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

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 фаза“ на Община Шумен,по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-1.005 „Втора
фаза на проекти 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.
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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.
- П 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.
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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 Общински съвет Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
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Р Е Ш Е Н И Е № 198
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Каспичан отменя решение 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.
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