информация по бюджета. Аз разбирам вашето предложение, ще търсим 
някаква форма да бъде по-достъпна, дори и да не е по този начин. 
Петър Тричев – гражданин  - Става въпрос за такива съвещания, трябва да има повече 

разгласа, трябва да има обявено на повече места. Една предложение правя като има такива 
обсъждания да се отпечата едно съобщение, 15-20 броя и да се разлепят на обществени места, 
магазините, спирките, гарата, автогарата за да могат хората да го видят да се запознаят и 
съответно да посещават такива мероприятия. Имам предвид на хартиен носител да се разлепят 
на обществени места. 
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Когато има мероприятия правим точно така,  

освен в електронните медии, диплянки се раздават и по магазините. Точно това се прави когато 
примерно има празник на града, разнасят се в пощенските кутии на гражданите, разлепят се по 
магазините и на други обществени места, в заведенията се оставят за да могат повече граждани 
да ги видят. Прави се също и през ръководството на пенсионерските клубове, като се обадим на 
ръководителите, разчитаме който е уведомен да уведоми неговите членове. 
Петър Тричев – гражданин  - Подлезът на жп линията сега стана общинска собственост, 

постоянно има набези от хулигани там, чупят осветителните тела, вътре чупят и стените, става 
въпрос общината ще вземе ли мерки за опазване на подлеза. 
    Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Предвиден е ремонт да бъде направен, ще 
бъдат поставени допълнителни камери вътре във подлеза, защото сега тези лица които са 
забелязани са неразпознаваеми. Това ще стане наша собственост, да има такава процедура, сега 
трябва да се предприемат действия от Министерски съвет да бъде предоставено ползването на 
общината, така че предстои това да се случи.  
Петър Тричев – гражданин  - По приходната част на отчета на бюджета разбрахме че с най-

нисък процент събираемост е такса битови отпадъци в населените места където преобладава 
ромско население, явно ще трябва да се промени схемата на събиране на такса битови отпадъци 
за да има по-голяма събираемост. 
     Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Аз казах ние какви мерки сме предприели, 
Вие какво предлагате. 
Борислав Дочев – председател на социалната комисия  - Аз казах моето предложение и пак 

тук ще го кажа, да бъдат стимулирани хората с томбола. 
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан  - Това го правихме една или две години, не си 

спомням, бяхме предприели такива действия, но нямаше ефект. Обмисляме вариант как да го 
направим за всяко населено място. Ако няма други въпроси, мнения, изказвания, благодаря на 
всички, които присъстваха. 
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Общественото обсъждане на бюджет 2020 година на Община Каспичан бе 
закрито от Кмета на общината, поради изчерпване на въпроси, мнения и коментари 
от гражданите в 19,10 часа.
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