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

ПРОТОКОЛ № 13
Днес 08.06.2016г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тринадесетото, извънредно, открито
заседание на Общински съвет -Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък.
Общински съветник Пламен Павлов отсъства от сесийно заседание поради
постъпило уведомление с вх.№ВОС 223/07.06.2016г. за възникнал служебен
ангажимент.
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“
Виолета Троянова-Секретар на община Каспичан
Румен Чавдаров – Кмет на с.Златна нива
Заседанието на Общински съвет 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:
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия,обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, насрочено за
14.06.2016 г.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

2. Определяне на представител на Община Каспичан за участие в редовно
Общо събрание на Акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД Шумен

Докладва :Председателя на Общински съвет

3. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за
участъци извън урбанизираната територия на гр.Плиска и Специализирана план
– схема по чл.108,ал.2 от ЗУТ в рамките на урбанизираната територия за
линеен обект на техническата инфраструктура за отвеждащ канал за
пречистени канализационни води.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

4. Връщане за ново обсъждане на решение № 146 по Протокол №11 от
28.04.2016 г.на Общински съвет Каспичан

Докладва :Председателя на Общински съвет
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 11
общински съветника с 11 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК – ШУМЕН“
ООД,НАСРОЧЕНО ЗА 14.06.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 216 от 01.06.2016 година, относно извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,обслужвана от
„ВиК- Шумен“ООД,насрочено за 14.06.2016 година.Всички докладни бяха разгледани
от постоянните комисии и предлагам,да чуем тяхното становище по докладната.
Първо давам думата на г-н Николов-Председател на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „С 5 гласа „ЗА“
Икономическата комисия приема за представител на община Каспичан в общото
събрание на Асоциацията по В и К,насрочено за 14.06.2016г., г-жа Милена Недева –
Кмет на община Каспичан и при невъзможност за участие на кмета на община
Каспичан, да бъде замествана от Милен Минчев – заместник кмет.Дава съгласие за
изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен- II фаза“ и на
основание чл.60,ал.1 от АПК, Икономическата комисия допуска предварително
изпълнение на решението“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа “ЗА“ одобрява и трите точки от проекта на решението“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
4 гласа „ЗА“ проекта на решението“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги имате думата! Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната, предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решението“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“

Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 195
1.На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с
чл.5,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация,Общински съвет – Каспичан определя на заседанието
насрочено на 14.06.2016 г. на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област
Шумен при невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан,да бъде
заместван от Милен Ангелов Минчев – заместник кмет на Община Каспичан.
2.Възлага на представителя на Община Каспичан на заседанието на
Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен,насрочено на
14.06.2016г. да гласува по дневния ред,както следва:
 По точка 1 – Дава съгласие за изпълнението на проект „ Интегриран воден

цикъл за гр.Шумен II етап – втора фаза“ на Община Шумен,по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP0021.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на В и К инфраструктура,чието
изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013
г.“ на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ и за поемане на
задължение за спазване на законодателството в областта на държавните
помощи при сключването на договори,с които Асоциацията по В и К – Шумен
възлага извършването на В и К услугите и експлоатацията и поддръжката на
В и К активи,изградени на обособената територия на асоциацията.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА УЧАСТИЕ В
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „МБАЛ – ШУМЕН“АД ШУМЕН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 217 от 01.06.2016 година, относно определяне на представител на
община Каспичан,за участие в редовното общо събрание на акционерите в „МБАЛ –
Шумен“ АД гр.Шумен.Да чуем становището на комисиите по докладната.Давам думата
на г-н Николов-Председател на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема първа точка от проекта на решението, с 4 гласа „ЗА“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема втора точка и с 5 гласа „ЗА“ одобрява трета точка от
проекта на решението.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа “ЗА“ приема първа точка от проекта на решението,с 1 глас „ЗА“ и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема втора точка и с 3 гласа „ЗА“ приема трета точка от
проекта на решението“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
4 гласа „ЗА“ целият проект на решението“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет.-Чухме становището на комисиите
,колеги имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Аз гласувах по точка 7
въздържал се и сега пак ще гласувам така и по точка 12,защото в минала сесия ние
гласувахме за разширяване на МБАЛ – Шумен и за мен това означава,че постепенно
болницата в Нови пазар ще бъде закрита“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Вече сме 12 съветника с г-жа
Магдалена Боева – Тодорова.В хода на обсъждане на докладната записка на
заседанията на постоянните комисии възникнаха дебати и с цел коректно отразяване на
позицията на община Каспичан предлагам по т.2 от проекта на решение да гласуваме
поотделно обсъжданите текстове и накрая да гласуваме поименно целият проект на
решение. Ако няма други предложения, моля да гласуваме“.
От общо гласували 12 съветника с 7 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие, да гласува поотделно
текстовете по т.2 от проекта на решение.
Милена Недева –Кмет на община Каспичан-Аз също мисля,че поотделното
гласуване отразява коректно позицията на община Каспичан,така както е направено
предложението по писмото от МБАЛ Шумен.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,гласуваме по т.1Приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“

От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема текста по първа точка
от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги гласуваме по т.2Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.,заверен от регистриран
одитор.“
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема текста по втора точка
от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги гласуваме т.3- Приема
консолидирания доклад за дейността за 2015 г.“
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема текста по трета точка от
дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги гласуваме т.4 -Одобрява
консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.,заверен от регистриран одитор.“
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема предложения текст по
четвърта точка от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,гласуваме по т.5- Дава
съгласие за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2015 г.“
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема предложения текст по
пета точка от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,гласуваме по т.6-Дава
съгласие общото събрание на акционерите да избира и назначава регистрирания
одитор за 2016г.“
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема предложения текст по
шеста точка от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Гласуваме обсъждания текст по
т.7,по който, предложението за позиция на община Каспичан е„Въздържал се„ относно
предложената промяна в състава на съвета на директорите“.

От общо гласували 12 съветника с 10 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема предложения текст по
седма точка от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Преминаваме към гласуване по
т.8- Дава съгласие за определяне на тригодишен мандат на новоизбрания съвет на
директорите“.
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема текста по осма точка от
дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,гласуваме по т.9 от
дневния ред- Дава съгласие относно определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите,на които няма да бъде възложено управлението,да бъде в размер
на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение,но не повече от
петкратния размер на минималната месечна работна заплата,установена за страната за
съответния месец,в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения,като членовете на съвета на директорите,на които не е
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение,в случаите,в
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт“.
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема текста по девета точка
от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,преминаваме в режим
на гласуване по т.10 от дневния ред- Дава съгласие за приемане на предложената
промяна в капитала на дружеството“.
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема текста по десета точка
от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги ,гласуваме единадесета
точка по дневния ред -Дава съгласие за предложената промяна в устава на
дружеството“.
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема единадесета точка от
дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване
на дванадесета точка от дневния ред -Дава съгласие за започване на процедура по
вливане по чл.262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД- Нови пазар към „МБАЛ
Шумен“АД.

От общо гласували 12 съветника с 7 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 4 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема предложения текст по
дванадесета точка от дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега предлагам да преминем
към поименно гласуване на проекта на решението в цялостен вид,състоящ се от 1,2,3
точка“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 9 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3

гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 196
1.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, насрочено за 09.06.2015г., като при липсва на кворум, същото се
насрочва за 24.06.2015г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на
определения представител, той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет.
2.Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на
Община Каспичан по въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в
„МБАЛ-Шумен както следва:

- По т.1- Приема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2015 г.
- По т.2-Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.,заверен
от регистриран одитор.
- По т.3-Приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.
-По т.4-Одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.,заверен от
регистриран одитор.
- По т.5- Дава съгласие за освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2015 г.
- По т.6.- Дава съгласие общото събрание на акционерите да избира и назначава
регистрирания одитор за 2016г.
- По т.7-„Въздържал се„ относно предложената промяна в състава на съвета
на директорите.
- По т.8-Дава съгласие за определяне на тригодишен мандат на новоизбрания
съвет на директорите.
- По т.9-Дава съгласие относно определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите,на които няма да бъде възложено управлението,да бъде в
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение,но не повече от
петкратния размер на минималната месечна работна заплата,установена за
страната за съответния месец,в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения,като членовете на съвета на директорите,на които
не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение,в
случаите,в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен
акт.
- По т.10 –Дава съгласие за приемане на предложената промяна в капитала на
дружеството.
- По т.11- Дава съгласие за предложената промяна в устава на дружеството
- По т.12- Дава съгласие за започване на процедура по вливане по чл.262 от ТЗ на
МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД- Нови пазар към „МБАЛ Шумен“АД.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110,АЛ.1,Т.5 ОТ ЗУТ ЗА
УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД ПЛИСКА И
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА ПО ЧЛ.108,АЛ.2 ОТ ЗУТ В РАМКИТЕ НА
УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ЛИНЕЕН ОБЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВЕЖДАЩ КАНАЛ ЗА ПРЕЧИСТЕНИ
КАНАЛИЗАЦИОННИ ВОДИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 202 от 16.05.2016 година, относно одобряване на проект на ПУП –
Парцеларен план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за участъци извън урбанизираната
територия на гр.Плиска и Специализирана план – схема по чл.108,ал.2 от ЗУТ в
рамките на урбанизираната територия за линеен обект на техническата инфраструктура
за отвеждащ канал за пречистени канализационни води.По време на дебатите на

комисиите имаше направено предложение от г-жа Милена Недева, да бъде допълнена
втора точка в проекта на решение,която да гласи „Допуска предварително изпълнение
по чл.60,ал.1 от АПК“. Давам думата на комисиите,да чуем тяхното становище. Моля,гн Николов да изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема докладната с 5 гласа „ЗА“ и подкрепя предложението направено от гжа Милена Недева“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа “ЗА“ приема докладната също с направеното предложение от г-жа Недева“
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
4 гласа „ЗА“ и подкрепя предложението за допускане на предварително изпълнение по
чл.60,ал.1 от АПК“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата!Ако няма
други предложения по докладната предлагам първо да гласуваме предложението за
допълнение в проекта на решение, а именно да се добави втора точка в проекта на
решение със следния текст -На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан
допуска предварително изпълнение на решението“.
На основание чл.21,ал.1,т.11 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 предложението за
допълнение в проекта на решение, а именно да се добави т.2- На основание
чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на
решението“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,предлагам да
гласуваме окончателния проект на решение,състоящ се от две точки.
На основание чл.21,ал.1,т.11 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 № 197
1.На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан,във
връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ,ОДОБРЯВА Проект за подробен устройствен план –
Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструкрута за изграждане на
отвеждащ канал за пречистени канализационни води от имот № 011069,преминаващ
през имот №040036,имот № 000102,имот № 040035,имот № 000377, имот № 040034
и Специализирана план – схема за линеен обект на техническата инфраструктура за
изграждане на отвеждащ канал за пречистени канализационни води,обхваща УПИ VI
– „Озеленяване“ кв. 2 з,улица от ОК 27а – ОК 179,УПИ II“Озеленяване“ в кв.2ж,улица

от ОК 27- ОК 28 – ОК – 29 – ОК – 30 и достигаща до десен бряг на река Крива
река,пред моста,разположен на улица от ОК – 30 до ОК – 48.
2.На основание чл.60,ал.1 от АПК
предварително изпълнение на решението.

Общински
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 146 ПО ПРОТОКОЛ №
11 ОТ 28.04.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 220 от 03.06.2016 година, относно връщане за ново обсъждане на
Решение №146 от Протокол №11 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Каспичан. Давам
думата на комисиите,да чуем тяхното становище. Моля,г-н Николов да изразите
становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ отменя решение №146 по Протокол №11 от 28.04.2016 г. на
Общински съвет Каспичан.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа “ЗА“ също отменя решение №146 по Протокол №11 от 28.04.2016 г. на
Общински съвет Каспичан.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 4 гласа
„ЗА“ отменя решение №146 по Протокол №11 от 28.04.2016 г. на Общински съвет
Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет-Колеги,имате думата!Ако няма
мнения ,коментари и предложения, Моля да преминем в режим на гласуваме по
обединеното и единствено възможно предложение за отмяна на решение №146 по
Протокол №11 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Каспичан.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.45,ал.9 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 № 198
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан отменя
решение №146 по Протокол №11 от 28.04.2016г. на Общински съвет Каспичан за
отпускане на допълнително възнаграждение на инж.Екатерина Крумова в размер на
1 000лв. за изработването на Програмата за управление на отпадъците на община
Каспичан за периода 2016 – 2020 г.

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