0 Hjhk;l

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

ПРОТОКОЛ № 15
Днес 30.06.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе петнадесето, редовно, открито
заседание на Общински съвет -Каспичан.
Заседанието започна с 11 съветника. При разглеждането на точка 4 от дневния
ред се присъединява г-н Йорданов, с което съветниците стават 12 съгласно
приложения списък.
Общинският съветник Боряна Бойчева отсъства от сесийно заседание поради
постъпило уведомление с вх.№ ВОС 249/28.06.2016г. за възникнал служебен
ангажимент.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милен Минчев – Заместник - кмет на община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Виолета Троянова-Секретар на община Каспичан
Служители на общинска администрация.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет беше открито от неговия Председател г-жа
Анелия Ангелова.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – “Уважаеми колеги, постъпи писмо с В№
ВОС 250 от 29.06.2016 година,относно събрание на „ВиК – Шумен“ ООД,относно
насрочено заседание за 14.07.2016г,което наложи изготвяне на докладна записка с
вх.№252 от 29.06.2016г. Моето предложение е като точка последна от дневния ред с №
5.10. да разгледаме докладна записка с № 252 от 29.06.2016 година.Ако няма въпроси и
предложения относно така допълнения и коригиран дневен ред предлагам да гласуваме
същия в новия вариант“.
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. Информация за работата по програмите за временна трудова заетост –
Обхват и насоченост на програмите за 2016 г.

Докладва :Кмета на Община Каспичан
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2. Информация за състояние и анализ на безработицата на територията на
Община Каспичан през 2015 г.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

3. Информация за работата на Общинска служба „Земеделие“ през 2015 г.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

4. Кандидатстване на Община Каспичан с проекти по Инвестиционна програма
за климата пред Национален Доверителен Екофонд.
5. Текущи докладни

Докладва :Кмета на Община Каспичан

5.1. Докладна записка № 228/15.06.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно одобряване на ПУП – Парцеларен план.
5.2. Докладна записка № 230/17.06.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска
земя.
5.3. Докладна записка № 232/17.06.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска
земя.
5.4. Докладна записка № 233/17.06.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска
земя.
5.5. Докладна записка № 235/17.06.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на
имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за
реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.
5.6. Докладна записка № 238/20.06.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно предоставяне на помещение на политическа
партия.
5.7. Докладна записка № 242/21.06.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Галина Иванова Георгиева.
5.8. Докладна записка № 243/21.06.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Виолета Росенова Иванова.
5.9. Докладна записка № 244/21.06.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Анелия Иванова Иванова.
5.10. Докладна записка № 252/29.06.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно предоставяне на мандата
на представителя на община Каспичан за заседанието на общото събрание на
съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД и съгласуване на позицията на
предстоящото заседание на 14.07.2016г.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 11
общински съветника с 11 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ВРЕМЕННА ТРУДОВА
ЗАЕТОСТ – ОБХВАТ И НАСОЧЕНОСТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 229 от 17.06.2016 година,относно информация за работата по
програмите за временна трудова заетост – Обхват и насоченост на програмите за 2016г.
Комисиите се запознаха с докладната предлагам, да чуем първо тяхното становище.
Г-жа Бойчева и г-н Йорданов- Председател и заместник-председател на социалната
комисия към настоящия момент отсъстват,затова същата ще се представлява от г-н
Мартин Леков – общински съветник и член на социалната комисия.Първо давам
думата на г-н Николов да изрази становището на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема информацията с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
информацията с 3 гласа „ЗА“.
Мартин Леков – съветник от Социалната комисия – „Социалната комисия приема
информацията с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари по докладната. В момента в заседателната зала дойде и г-жа Людмила
Борисова представител на Дирекция „Бюро по труда“ град Нови пазар,към която може
да се обръщате когато разглеждаме докладна записка по т.2 от дневния ред. Ако няма
въпроси и коментари предлагам да преминем към гласуване на Информацията“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 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 № 200
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
Информация за работата по програмите за временна трудова заетост – обхват и
насоченост на програмите за 2016г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА БЕЗРАБОТИЦАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 237 от 20.06.2016 година,относно информация за състояние и
анализ на безработицата на територията на община Каспичан през 2015г.Давам думата
на комисиите.Г-н Николов,моля да изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема информацията с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
информацията с 3 гласа „ЗА“.
Мартин Леков – съветник от Социалната комисия – „Социалната комисия приема
информацията с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към гласуване на Информацията“
На основание чл.21,ал.1,т.23 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 № 201
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
Информация за състояние и анализ на безработицата на територията на община
Каспичан през 2015г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРЕЗ
2015г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 239 от 20.06.2016 година,относно информация за работата на
Общинска служба „Земеделие“ през 2015г.Да чуем становището на комисиите.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема информацията с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
информацията с 3 гласа „ЗА“.
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Мартин Леков – съветник от Социалната комисия – „Социалната комисия приема
информацията с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения и коментари
по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 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 № 202
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
Информация за работата на Общинска служба „Земеделие“ – Каспичан през 2015г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТИ ПО
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА ПРЕД НАЦИОНАЛЕН
ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 241 от 21.06.2016 година,относно кандидатстване на община
Каспичан с проекти по Инвестиционна програма за климата пред Национален
Доверителен Екофонд .Да чуем становището на комисиите по докладната.Г-н
Николов,моля да изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
докладната с 3 гласа „ЗА“
Мартин Леков – съветник от Социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Радослав Бакалов – общински съветник – „Правя предложение в проекта на решение
да бъде включено и читалището в с.Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Моля да гласуваме
предложението за допълнение в проекта на решение от г-н Бакалов, Народно читалище
„Христо Ботев – 1896“ с.Каспичан, да бъде включено в Инвестиционната програма“.
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От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема Народно читалище
„Христо Ботев – 1896“, да бъде включено в Инвестиционна програма за климата
пред Национален Доверителен Екофонд.
Магдалена Боева – Тодорова – общински съветник – „Аз държа да се направи
обследване и на читалището в село Могила и то да бъде включено в проекта на
решение за кандидатстване на община Каспичан по Инвестиционната програма“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
предложението на г- жа Боева за още едно допълнение в текста на проекта на
решение“.
От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема Народно читалище
„Просвета-1874“ село Могила, да бъде включено в Инвестиционна програма за
климата пред Национален Доверителен Екофонд.
В 14.15ч. в Заседателната зала влиза г-н Борислав Йорданов – общински съветник.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Вече сме 12 съветника с г-н
Борислав Йорданов.Ако няма други предложения по докладната предлагам да
преминем към поименно гласуване на окончателния проект на решение.“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл.21,ал.1,т.8 и 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 № 203
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –Каспичан одобрява
кандидатстване на Община Каспичан по Инвестиционна програма за климата пред
Национален Доверителен Екофонд с проекти,както следва:
1.1.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Пробуда –
1928“ в град Каспичан,област Шумен.
1.2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Васил
Левски - 1924“ в село Върбяне, община Каспичан,област Шумен.
1.3. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Васил
Левски -1927“ в село Златна нива, община Каспичан,област Шумен.
1.4. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище
„Освобождение – 1904“ в град Каспичан,квартал Калугерица,област Шумен.
1.5. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Каменен
стълб – 1888“ в село Кюлевча , община Каспичан,област Шумен.
1.6.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Просвета
– 1911“ в град Плиска, община Каспичан,област Шумен.
1.7.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Христо
Ботев- 1896“село Каспичан,община Каспичан,област Шумен.
1.8.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Просвета1874“село Могила,община Каспичан,област Шумен.
2.Одобрява съфинансиране по проектите от Община Каспичан в размер на 15% от
общата стойност
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 5.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.1. от дневния ред
Докладна записка № 228 от 15.06.2016 година,относно одобряване на ПУП –
Парцеларен план.Да чуем становището на комисиите по докладната“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„ Икономическата
комисия одобрява ПУП – Парцеларен план с 5 гласа „ЗА“.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ също
одобрява ПУП – Парцеларен план с 3 гласа „ЗА“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към гласуване“.
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 № 204
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.129,ал.1 от
ЗУТ,одобрява ПУП за елементи на техническата инфраструктура – „Външно
ел.захранване на две сгради в имот № 000039 по КВС на с.Косово“,фаза „Парцеларен
план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за участъците извън урбанизираната
територия“,като започва с начална точка имот № 11.63 с НТП пасище
мера,общинска собственост,премине през имот 0.75 – полски път и се включи в
съществуващия кабел НН /подземно/ в имот № 0.76 – полски път.

ПО ТОЧКА 5.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.2. от дневния ред
Докладна записка № 230 от 17.06.2016 година, относно приемане на решение за
продажба на земеделска земя.Давам думата на комисиите .Г-н Николов,моля да
изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия с 2 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ“ не приема продажбата на
земеделска земя, собственост на община Каспичан“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема продажбата на земеделска земя собственост на общината“.
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Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Да се аргументират
колегите,които са се въздържали“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Г-жо Тактакова ще можем ли
пак, да погледнем разположението на имотите,защото преди заседанието възникнаха
дебати относно местонахождението“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,след уточняване на
местонахождението на имотите имате думата!Ако няма коментари по докладната
предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 5 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 7
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 205
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1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.29,ал.4 и чл.51,ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет –
Каспичан не приема решение за продажба, чрез явен публичен търг, на следните
недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на село Каспичан:
 1.1.Земеделска земя с площ от 1.478 декара /1478 кв.м./,поземлен имот с
идентификатор № 36590.55.1 по кадастралната карта,с трайно
предназначение на територията „земеделска“,с начин на трайно ползване
„лозе“ в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан,актувана с
Акт за частна общинска собственост № 1863/27.05.2016 година;
 1.2. Земеделска земя с площ от 0.549 декара /549 кв.м./,поземлен имот с
идентификатор № 36590.55.2 по кадастралната карта,с трайно
предназначение на територията „земеделска“,с начин на трайно ползване
„лозе“ в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан,актувана с
Акт за частна общинска собственост № 1864/27.05.2016 година;
 1.3. Земеделска земя с площ от 1.349 декара /1349 кв.м./,поземлен имот с
идентификатор № 36590.55.3 по кадастралната карта,с трайно
предназначение на територията „земеделска“,с начин на трайно ползване
„лозе“ в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан,актувана с
Акт за частна общинска собственост № 1865/27.05.2016 година;
 1.4. Земеделска земя с площ от 0.457 декара /457 кв.м./,поземлен имот с
идентификатор № 36590.55.4 по кадастралната карта,с трайно
предназначение на територията „земеделска“,с начин на трайно ползване
„лозе“ в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан,актувана с
Акт за частна общинска собственост № 1866/27.05.2016 година;
 1.3. Земеделска земя с площ от 0.532 декара /532 кв.м./,поземлен имот с
идентификатор № 36590.55.5 по кадастралната карта,с трайно
предназначение на територията „земеделска“,с начин на трайно ползване
„лозе“ в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан,актувана с
Акт за частна общинска собственост № 1867/27.05.2016 година;
 1.3. Земеделска земя с площ от 1.571 декара /1571 кв.м./,поземлен имот с
идентификатор № 36590.56.24 по кадастралната карта,с трайно
предназначение на територията „земеделска“,с начин на трайно ползване
„лозе“ в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан,актувана с
Акт за частна общинска собственост № 1868/27.05.2016 година;
ПО ТОЧКА 5.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.3. от дневния ред
Докладна записка № 232 от 17.06.2016 година, относно приемане на решение за
продажба на земеделска земя.Давам думата на комисиите “.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема продажбата на земеделска земя с 5 гласа „ЗА“.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ също
приема продажбата на земеделска земя с три гласа „ЗА“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.8 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 № 206
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.29,ал.4 и чл.51,ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Каспичан приема решение за продажба,чрез явен публичен търг, на недвижими
имоти – частна общинска собственост,представляващи:
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 земеделска земя с площ от 0.417 декара, поземлен имот № 018018, с начин на
трайно ползване „нива“,трета категория, с начин на трайно ползване „нива“ в
местността „2 ясак изток“ в землището на град Плиска, ЕКАТТЕ
56770,актувана с Акт за частна общинска собственост №1876/15.05.2016
година.
 земеделска земя с площ от 0.435 декара, поземлен имот № 018020, с начин на
трайно ползване „нива“,трета категория, с начин на трайно ползване „нива“ в
местността „2 ясак изток“ в землището на град Плиска, ЕКАТТЕ
56770,актувана с Акт за частна общинска собственост №1877/15.05.2016
година.
2. На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан одобрява
началните тръжни цени,определени от лицензиран оценител в размер на:
 За поземлен имот №018018 с площ от 0.417 декара – 440.00 лева
Словом: четиристотин и четиридесет лева,
Или 1055.00 лева за един декар;
 За поземлен имот №018020 с площ от 0.435 декара – 470.00 лева
Словом: четиристотин и седемдесет лева,
Или 1080.00 лева за един декар;
3.Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на общината да организира
процедурите свързани с провеждане на публичните търгове,както и
осъществяване на всички действия,необходими за правилното и законосъобразно
извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 5.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.4. от дневния ред
Докладна записка № 233 от 17.06.2016 година, относно приемане на решение за
продажба на земеделска земя.Давам думата на комисиите “.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„С 5 гласа „ЗА“
Икономическата комисия приема проекта на решение за продажбата на земеделска
земя “.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема продажбата“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 4 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната. Колегата
Мартин Леков няма да участва в гласуването по докладната в изпълнение на чл.37 от
ЗМСМА“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.8 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 № 207
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.29,ал.4 и чл.51,ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Каспичан приема решение за продажба,чрез явен публичен търг, на недвижим имот
– частна общинска собственост,актуван с Акт за частна общинска собственост №
1860 /04.05.2016 година представляващ:
 Земеделска земя с площ от 1.746 декара, поземлен имот № 049319,с начин на
трайно ползване „лозе“,четвърта категория,в местността „Драгичко“в
землището на село Могила,ЕКАТТЕ 48773.
2. На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет- Каспичан одобрява
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началната тръжна цена,определена от лицензиран оценител в размер на 1730.00
лева/хиляда седемстотин и тридесет лева/ за площ от 1.746 декара.
3.Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на общината да организира
процедурата,свързана с провеждане на явен публичен търг,както и осъществяване
на всички действия,необходими за правилното и законосъобразно извършване на
разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 5.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.5. от дневния ред
Докладна записка № 235 от 17.06.2016 година, относно приемане на решение за
отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.
Искам да направя предложение към проекта на решение да се допълни чл.21,ал.1,т.8 от
ЗМСМА.Да чуем становището на комисиите “.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема проекта на решение с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията също приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
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Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 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 № 208
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.7 от Закона за общинската
собственост,във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет –
Каспичан приема решение за отдаване под наем на общински терен с площ от
12.25 кв.м./3.50м.х3.50м./ на улица ок360-ок359 до квартал 80 по плана за
регулация на село Каспичан,за разполагане на преместваем търговски обект.
2.Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване,
проведен по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и
конкурси за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество,при
първоначална тръжна месечна наемна цена за I зона,в размер на 1.20лева/1кв.м.
или за 12.25 кв.м. х 1.20 = 14.70 лева,без включено ДДС,с предназначение за
„Магазин за промишлени стоки“.
3.Общински съвет – Каспичан определя срок за сключване на договора за наем –
5 /пет/ години.
ПО ТОЧКА 5.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.6. от дневния ред
Докладна записка № 238 от 20.06.2016 година, относно предоставяне на помещение на
политическа партия.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема предоставянето на помещение на политическа партия с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „И комисията по ТСУ
приема с 3 гласа „ЗА“ отдаването на помещение“.
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Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 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 № 209
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.14,ал.7 и ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.31,ал.1 и 3 от Закона за политическите
партии,Общински съвет – Каспичан приема решение за отдаване под наем на част от
сграда
- публична общинска собственост,с административен адрес : град
Каспичан,ул.“Димитър Благоев“ № 36 /Пенсионерски клуб/,актувана с Акт за
публична общинска собственост № 40/17.10.1997година,представляваща:
 Помещение за офис с площ от 9.10 кв.м. разположено на втори етаж в
сградата,с предназначение за „помещение за политическа партия“
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2. Отдаването под наем да се извърши със заповед на Кмета на общината,при
месечна наемна цена за I зона в размер на 0.50 лева за 1 кв.м. за „помещение за
политическа партия“ или общо месечен наем от 4.55 /четири лева и петдесет
стотинки/ лева,без включен ДДС.
3.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на общината да сключи договор за
наем с ръководството на Политическа партия „Национален фронт за спасение на
Бългърия“, за срок от 3 /три/ години.

ПО ТОЧКА 5.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГАЛИНА ИВАНОВА
ГЕОРГИЕВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.7. от дневния ред
Докладна записка № 242 от 21.06.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Галина Иванова Георгиева.Комисиите имат думата“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия одобрява с 5 гласа „ЗА“ отпускането на еднократна финансова помощ на
Галина Иванова Георгиева“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
докладната с три гласа „ЗА“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
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Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 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 № 210
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Галина Иванова Георгиева от
с.Кюлевча.
ПО ТОЧКА 5.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ВИОЛЕТА РОСЕНОВА
ИВАНОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.8. от дневния ред
Докладна записка № 243 от 21.06.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Виолета Росенова Иванова.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия приема с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
отпускането на еднократна финансова помощ с 3 гласа „ЗА“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
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Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 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 № 211
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. на Виолета Росенова Иванова от
с.Златна нива.
ПО ТОЧКА 5.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА АНЕЛИЯ ИВАНОВА
ИВАНОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.9. от дневния ред
Докладна записка № 244 от 21.06.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Анелия Иванова Иванова.Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„ Председател на
Икономическата комисия –„Икономическата комисия приема с 5 гласа „ЗА“.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
отпускането на еднократна финансова помощ с 3 гласа „ЗА“.
Борислав Йорданов – Зам.председател на Социалната комисия – „Социалната комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 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 № 212
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна паричан помощ в размер на 300.00 лв. на Анелия Иванова Иванова от
с.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.

ПО ТОЧКА 5.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАНДАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „ВиК“ООД –
ШУМЕН И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
14.07.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.10. от дневния ред
Докладна записка № 252 от 29.06.2016 година, относно предоставяне на мандата на
представителя на община Каспичан за заседанието на общото събрание на
съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД и съгласуване на позицията за предстоящото
заседание на 14.07.2016г. Две от комисиите се запознаха с докладната предлагам да
чуем тяхното становище“
.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –„Икономическата
комисия не дава съгласие по точка 1 от дневния ред с 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.Не е
ясно какво налага тази промяна“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ също не приема първа точка от дневния ред“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Ние с първа точка за
определяне на представител сме съгласни,но с предложения проект на решение по
втора точка относно позицията на гласуване не сме съгласни.Затова предлагам да
гласуваме проекта на решение отделно по двете точки“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Правя ново
предложение по т.2 представителя на община Каспичан да гласува „не дава съгласие“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет-Колеги постъпиха предложения
относно отделно гласуване на двете точки по проекта на решение.Преминаваме в
режим на гласуване по първа точка от докладната относно определяне на представител
на общината в общото събрание насрочено за 14.07.2016г.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
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Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 213
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 „ВиК –
Шумен“ ООД, насрочено за 14.07.2016г.При невъзможност за участие на определения
представител,той ще бъде заместван от Милен Ангелов Минчев – Заместник кмет на
община Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет-Колеги преминаваме в режим на
гласуване по предложението на г-н Николов относно промяна в позицията на гласуване
на представителя на общината в общото събрание насрочено за 14.07.2016г,а именно
„не дава съгласие“ по втора точка от проекта на решение.
Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова – Боева – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
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Пламен Георгиева Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 214
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 на
заседанието на „ВиК –Шумен“ ООД, насрочено за 14.07.2016г. да гласува по въпроса
от дневния ред,както следва:
- По точка 1 – „не дава съгласие“ за управители да се изберат лица с висше
образование в области:стопански, правни и технически науки.

Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 15.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН:
/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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