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

Днес 15.02.2016г. от 17.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе осмото извънредно открито заседание
на Общински съвет -Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника,съгласно приложения списък.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
Милен Минчев – Заместник - кмет на община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Заседанието на Общински съвет е редовно и има кворум за вземане на решения.
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. Определяне на представител на Община Каспичан за участие в общо
събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“АД гр.Шумен.
Докл.Председателя на Общински съвет
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13
общински съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „МБАЛ – ШУМЕН“ АД ГР.ШУМЕН
Отношение взеха:

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Мисля, че всички са запознати с
материалите,които предоставихме. Предлагам да разгледаме първото предложение и да
изберем г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан за представител в общото
събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ гр. Шумен“.
Отношение взеха:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „В петък беше заседанието на
Областния съвет за развитие, на който беше поканен и д-р Атанасов,който отправи апел
към нас,кметовете на общини да подкрепим обединението на трите болници. За да бъде
разгледана тази точка като допълнение към дневния ред е необходимо на събранието да
имаме 100% представителство на акционерите. Аз ви предлагам да подкрепим
предложението със „ЗА“,защото това е в наш интерес.“
Николай Николов – съветник – „По първите точки ще гласувам със „ЗА“,за определяне
на представител и даване на съгласие за опериране с приходите за преоборудване на
болнични отделения,но за втора точка ще се въздържа, защото няма никаква яснота.
Никой не може да каже какво ще се случи мисля,че тука нещо не е наред и в един
момент да не се окаже,че няма болница в Нови пазар. Трябва да се знае каква ще е
съдбата на болницата“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Към този момент сливането на
болниците не е на дневен ред, в случая се говори за разширяване на дейността на
„МБАЛ – Шумен“.За да продължи да съществува болницата в Нови пазар трябва да има
определен брой специалисти,които ще работят.
Николай Николов – съветник – „Ако направим това сливане какво ще се случи“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан –Ние сега говорим за разширяване, а не за
сливане, това са съвсем различни неща“.
Мариана Антонова – съветник – „Тук става въпрос,че двете болници нямат достатъчно
специалисти и ще идват специалисти от Шумен,за да покриват норматива“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Искат да приключат процедурата по
разширяване на дейността до месец март защото в месец април предстои подписването
на договора с НЗОК“.
Борислав Йорданов – съветник – „Въпроса със задълженията на болницата в Нови
пазар са много отдавна искам да попитам какво е становището на община Нови пазар“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Те приемат това решение също така и
във Велики Преслав и Шумен“.
Борислав Йорданов – съветник – „Аз не виждам тези специалисти как ще успяват да
обслужват и трите болници, а със спешния център какво ще се случи“.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Спешният център остава. В
европейското финансиране беше направено проучване за формиране на още един екип
и предоставяне на нови линейки“.
Драганка Йорданова – съветник –„На това събрание нашият глас е един и ще бъде ли от
съществено значение“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „За да влезе решението трябва гласовете
да са 2/3“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Община Каспичан също е акционер с
капитал около 2,5%“.
Николай Николов – съветник – „ Каспичан, Нови пазар, Никола Козлево са общините
които ще станат или по- зле или по- добре“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари
предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Николай Николов – съветник – „ Аз предлагам да ги гласуваме точка по точка и
гласуването да бъде поименно“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Преминаваме в режим на гласуване по
първа точка за определяне на представител г-жа Милена Недева за участие в общото
събрание на акционерите в „МБАЛ Шумен“АД“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „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“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 87
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. При невъзможност за участие на определения
представител,той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан.
ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ДА ГЛАСУВА ПО
ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Да преминем към поименно гласуване на
първа точка от дневния ред. Даване на разрешение за ползване на парични
постъпления от продажбата на обособен имот,собственост на „МБАЛ – Шумен“АД,
сграда/бивша ТЕЛК/ в размер на 76 770 лв.за ремонти и преоборудване на отделения
на лечебното заведение.“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „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“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон от
общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 88
1.На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон Общински съвет Каспичан, възлага на представителя на Община Каспичан да
гласува по въпросите от дневния ред,както следва:
 По т.1 – „ЗА“ – Даване на разрешение за ползване на парични
постъпления от продажбата на обособен имот,собственост на „МБАЛ –
Шумен“АД, сграда/бивша ТЕЛК/ в размер на 76 770 лв.за ремонти и
преоборудване на отделения на лечебното заведение;
2.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Преминаваме към поименно гласуване на
втора точка . Упълномощава изпълнителният Директор на „МБАЛ – Шумен“ АД да
предприеме необходимите действия пред съответните органи,упражняващи правата на
собственост на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ЕООД – гр.Нови пазар и МБАЛ - Велики
Преслав ЕООД – гр.Велики Преслав,за разширяване дейността на „МБАЛ – Шумен“АД
на адресите на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД – гр.Нови пазар,ул. „Христо
Ботев“№22 и МБАЛ – Велики Преслав ЕООД – гр.Велики Преслав,ул. „Любен
Каравелов“№51.“
Боряна Бойчева – съветник – „Значи с това гласуване ние определяме как ще гласува
представителя на общото събрание“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Да вие решавате какъв ще бъде гласът
на представителя на събранието“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ПРОТИВ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ПРОТИВ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ПРОТИВ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон от общо гласували 13 съветника с 5 гласа „ЗА“ 3 гласа „ПРОТИВ“ и 5 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 89
1.На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон Общински съвет Каспичан, възлага на представителя на Община Каспичан да
гласува по въпросите от дневния ред,както следва:
 По т.2 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“-Упълномощава изпълнителният Директор на
„МБАЛ – Шумен“ АД да предприеме необходимите действия пред съответните
органи,упражняващи правата на собственост на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ЕООД –
гр.Нови пазар и МБАЛ - Велики Преслав ЕООД – гр.Велики Преслав,за разширяване
дейността на „МБАЛ – Шумен“АД на адресите на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД
– гр.Нови пазар,ул. „Христо Ботев“№22 и МБАЛ – Велики Преслав ЕООД – гр.Велики
Преслав,ул. „Любен Каравелов“№51.
2.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия Председател в
18.10 часа поради изчерпване на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН:
/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/

