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

ПРОТОКОЛ № 12
Днес 30.05.2016г. от 16.00 часа в зала 105 на НЧ „Пробуда – 1928“ гр. Каспичан
на основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе дванадесетото, редовно, тържествено
заседание на Общински съвет -Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Ралица Тодорова – Народен представител в 43–тото Народно събрание;
Донка Иванова – Областен управител на област Шумен
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
Милен Минчев – Заместник - кмет на община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Виолета Троянова-Секретар на община Каспичан
Служители на Общинска администрация, Народни представители, кметове по населени
места и граждани на Община Каспичан.
Заседанието на Общинскисъвет е редовно и има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Анелия
Ангелова,която предложи заседанието да протече при следния
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Тържествено слово на Председателя на Общински съвет – Каспичан
2.Приветствие от Кмета на Община Каспичан
3.Приветствие от Общински съветници и гости
4.Докладни
4.1. Поставянето на паметна плоча за проведения местен референдум
през 2014 година.

Докладва :Кмета на Община Каспичан
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Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 12
общински съветника с 12 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ТЪРЖЕСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-жа Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – Каспичан, поздрави
всички гости и граждани на Община Каспичан с тържествено слово.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Приветствие по случай празника на град Каспичан поднесе г-жа Милена Недева
- Кмет на Община Каспичан.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ГОСТИ
Приветствие по случай празника на град Каспичан поднесоха и г-жа Ралица
Тодорова – Народен представител в 43 – тото Народно събрание, г-жа Донка Иванова –
Областен управител на Област Шумен, г-н Иван Иванов - Народен представител в 43 –
тото Народно събрание, Марияна Антонова – Общински съветник, Цонка Иванова –
Директор на ДЦВХУ с.Кюлевча от името на социалните услуги в община Каспичан и
Магдалена Боева – Тодорова – Общински съветник.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 4.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПОСТАВЯНЕТО НА ПАМЕТНА ПЛОЧА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТЕН
РЕФЕРЕНДУМ ПРЕЗ 2014 г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 562 от 25.05.2016 година,относно поставянето на паметна плоча за
проведения местен референдум през 2014 година“.
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Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „Аз искам да кажа, че това е първият
успешно проведен екологичен референдум в България“.
Борислав Йорданов – съветник – „В решението не е уточнено къде ще бъде поставена
тази паметна плача“.
Ралица Тодорова – Народен представител в 43–тото Народно събрание – „Искам да
взема думата като гражданин на община Каспичан в проекта на решението трябва да
бъде уточнено къде ще бъде поставена плочата и да се възложи на кмета изработването
й,също така от какъв материал ще бъде изработена и на трето място е финансирането за
изработването“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Предлагам да
отложим докладната за следващо заседание“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме направеното предложение за отлагане на докладната за
следващо заседание“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 194
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – Каспичан отлага за следващо заседание вземането на
решение, относно поставянето на паметна плоча на видно място със следния текст
„19.10.2014 година – Първи успешно проведен референдум в община Каспичан с участието на
1744 граждани“.

Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия Председател
в 17.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН:
/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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