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e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 05.11.2015 година от 13.00 часа в зала № 105 на читалище “Пробуда - 1928”
гр.Каспичан на основание чл. 23, ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) се проведе първо, учредително, открито заседание на Общински съвет
– Каспичан.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
На заседанието присъстваха още Народният представител Ралица Тодорова, Кмета на
Общината, Кметове на кметства, служители на Общинска администрация и граждани.
Заседанието започна с химна на Република България и химна на Европа.
Заседанието на Общинския съвет бе открито от Областният управител на Област Шумен
Г-жа Донка Иванова, която предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Полагане на Клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници,
кмет на община и кметове на кметства на територията на община Каспичан и подписване на
клетвен лист.
2. Избор на Председател на Общински съвет Каспичан по реда на чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
Г-жа Донка Иванова даде думата на председателя на Общинската избирателна комисия –
Каспичан Г-жа Диана Илиева, която отправи кратко приветствие и връчи удостоверенията на
новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кмета на Община Каспичан.
По първа точка от дневния ред - Полагане на клетва от новоизбраните общински
съветници, кмет на община и кметове на кметства на територията на община Каспичан и
подписване на клетвен лист.
Новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на Община Каспичан Гжа Милена Недева положиха тържествено клетва и подписаха клетвения лист. Областният
управител връчи на новоизбрания кмет на Община Каспичан, кметската огърлица – символ на
местната власт.
По втора точка от дневния ред – Избор на председател на Общински съвет Каспичан.
Г-н Пламен Павлов – „Общински съвет избира на първото си заседание председател с
тайно гласуване. За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от състава на
общинските съветници. Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на
Общински съвет. Изборът на председател се извършва тайно с бяла бюлетина с имената на
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издигнатите кандидати. Получаването на изборните материали се извършва по азбучен ред, като
председателят на комисията по избора предоставя плик и бюлетина на всеки съветник. След
получаването на изборните книжа съветникът упражнява правото си на гласуване тайно. Не се
допуска гласуване на следващ общински съветник, докато предходният не е упражнил правото
си на гласуване. Гласуването се извършва, като всеки съветник пусне в изборната урна плик и се
подпише в списъка на комисията по избор.
Предлагам да изберем комисия по избора и тя да се състои от председател и двама члена.
Давам думата на общинските съветници да представят своите предложения за състава на
комисията.“
Направиха се предложения за членове на комисията, като за Председател беше
предложена Драганка Славкова Йорданова и членове Мартин Борисов Леков и Радослав
Георгиев Бакалов.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА от общо
гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общински
съвет прие, както следва:
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 Общински съвет Каспичан избира комисия, която да
проведе избора за Председател на Общински съвет Каспичан, в състав:
Председател: Драганка Славкова Йорданова
Членове: 1. Мартин Борисов Леков
2. Радослав Георгиев Бакалов
Г-н Пламен Павлов – „Уважаеми колеги, имате думата за предложения за председател на
Общински съвет Каспичан“.
Г-жа Марияна Антонова – „Предлагам за председател на Общински съвет Каспичан –
Анелия Руменова Ангелова“.
Г-н Борислав Йорданов – „Моето предложение за председател на Общински съвет
Каспичан е Магдалена Боянова Боева-Тодорова“.
Г-н Пламен Павлов - “Предлагам почивка и след това да започне гласуването за избора на
Председател на Общински съвет, което съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА се провежда тайно.”
След провеждане на тайния избор, Председателя на комисията по избора Драганка
Йорданова обяви получените резултати съгласно Протокол на тричленната комисия:
Брой гласували - 13
Брой на действителни бюлетини – 12
Брой на недействителни бюлетини – 1
Гласували за:
1. Анелия Руменова Ангелова – 7
2. Магдалена Боянова Боева-Тодорова - 5
На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА от общо
гласували 13 съветника, с 7 гласа “ЗА” – Анелия Руменова Ангелова, 5 гласа “ЗА” – Магдалена
Боянова Боева-Тодорова и една недействителна бюлетина, Общински съвет прие, както следва:
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РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан избира за Председател на
Общински съвет Каспичан – АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА.
Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 14:45 часа
поради изчерпване на дневния ред.

Председател на Общински съвет:
/Анелия Ангелова/

Протоколист:
/Екатерина Крумова/
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