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

Днес 19.03.2015 година от 14.30 часа в зала 105 на НЧ ”Пробуда – 1928” гр.Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе петдесет и осмото, редовно, открито заседание
на Общински съвет – Каспичан.
На заседанието присъстваха 11 съветника. От заседанието на Общински съвет отсъстват
Председателя на Общински съвет Яна Ненова и Георги Георгиев.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Заседанието ръководи Заместник председателя на Общински съвет – Александър
Александров.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милен Минчев – Зам. кмет на Община Каспичан;
Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан;
Служители в Общинска администрация Каспичан, граждани и кметове на населени места.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Заместник председател г-н
Александър Александров.
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - „Уважаеми колеги, преди заседанията
на комисиите към предварително подготвения дневен ред са внесени две нови докладни докладна записка с ВОС № 112/12.03.2015г. от Милена Недева, относно отпуснати средства от
фонд „Солидарност“ към МРРБ за проект „Възстановяване на ул. Македония“ – гр. Каспичан и
докладна записка с ВОС № 114/16.03.2015г., относно определяне на представител на Община
Каспичан, за участие в извънредното общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АДгр.Шумен. Предлагам двете докладни записки да влязат като точка 4.12 и 4.13 в дневния ред на
днешното заседание.”

ДНЕВЕН РЕД:
1. Одобряване на Бюджетната прогноза за местни дейности на Община Каспичан за периода
2016 – 2018 година
Докл.:Кмета на Общината
2. Определяне размера на годишната субсидия на лицензираните спортни клубове за
финансирането им през 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
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3. Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по ЗОП за 2014г.
Докл.: Кмета на Общината
4. Текущи докладни
4.1. Докладна записка № ВОС - 84/05.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
недвижим имот
4.2. Докладна записка № ВОС - 85/05.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
4.3. Докладна записка № ВОС - 94/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
4.4. Докладна записка № ВОС - 96/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно списък на общинските жилища, в които се определя броят, видът и
местонахождението им
4.5. Докладна записка № ВОС - 97/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за допълнение на Тарифата за определяне на базисните
цени при отдаване по наем на общински недвижими имоти
4.6. Докладна записка № ВОС - 98/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно предоставяне на полските пътища включени в масивите за ползване по
чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015г.
4.7. Докладна записка № ВОС - 99/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост
4.8. Докладна записка № ВОС - 100/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост
4.9. Докладна записка № ВОС - 101/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на земеделска земя в
землището на с. Марково
4.10. Докладна записка № ВОС - 102/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно предоставяне на помещение на политическа партия
4.11. Докладна записка № ВОС - 105/11.03.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ
4.12. Докладна записка с ВОС № 112/12.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно отпуснати средства от фонд „Солидарност“ към МРРБ за проект
„Възстановяване на ул. Македония“ – гр. Каспичан
4.13. Докладна записка № ВОС - 114/16.03.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредното общо
събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД-гр. Шумен

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 11 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2018 ГОДИНА
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “В изпълнение на разпоредбите на
решение на Министерски съвет и указанията за изготвяне на Министъра на финансите е внесена
на днешното заседание бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности за периода 2016 – 2018 година. Да чуем становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
бюджетната прогноза, имаше въпроси на които бяха дадени конкретни отговори. Като цяло
комисията с 5 гласа „за” я приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ коментирахме предложената бюджетна
прогноза приемаме я с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме внесената
бюджетна прогноза, с 4 гласа „за” от четирима присъстващи на заседанието на комисията
приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 812
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 25, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет
Каспичан одобрява бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Каспичан, съгласно Приложение № 1
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ГОДИШНАТА СУБСИДИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПОРТНИ
КЛУБОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ИМ ПРЕЗ 2015г.
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Уважаеми колеги в изпълнение на
Плана за дейността на Общински съвет за месец март, е внесена докладна записка за разглеждане
на предложенията и приемане на решение за разпределение на средствата на спортните клубове за
2015г. Да чуем становищата на комисиите.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предложението на Общинска администрация за разпределение на средствата за финансирането на
спортни клубове, имаше доста коментари по отношение на броя деца, членуващи в клубовете,
дейността на клубовете като цяло, завоюваните места в национални, световни и областни
състезания. След направените коментари не приехме предложението с 2 гласа „за”, 1 глас
„против” и 1 глас „въздържал се„ от четирима присъстващи.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме направеното предложение
за разпределение на средствата, като след дебатите по проекта за решение комисията направи
предложение за промяна в размера на средствата, а именно - хандбален клуб „Локомотив”4 600лв., спортен клуб „Рефлекс” - 2 000лв., футболен клуб „Локомотив - 2008” - 9 400лв.,
сдружение „Моделист каспичан” - 9 000лв. Комисията не взе решение по това предложение с 2
гласа “за” и 2 гласа “въздържал се”, като тук искам да кажа, че по тази точка на гласува колегата
Николай Атанасов, който е Председател на УС на ФК ”Локомотив – 2008” гр.Каспичан.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, обсъдихме предложението, което направиха и го приемаме с 2 гласа “за” и 1 глас
“въздържал се”, или Комисия по ТСУТ излиза със следното предложение - хандбален клуб
„Локомотив”- 4 600лв., спортен клуб „Рефлекс” - 2 000лв., футболен клуб „Локомотив - 2008” 9 400лв., сдружение „Моделист Каспичан” - 9 000лв.”

По време на дебатите по тази точка към заседанието на Общински съвет се присъедини
Георги Георгиев и то продължи в състав от 12 съветника.

Десислава Вълчева – съветник – “На заседанието на Социалната комисия обсъдихме обстойно
и дейността на спортните клубове, както и броя деца които членуват в него.Коментирахме но не
одобрихме направеното предложение от Общинска администрация, не излязохме и с конкретно
предложение на комисията, затова моето лично предложение е: хандбален клуб „Локомотив”4 700лв., спортен клуб „Рефлекс” - 2 300лв., футболен клуб „Локомотив - 2008” - 9 000лв.,
сдружение „Моделист Каспичан” - 9 000лв.”
Ивалин Иванов – Председател на СК „Рефлекс“ – “Преди да гласувате разпределението на
средствата по спортни клубове искам да кажа, това разпределение е крайно несправедливо, не
отговаря на критериите, които Наредбата изисква, затова спортен клуб „Рефлекс“ ще си търси
правата по съдебен ред.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Колеги предлагам да преминем към
гласуване, има две предложения за разпределение на средствата, предлагам да ги гласуваме по
реда на постъпването им. Да гласуваме първо предложението на комисия по ТСУТ, а именно:
хандбален клуб „Локомотив”- 4 600лв., спортен клуб „Рефлекс” - 2 000лв., футболен клуб
„Локомотив - 2008” - 9 400лв., сдружение „Моделист Каспичан” - 9 000лв. Който е съгласен, моля
да гласува.”

4

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
По тази точка от дневния ред не гласува Николай Атанасов - Председател на УС на ФК
„Локомотив – 2008” гр.Каспичан.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 1 глас “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 9 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 813
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Каспичан, Общински съвет
Каспичан не приема предложението за разпределение на средствата по спортни клубове

Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Решението не се приема. Да гласуваме
предложението на Десислава Вълчева, а именно: хандбален клуб „Локомотив”- 4 700лв., спортен
клуб „Рефлекс” - 2 300лв., футболен клуб „Локомотив - 2008” - 9 000лв., сдружение „Моделист
Каспичан” - 9 000лв. Който е съгласен, моля да гласува.”

По тази точка от дневния ред не гласува Николай Атанасов - Председател на УС на ФК
„Локомотив – 2008” гр.Каспичан.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 7 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 814
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Каспичан, Общински съвет
Каспичан приема разпределение на средствата по спортни клубове за бюджетната 2015г.,
както следва:
 Хандбален клуб „Локомотив” – 4 700 лева
 Спортен клуб „Рефлекс” – 2 300 лева
 Футболен клуб „Локомотив - 2008” – 9 000 лева
 Сдружение „Моделист Каспичан” – 9 000 лева
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ
ПО ЗОП ЗА 2014г.
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Информацията относно изпълнение на
договорите по ЗОП беше внесена в изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет. Тя
беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме информацията,
коментирахме извършените поръчки по ЗОП основно по проектите, като цяло приемаме
информацията с 5 гласа „за”. Моят личен въпрос е защо в комисиите по отваряне на офертите по
обществените поръчки по ЗОП няма Общински съветници, така както се процедираше преди две
години?”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, с 3 гласа „за” приемаме информацията.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме информацията, с 2 гласа
„за“ и 2 гласа „въздържал се“, от четирима присъстващи на заседанието на комисията, не я
приехме. Гласувах „въздържал се“ защото имам съмнение относно прозрачността на провеждане
на процедурите. Както виждаме от подадената информация едни и същи фирми са избрани за
изпълнители и сумите са доста високи за съответните дейности.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “В отговор на зададените въпроси ще
отговоря, че целта на Закона за обществените поръчки е прозрачност, самите процедури са тежки
и трудни. Вярно е, че в комисиите от две години не включваме общински съветници защото както
казах самите процедури са тежки и ако някой от членовете на комисията нямат възможност да
присъстват, провалят работата на комисията. Освен това при отваряне на подадените оферти по
обществените поръчки присъстват и фирмите подали офертите и реално се получава така, че
губим и тяхното време.”
Радостина Иванова – юристконсулт на Община Каспичан – “Като коментар на изказването на
г-н Дочев, искам да кажа, че всички проведени процедури по ЗОП са законосъобразни, прозрачни
и публични. Поканите се публикуват на сайта на общината, на отварянето на офертите присъстват
и представители на фирмите. Всяка процедура има последваща проверка от контролните органи.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 8 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 4 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 815
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
информация за изпълнението на договорните условия на договорите по ЗОП за 2014г.,
съгласно Приложение № 1
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ

По 4.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 84/05.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната
цена на недвижим имот
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “В общинска администрация е
постъпило заявление от Метин Мехмед Ахмед от град Нови пазар, с искане за закупуване на
недвижим имот, находящ се в село Върбяне, представляващ празно дворно място с площ от 2080
кв.м., за което е отреден урегулиран поземлен имот УПИ VІ-92 от квартал 32 по регулационния
план на селото. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 258.20 лева, а пазарната оценка,
изготвена от лицензиран оценител – 5 300.00 лева или 2.55 лв. за 1 кв.м. Да чуем становищата на
трите комисии.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник –“Комисията по ТСУТ също приемаме предложението по
докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социална комисия разгледахме
предложението по докладната, с 4 гласа „за” приемаме.”
Николай Николов - съветник – “Прави впечатление, че данъчната оценка на имота и пазарната
оценка изготвена от лицензиран оценител са с близки стойности – това беше и коментара ми на
заседанието на Икономическа комисия. Мисля, че до този момент не сме продавали имот отреден
за жилищно строителство на цена по-ниска от 3,00 лева за квадратен метър, затова предлагам да
увеличим началната тръжна цена от 2,55 на 3,00 лева за кв.м.”
Николай Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне – “Ако ми позволите да кажа това, което
писменно съм изложил в становището си. Въпросния имот представлява маломерен парцел, които
се намира между обитаеми къщи, но не е ползван от години. По тази причина е запустял, обрасъл
е с бурени, тръни и храсти. Въпреки това има проявен интерес и инвестиционни намерения към
този имот от млад човек, затова заявявам съгласието си продажба на имота и приветствам
намеренията на младия човек да си построи дом в селото. Имота е абсолютно неатрактивен и
според мен пазарната оценка е много висока, затова мисля, че не е разумно да се увеличава.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Има направено предложение за
увеличение на началната тръжна цена от 2,55 на 3,00 лева за кв.м. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 1 глас “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 10 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 816
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
предложението за промяна в стойността на пазарната оценка за на недвижим имот - частна
общинска собственост, актуван с АОбС № 1772/28.01.2015 година, представляващ дворно
място с площ от 2080 кв.м., за което е отреден УПИ VI - 92 от квартал 32 по плана на село
Върбяне, община Каспичан
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Решението не се приема. Подлагам на
гласуване предложението за решение по докладната записка.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 817
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 29, ал. 4 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 АОбС
№1772/28.01.2015 година, представляващ дворно място с площ от 2080 кв.м., за което е
отреден УПИ VI - 92 от квартал 32 по плана на село Върбяне, община Каспичан
1. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приема началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в
размер на 5 300.00 лева (пет хиляди и триста лева) без включен ДДС
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на търга, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка
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По 4.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 85/05.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната за приемане на решение за
продажба на земеделска земя беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем
становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ становището ни е същото с 3 гласа „за”
приемаме предложението по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 4 гласа “за” от четирима
присъстващи на заседанието на комисията приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 818
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 29, ал. 4 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:
 земеделска земя с площ от 0.334 дка, поземлен имот № 018059, с начин на трайно
ползване „нива”, пета категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС №1773/03.02.2015 г.;
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 земеделска земя с площ от 0.768 дка, поземлен имот № 018060, с начин на трайно
ползване „нива”, пета категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС №1774/03.02.2015г.;
 земеделска земя с площ от 0.983 дка, поземлен имот № 018061, с начин на трайно
ползване „нива”, пета категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС №1775/03.02.2015г.;
 земеделска земя с площ от 0.493 дка, поземлен имот № 018362, с начин на трайно
ползване „нива”, пета категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС №1776/03.02.2015г.;
 земеделска земя с площ от 3.256 дка, поземлен имот № 042055, с начин на трайно
ползване „изоставена нива”, трета категория, в местността „Братовец” по картата за
възстановена собственост на село Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС №1777/03.02.2015г.;
2. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема началните тръжни цени, определени от
лицензиран оценител в размер на:
2.1. Пазарната оценка на ПИ № 018059 265.00 лева
Словом:(двеста шестдесет и пет лева)
2.2. Пазарната оценка на ПИ № 018060 615.00 лева
Словом:(шестстотин и петнадесет лева)
2.3. Пазарната оценка на ПИ № 018061 800.00 лева
Словом:(осемстотин лева)
2.4. Пазарната оценка на ПИ № 018362 400.00 лева
Словом:(четиристотин лева)
2.5. Пазарната оценка на ПИ № 042055 2 800.00 лева
Словом:(две хиляди и осемстотин лева)
3. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на явни публични търгове, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителните
сделки

По 4.3 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 94/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Следващата докладна отново е за
продажба на земеделска земя във връзка с постъпило заявление от Красимир Христов Братоев, с
искане за закупуване на земеделска земя - имоти в землището на село Кюлевча. Да чуем
становището на комисиите по тази докладна.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
докладната, като коментарите бяха, че към преписката няма приложено инвестиционно намерение
за имотите, които иска да купи. Становището на комисията е да се предоставят инвестиционни
намерения при продажба на земеделски земи, също така да се направи анализ какви средства са
постъпили от продажби на такива. Предвид коментарите с 2 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” не
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, приемаме предложението с 2 гласа „за” и 1 глас „въздържал
се”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия приемаме предложението по докладната с 4
гласа „за” от четирима присъстващи на заседанието.”
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Веселин Тодоров – Кметски наместник на кметство с.Кюлевча – “Становището ми е
положително и писменно съм го изложил. Запознат съм с намерението на г-н Братоев за закупи
имотите, тъй като те граничат с неговия собствен имот, в имотите има намерение да засее трайни
насаждения – овощни дръвчета.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 819
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 29, ал.4 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:
 земеделска земя с площ от 1.615 дка, поземлен имот № 018044, с начин на трайно
ползване „нива”, осма категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС № 1418/07.09.2011 г.;
 земеделска земя с площ от 1.490 дка, поземлен имот № 018045, с начин на трайно
ползване „нива”, осма категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС № 1662/20.11.2014 г.;
 земеделска земя с площ от 1.393 дка, поземлен имот № 018046, с начин на трайно
ползване „нива”, осма категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС № 1663/20.11.2014 г.;
 земеделска земя с площ от 1.577 дка, поземлен имот № 018047, с начин на трайно
ползване „нива”, осма категория, по картата за възстановена собственост на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109, актуван с АОбС № 1664/20.11.2014 г.;
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1. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет приема началните тръжни цени, определени от
лицензиран оценител в размер на:
2.1. Пазарната оценка на ПИ № 018044 1 222.00 лева
Словом:(хиляда двеста двадесет и два лева)
2.2. Пазарната оценка на ПИ № 018045 1 130.00 лева
Словом:(хиляда сто и тридесет лева)
2.3. Пазарната оценка на ПИ № 018046 1 060.00 лева
Словом:(хиляда и шестдесет лева)
2.4. Пазарната оценка на ПИ № 018047 1 200.00 лева
Словом:(хиляда и двеста лева)
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждане на явни публични търгове, както и осъществяване на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителните сделки

По 4.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 96/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно списък на общинските жилища, в които се определя броят,
видът и местонахождението им
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната за актуализиране на
списъка с общинските жилища е внесен на днешното заседание във връзка с промяна в
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Да чуем становището
на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приема предложението по докладната
с 4 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”
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Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 820
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилищни имоти, Общински съвет Каспичан приема списък на
общинските жилища, в които се определят броят, видът и местонахождението им, както
следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 9 бр.
1.1. ул.“Шести септември“, бл. 1, ет. 1, ап. 1
1.2. ул.“Шести септември“, бл. 1, ет. 3, ап. 8
1.3. ул.“Шести септември“, бл. 2, ет. 1, ап. 1
1.4. ул.“Шести септември“, бл. 2, ет. 1, ап. 2
1.5. ул.“Мадарски конник“, бл. 117, ет. 6, вх. В, ап. 37
1.6. ул.“Тракия“ № 2, ет. 3, ап. 8
1.7. ул.“Александър Стамболийски“ № 25а
1.8. ул.“Хан Крум“ № 2
1.9. ул.“Стара планина“ № 2
2. Жилища за продажба и замяна - 0 бр.
3. Ведомствени жилища за настаняване под наем – 1 бр.
3.1. ул.“Шести септември“, бл. 2, ет. 5, ап. 15
4. Резервни жилища за настаняване под наем – 3 бр.
4.1. ул.“Шести септември“, бл. 2, ет. 2, ап. 4
4.2. ул.“Шести септември“, бл. 1, ет. 4, ап. 14
4.3. ул.“Мадарски конник“, бл. 117, ет. 6, вх. В, ап. 38
5. Оборотни жилища – 0 бр.

По 4.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 97/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за допълнение на Тарифата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общински недвижими имоти
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната за допълнение в Тарифата за
определяне на цените за отдаване под наем на общински недвижими имоти е внесена на днешното
заседание във връзка с възникнали конкретни потребности от предоставяне на помещения под
наем на спортните клубове в общината, както и поетите ангажименти на Общинска
администрация да подкрепя развитието на спорта. Да чуем становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната. На заседанието
коментирахме необходимостта от допълнение на тарифата и конкретно облекчението за
предоставяне на помещенията на спортните клубове. Коментира се и предложената ниска цена.
Във тази връзка комисията предложи увеличение на наемната цена в размер на 0,10 лв., което бе
прието с 4 гласа “за” и 1 глас “въздържал се”.”
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Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, обсъдихме тяхното предложение и го приемаме с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия приемаме предложението на Общинска
администрация с 4 гласа „за”. Предложената цена е разумна предвид ангажимента да подпомагаме
развитието на спорта и клубовете съответно. Закона не позволява помещенията, които ползват за
спортната си дейност да им бъдат предоставени безвъзмездно, затова предложението на общинска
администрация е най-добрия вариант.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Има направено предложение за
увеличение на предложената базисна цена при отдаване под наем на общински имоти в размер на
0,10лв. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 5 гласа “ЗА”, 3 гласа “ПРОТИВ” и 4 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 821
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
предложението за увеличение на предложената базисна цена при отдаване под наем на
общински имоти
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Решението не се приема. Предлагам да
гласуваме предложението за решение на Общинска администрация по докладната записка.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 5 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ПРОТИВ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Мартин Борисов Леков

-

“ПРОТИВ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 822
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
предложението по Докладна записка № ВОС - 97/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на
Община Каспичан, относно приемане на решение за допълнение на Тарифата за определяне на
базисните цени при отдаване по наем на общински недвижими имоти

По 4.6 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 98/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на полските пътища включени в масивите за
ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015г.
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладна е във връзка с изменение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от месец февруари, с което
законодателят е предвидил възможност да се предоставят за ползване полските пътища общинска собственост, на ползвателите участвали в споразуменията за ползване, сключени по
реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, одобрени със заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие„,
с които е одобрено и средното рентно плащане на декар. Да чуем становището на трите комисии.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 4 гласа „за” и
1 глас „въздържал се” приемаме предложението. Гласувах „въздържал се” на заседанието на
комисията защото текста на т. 2 от проекта за решение според мен не е коректен, имам предвид
това, че цената за отдаване под наем е определена със заповед на директора на ОД „Земеделие”,
т.е. не я определя Общински съвет, затова мисля, че е необходима редакция на текста. Предлагам
в т. 2 да остане само изброяването на землищата и цената на декар за съответното замлище, като
отпадне текста с цитането на заповедите.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението по докладната с 3
гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приемаме предложението по
докладната с 4 гласа „за” от четирима присъстващи.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Има направено предложение за
изменение в т. 2 от проекта за решение по докладната, а именно да отпадне цитането на
заповедите на директора на ОД “Земеделие”. Който е съгласен моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 823
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема изменение в
т. 2 от проекта за решение по Докладна записка № ВОС - 98/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на полските пътища включени в масивите за
ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015г.
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Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да
гласуваме предложението за решение по докладната с направеното изменение.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 824
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §15 от Преходните и
заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Каспичан приема решение за
отдаване под наем на полските пътища – общинска собственост, включени в масивите за
ползване на земеделските земи, съгласно споразумения по чл.37в за стопанската 2014/2015г.
1. Общински съвет Каспичан определя цена за отдаване под наем на полските пътища, в
размер на средното рентно плащане, одобрено със Заповедите на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” гр. Шумен, както следва:
 За землище с. Косово – 35.00 (тридесет и пет) лева на декар,
 За землище с. Марково – 30.00 (тридесет) лева на декар,
 За землище с. Кюлевча – 40.00 (четиридесет) лева на декар,
 За землище с. Каспичан – 35.00 (тридесет и пет) лева на декар,
 За землище с. Могила – 35.00 (тридесет и пет) лева на декар,
 За землище гр.Плиска – 40.00 (четиридесет) лева на декар,
 За землище с. Върбяне – 38.00 (тридесет и осем) лева на декар,
 За землище с. Златна нива – 38.00 (тридесет и осем) лева на декар,
2. Общински съвет Каспичан задължава Кмета на общината да сключи договори за наем
за срок от 1 (една) година, за стопанската 2014/2015 година, с ползвателите на земеделските
земи, определени със споразуменията за ползване, в срок до 15.04.2015 година
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По 4.7 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 99/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска
собственост
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Постъпило е заявление от Ивалин
Иванов Маринов – председател на Спортен клуб „Рефлекс” гр. Каспичан с искане за предоставяне
под наем на помещение на втория етаж в сградата на Пенсионерския клуб в гр. Каспичан на
ул. „Димитър Благоев” № 36. Помещението, което клуба желае да наеме, предствлява зала с площ
от 46 кв.м. на втория етаж в общинска сграда, те са ползвали същото помещение по договор за
наем, който е изтекъл на 01.10.2014 година. Да чуем становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната с 3 гласа „за” и 1 глас „въздържал се“ го приемаме.”
Десислава Вълчева - съветник – “На заседанието на Социалната комисия гласувах „въздържал
се“ защото не съм съгласна с направеното предложение от Общинска администрация. Моето
мнение е, че началната тръжна цена трябва да е съгласно действащата тарифа за определяне на
базисните цени за отдаване под наем на помещения, още повече в този случай след като не се
прие допълнението в Тарифата, за отдаване под наем на помещения за клубна дейност на
спортните клубове.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Ако ми позволите искам да зачета
становището на юриста, а то е: „изразявам несъгласие с точка втора от проекта на решение.
Мотивите ми за това са следните: Предлага се първоначална тръжна наемна цена, която е еднаква
с преди това предложен в предходна докладна записка текст за промяна на Тарифата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общински недвижими имоти приета с
Решение № 498 от Протокол № 29/28.01.2010 година. В случай, че предложената докладна
записка с № 97/09.03.2015 г. не се гласува и приеме от общинските съветници, това би поставило в
неравностойно положение наемателите с действащи договори, с тези, на които предстои
подписването на такива.”
Ивайло Иванов – съветник – “Предвид това, че не се прие нито едно от предложенията за
допълнение в Тарифата и цената за отдаване под наем на помещенията, предлагам начална тръжна
наемна цена в размер на 0,10 лв. за кв. м. на месец.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Има направено конкретно предложение
за изменение на началната тръжна наемна цена да е в размер на 0,10 лв. за кв. м. на месец. Който е
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 7 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 825
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема изменение
в т. 2 от проекта за решение по Докладна записка № ВОС - 99/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска
собственост, както следва:
 определя първоначална тръжна наемна цена в размер на 0.10 лева, без ДДС, за един
квадратен метър на месец

Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да
гласуваме предложението за решение по докладната с направеното изменение.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 7 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ПРОТИВ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ПРОТИВ”

Р Е Ш Е Н И Е № 826
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и 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, чрез провеждане на публичен търг на:
 помещение с площ от 46.00 кв.м., с предназначение за „клубна дейност на спортен клуб”,
разположено на втория етаж, в сграда - публична общинска собственост, с административен
адрес: град Каспичан, ул. “Димитър Благоев“ № 36, за която е съставен Акт за публична
общинска собственост № 40/ 17.10.1997 година
1. Общински съвет Каспичан на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската
собственост, определя първоначална тръжна наемна цена в размер на 0.10 лева, без ДДС, за
един квадратен метър на месец
2. Общински съвет Каспичан задължава Кмета на общината да проведе тръжната
процедура, след което да издаде заповед и да сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години
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По 4.8 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 100/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска
собственост
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната отново е за отдаване под
наем на помещение – публична общинска собственост за клубна дейност на спортен клуб по
хандбал. Да чуем становището на трите комисии.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната и приемаме
предложението с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението по докладната,
като цяло с 3 гласа „за” и 1 глас „въздържал се“ приемаме.”
Мартин Леков - съветник – “По същия начин както по предходната докладна правя
предложение за начална тръжна наемна цена в размер на 0,10 лв. за кв. м. на месец.”
Георги Йорданов - съветник – “Като коментар искам да кажа, че поддържам тезата, че с
приемането на едно такова решение поставяме в неравностойно положение спортните клубове,
които имат вече сключени договори.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Има направено конкретно предложение
за изменение на началната тръжна наемна цена да е в размер на 0,10 лв. за кв. м. на месец. Моля
да гласуваме.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 7 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 827
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема изменение
в т. 2 от проекта за решение по Докладна записка № ВОС - 100/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска
собственост, както следва:
 определя първоначална тръжна наемна цена в размер на 0.10 лева, без ДДС, за един
квадратен метър на месец

Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да
гласуваме предложението за решение по докладната с направеното изменение на началната
тръжна цена.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 7 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ПРОТИВ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ПРОТИВ”

Р Е Ш Е Н И Е № 828
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и 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, чрез провеждане на публичен търг на:
 помещение с площ от 13.20 кв.м., с предназначение за „клубна дейност на спортен клуб”,
разположено на втория етаж, в сграда - публична общинска собственост, с административен
адрес: град Каспичан, ул. “Димитър Благоев“ № 36, за която е съставен Акт за публична
общинска собственост № 40/ 17.10.1997 година.
1. Общински съвет Каспичан на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската
собственост, определя първоначална тръжна наемна цена в размер на 0.10 лева, без ДДС, за
един квадратен метър на месец
2. Общински съвет Каспичан задължава Кмета на общината да проведе тръжната
процедура, след което да издаде заповед и да сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години

По 4.9 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 101/09.03.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на
земеделска земя в землището на с. Марково
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната за предоставяне под
аренда на земеделски земи в землището на село Марково предизвика доста коментари и въпроси
на заседанията на комисиите, г-н Йоневски присъства и се мотивира защо предлага да наеме
земеделските земи при тези условия и този начин на плащане на арендните вноски. Преди да чуем
становищата на комисиите, като коментар искам да кажа, че липсва становището на кмета на село
Марково по отдаването на земите под аренда, и ще зачета становището на юриста по внесения
материал. А то е: ”изразявам несъгласие с точка втора от проекта на решение. Мотивите ми за
това са следните: Предлага се годишна арендна вноска при силно занижени цени за пет години
след подписване на договора за аренда, който е със срок от двадесет години. Практиката на
Общински съвет Каспичан е да взема решения за даване на първоначален гратисен период в
рамките на една или две години, или плащане на половината от определеното рентно плащане.
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Така предложената докладна от Кмета на общината се съобразява изцяло с искането на
арендатора, като поставя в неравнопоставеност останалите арендатори и приемането на такова
решение би създало предпоставки за налагане на такава практика. Да чуем становището на трите
комисии.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната, приемаме го с 5 гласа „за”. Както г-н Александров каза към
преписката по докладната липсва становището на кмета на населеното място, няма приложен
също така и протокол от комисията за извършената проверка.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме с Икономическа комисия,
становището ни е същото, приемаме предложението по докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението, с 3 гласа „за” и
1 глас „въздържал се“ приемаме.”
Банчо Митев – Кмет на кметство с. Марково – “Становището ми във връзка с предоставянето
под аренда на замеделската земя не ми е искано, както и не съм присъствал в комисията, която е
извършвала проверка и е мерила обработваемата площ. Знам къде се намират имотите, които г-н
Йоневски желае да наеме и становището ми е категорично против защото, ако от целия парцел той
наеме 35 дка. да обработва, какво ще се случи с останалата част от земята. Моето предложение е
да вземе под аренда целия имот и ако той е трудно обработваем нека да му бъде даден по-голям
гратисен период докато обработи земята, но пак казвам, че съм категорично против да наеме само
една част от имотите.”

По време на дебатите по тази точка заседанието на Общински съвет напусна Цвета
Кочанова и то продължи в състав от 11 съветника.

Милена Тактакова – гл.експерт „Общинска собственост“ – “Не сме поискали становище от
кмета на населеното място защото това не е разпореждане с общинска собственост а управление
на имотите, и в такива случаи не изискваме писменно становищата на кметовете по населените
места. По отношение на протокола от комисията, ако ми позволите ще припомня, че протоколи от
извършена проверка на комисия, в чиито състав има включен общински съветник, се прилага към
докладната тогава когато се сключва анекс към сключен вече договор за отдаване под аренда на
земеделски земи. Имотите са затревени и захрастени, но от тях би могла да се обработи площ от
около 35.000 декара, която да се ползва за отглеждане на земеделски култури. Господин Йоневски
работи като арендатор на земеделски земи в землището на село Марково и е наемател по договори
за наем и на други земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Той заявява готовност да
вложи труд и средства и да се опита да разработи пустеещите общински имоти, при положително
решение от страна на Общинския съвет, и при приемане на предложените от него годишни
арендни вноски. Ръководството на общинска администрация е на мнение, че е по – добрия
вариант дори една част от земята да се обработва и да постъпват макар и малки приходи от това,
но решението ще вземете Вие.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 2 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 9 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”

Мартин Борисов Леков

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”

Р Е Ш Е Н И Е № 829
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
предложението по Докладна записка № ВОС - 101/09.03.2015г. от Милена Недева – Кмет на
Община Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на земеделска земя
в землището на с. Марково

По 4.10 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 102/09.03.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на помещение на политическа партия
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “В общината е постъпило заявление от
Валентин Велиславов Велев - Председателя на общинската структура на Политическа партия
„Алтернатива за Българско Възраждане” с искане за предоставяне на помещение за клубна
дейност на партията. Да чуем становищата на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия приемаме предложението по докладната
с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението с 4 гласа „за”
от четирима присъстващи, приемаме.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 830
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/ 17.10.1997
година, представляваща:
 помещение за офис с площ от 9.10 кв.м. разположено на втори етаж на сградата,
с предназначение за „помещение за политическа партия”;
1. Отдаването под наем да се извърши със заповед на Кмета на общината, при месечна
наемна цена за І 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 и пет стотинки)лева , без включен ДДС
2. Общински съвет Каспичан задължава Кмета на общината да сключи договор за наем с
ръководството на Политическа партия „Алтернатива за Българско Възраждане”, за срок от 4
(четири)години

По 4.11 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 105/11.03.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната е внесена във връзка с
постъпило искане за отпускане на еднократна помощ от Севинч Салиева Салимова от с. Каспичан.
На 01.03.2015г. е възникнал пожар в дома и, при който е изгоряла покривната конструкция и
цялото домашно имущество. Към настоящия момент тя е безработна и отглежда сама трите си
деца. Средствата са и необходими за възстановяване на покривната конструкция и набавяне на
най – необходимите вещи. Да чуем становището на комисиите по тази докладна.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението с 4 гласа „за”
сме за отпускането на еднократната помощ.”
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Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия приемаме предложението по докладната
с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 831
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лева на Севинч Салиева Салимова от
с. Каспичан, ул. “Добри Войников” № 20

По 4.12 точка от дневния ред- Докладна записка с ВОС № 112/12.03.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно отпуснати средства от фонд „Солидарност“ към МРРБ за
проект „Възстановяване на ул. Македония“ – гр. Каспичан
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Докладната за даване на съгласие за
кандидатстване с проектно предложение за възстановяване на ул. „Македония“ в град Каспичан
беше внесена преди заседанията на трите комисии. Тя беше разгледана, да чуем становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната и го приемаме с 5 гласа „за”.”
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Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме с Икономическа комисия,
становището ни е същото, приемаме предложението по докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия с 2 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се“ от
четирима присъстващи, не приемаме предложението по докладната. Моето лично мнение е, че
идеята е много добра, но вече имаме горчивия опит от провалени проекти, проекти по които
имаме наложени финансови корекции и такива по които нямаме верификации на средствата
разплатени от общинския бюджет. Даваме съгласие за кандидатстване по проекти без да знаем
точната стойност на проекта, заложените дейности в него както и екипите, които ще го
управляват. За пореден път няма яснота кой ще носи персонална отговорност, ако проекта се
провали, затова гласувах „въздържал се“ на заседанието на комисията.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан - “Ако ми позволите в реплика на г-н Дочев
искам да кажа, че провалени проекти Община Каспичан няма. По отношение на проектното
предложение ще кажа, че ежегодно в периоди на бедствия и аварии, община Каспичан изпраща
информация до Областна администрация Шумен. При наличие на средства, сумите отпуснати от
Европейската комисия, се разпределят, в зависимост от нуждите, между най-засегнатите общини.
На 09 март МРРБ откри схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез
отпуснатите от Европейската комисия средства към Фонд „Солидарност”. Фондът е създаден за
покриване на щетите от бедствията, настъпили в периода юни 2014г. Срокът за кандидатстване по
актуалната схема е 06.04.2015г. Всички знаете, че на тази улица живее лице с увреждания и е
много трудно да се придвижва с инвалидната количка. Крайно необходимо е тази улица трябва да
бъде направена, със средства от общинския бюджет или със средства по европейски проекти. Сега
имаме възможност да кандидатстваме с проектно предложение и ако бъдем одобрени, можем да
възстановим улицата до първоначалното и положение с европейски средства.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 9 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 832
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан дава съгласие Община
Каспичан да кандидатства с проектно предложение „Възстановяване на ул.”Македония”
гр. Каспичан”, при следните условия, съгласно указанията на Фонд „Солидарност”:
 Разходите за съответните операции са за щети, настъпили като пряка последица от
бедствието от периода 19 - 23.06.2014г. и същите не надвишават необходимото за
възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието
 Осигурява се собственият принос на кандидата по проекта в случай на проекти за
подобрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава размера
на определената безвъзмездна финансова помощ
 Поема се ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна
помощ, в случай на установяване, че средствата не са използвани по предназначение или
декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на
бедствието от 19 - 23.06.2014г.
1. Упълномощава Милена Николова Недева – Кмет на община Каспичан да подпише
необходимите документи и извърши съответните процедури за внасяне на проектното
предложение в установения срок
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По 4.13 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 114/16.03.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в
извънредното общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД-гр.Шумен
Отношение взеха:
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет
Каспичан е депозирана покана за извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен”
АД. Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе извънредно
общо събрание на акционерите в дружеството на 15.04.2015г. от 10,00 часа в седалището на
дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото
събрание на 30.04.2015г. при същия дневен ред. Да чуем становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия приемаме предложението по докладната
с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия не беше депозирана
докладната записка, затова комисията не я разгледа. След като се запознах с докладната записка и
предложения проект за решение, предлагам изменение в начина на гласуване по т. 1 от дневния
ред, вместо „въздържал се“ по освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов,
да се гласува „за“.”
Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Има направено предложение за
изменение в т. 1 от проекта за решение, а именно - „за“ по освобождаване на настоящия съвет на
директорите и избор на нов съвет на директорите. Който е съгласен, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 4 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 6 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 833
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
изменение в т. 1 по Докладна записка № ВОС - 114/16.03.2015г. от Яна Ненова – Председател на
ОбС, относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредното
общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД-гр. Шумен

Александър Александров – Зам.председател на ОбС - “Предложението за изменение в проекта
за решение не се прие. Предлагам да гласуваме предложението така както е по докладната.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 4 гласа “ЗА”, 4 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 834
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
предложението по Докладна записка № ВОС - 114/16.03.2015г. от Яна Ненова – Председател на
ОбС, относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредното
общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД-гр. Шумен

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия заместник председател в 16.15
часа поради изчерпване на дневния ред.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/А.АЛЕКСАНДРОВ/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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