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

Днес 12.11.2015 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе второто извънредно открито заседание на
Общински съвет Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъства още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Анелия Ангелова.
Председателят г-жа Анелия Ангелова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избиране на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Докл.: Председателя на ОбС
2. Определяне на представител на Община Каспичан,за участие в редовно общо събрание
на акционерите в „МБАЛ-Шумен”АД гр.Шумен.
Докл.: Председателя на ОбС
Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и без
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Избиране на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Отношение взеха:
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Драганка Славкова – съветник - Предлагам временната комисия да изготви Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Каспичан,без втората част от изречението ,а
именно”неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Яна Ненова-съветник-Не може да се приеме предложението ,защото в чл.21,ал.3 от ЗМСМА е
регламентиран пълният текст.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-По първа точка от дневния ред очаквам
предложения за численост на състава на комисията.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-По първа точка от дневния ред ако няма
предложения относно числеността на състава на временната комисия,Моля да преминем
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие предложението за петчленен състав на временната комисия.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-По първа точка от дневния ред очаквам
предложения за състав на комисията.
Отношение взеха:
Марияна Антонова-Предлагам Яна Ненова да влезе в състава на временната комисия.
По направеното предложение г-жа Ненова си направи отвод по лични причини.
Яна Ненова-съветник-Предлагам г-н Борислав Дочев
По направеното предложение г-н Дочев си направи отвод поради служебна ангажираност и
поради факта,че не са направени срещи с политическите сили.
Боряна Бойчева-съветник-Предлагам г-жа Магдалена Боева-Тодорова
Г-жа Боева-Тодорова си направи отвод поради служебна ангажираност и липса на свободно време
за ефективно участие в дейността на комисията.
Магдалена Боева-Тодорова –съветник-Предлагам г-жа Боряна Бойчева
Драганка Славкова-съветник-Предлагам г-н Николай Николов
Марияна Антонова направи второ предложение-Предлагам Анелия Ангелова да влезе в състава на
временната комисия.
Драганка Славкова направи второ предложение-Предлагам г-н Пламен Павлов
Пламен Павлов –съветник –Предлагам Радослав Бакалов
Пламен Павлов –съветник –Правя второ предложение г-жа Драганка Славкова
За да се запази петчленния състав на комисията г-н Николай Николов си направи отвод.
Драганка Славкова-Предлагам г-н Николов да остане като предложение в състава на комисията
поради факта ,че е юрист по образование.
Г-н Пламен Павлов си направи отвод за да остане г-н Николов като предложение за състава на
комисията.
По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13 съветника
с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване към
гласуване.
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Анелия Ангелова-Председател на ОбС-По първа точка от дневния ред предложенията за
състава на комисията са :
1.Анелия Ангелова
2.Николай Николов
3.Драганка Славкова
4.Боряна Бойчева
5.Радослав бакалов
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-Моля от така направените предложения да се избере
председател и заместник-председател.
Отношение взеха:
Николай Николов-съветник-Считам,че председателя на Обс Каспичан трябва да бъде
председател на комисията.
Яна Ненова-съветник-Подкрепям г-н Николов и мисля,че е редно председателя на ОбС
Каспичан да бъде председател на временната комисия.Предлагам г-н Николай Николов да бъде
заместник-председател.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-По първа точка от дневния ред ако няма други
предложения ,Моля да преминем към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 №3
1.На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет Каспичан избра временна комисия за
изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан,неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация в петчленен състав.

2. На основание чл. 21, ал.,т1 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан избра временна комисия за
изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан,неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация в състав:
Председател:Анелия Руменова Ангелова
Заместник-председател:Николай Борисов Николов
Членове:1.Боряна Андреева Бойчева
2.Драганка Славкова Йорданова
3.Радослав Георгиев Бакалов

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на
акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен
Отношение взеха:
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Николай Николов-съветник-Какво е предложението ,по какъв начин трябва да се гласува.Моля
г-жа Недева да внесе уточнения по докладната.
Милена Недева-кмет на община Каспичан-Предложение няма.Решението е лично от всеки
съветник.
Драганка Славкова-Каква е причината за смяна на този състав?Изтекъл мандат ли е?
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-Няма посочени конкретни причини.Поканата е
дословно визирана в докладната.
Мартин Леков-съветник-Предлагам,след като не са ясни причините предлагам по т.1,т.2,т.3
от докладната да гласуваме „Въздържал се”.
По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13 съветника
с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване към
гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 0 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 13 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
РЕШЕНИЕ №4

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 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 13.11.2015 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 30.11.2015 г., при
същия дневен ред. При невъзможнаст за участие на определения представител, той ще бъде
заменен от Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински съвет.
2. Възлага на представителя на Община Каспичан да гласува по въпросите от дневния ред,
както следва:
 По т.2.1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 По т.2.2 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 По т.2.3 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Борислав Дочев-съветник- Г-жо Недева по подаденият от мен сигнал за нерегламентирана сеч в
района на с.Косово искам да ми бъде предоставена информация за фирмата изпълнител.Колко
хора участват в тази сеч.Искам да знам има ли конфликт на интереси между кметицата на селото
и съпругът и.

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 18.00 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/А.АНГЕЛОВА/
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