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

Днес 29.05.2015 година от 16.30 часа в зала 105 на НЧ ”Пробуда – 1928” гр.Каспичан
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе шестдесетото, редовно, тържествено,
открито заседание на Общински съвет Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Ралица Тодорова – Народен представител в 43-тото Народно събрание;
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Милен Минчев – Зам. кмет на Община Каспичан;
Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан;
Служители в Общинска администрация Каспичан, кметове на населени места и граждани.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова,
която предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет
2. Приветствие от Кмета на Общината
3. Приветствия от Общински съветници и гости

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Г-жа Яна Ненова – Председател на Общински съвет, поздрави всички присъстващи и
гражданите на Община Каспичан с тържествено слово.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приветствие по случай празника на гр. Каспичан поднесе г-жа Милена Недева – Кмет на
Община Каспичан.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приветствие по случай празника на гр.Каспичан поднесоха и г-жа Ралица Тодорова – Народен
представител в 43-тото Народно събрание, г-н Ивайло Иванов – Председател на комисия по
ТСУТ, г-н Николай Николов – общински съветник и г-н Христо Христов – Кмет на кметство
гр.Плиска.

Яна Ненова - Председател на ОбС – „Уважаеми колеги, преди да преминем към деловата
част на днешното тържествено заседание предлагам като точка 4.6 да разгледаме докладна
записка № ВОС 205/22.05.2015г. от Милена Недева – Кмет на община Каспичан, относно
разрешение за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план и Специализирана план – схема
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за линеен обект на техническата инфраструктура за отвеждащ канал за
пречистени канализационни води, който е съгласен моля да гласува.”
4. Докладни
4.1. Докладна записка № ВОС - 187/13.05.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриенски бал
4.2. Докладна записка № ВОС - 188/13.05.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Мила Сашева Христова
4.3. Докладна записка № ВОС - 191/13.05.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на
акционерите в "МБАЛ - Шумен" АД, гр.Шумен
4.4. Докладна записка № ВОС - 196/18.05.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Диляна Жулиянова Атанасова
4.5. Докладна записка № ВОС - 198/19.05.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Стойчо Панайотов Илиев
4.6. Докладна записка № ВОС - 205/22.05.2015г. от Милена Недева – Кмет на община
Каспичан, относно разрешение за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план и
Специализирана план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за линеен обект на техническата
инфраструктура за отвеждащ канал за пречистени канализационни води

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 4.1 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 187/13.05.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриенски бал
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи
искане за отпускане на еднократна финансова помощ от Теодора Николаева Димова от
с. Марково. Съгласно подадените документи средствата са и необходими за поемане на част от
разходите по абитуриенския бал. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии,
да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка, с 4 гласа
„за” от четирима присъстващи сме за отпускане на еднократната помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

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”
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Р Е Ш Е Н И Е № 873
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска еднократна
парична помощ в размер на 100.00 /сто/ лева на Теодора Николаева Димова от с. Марково,
ул. “Рибарска среща” № 13

По 4.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 188/13.05.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Мила Сашева Христова
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет постъпи искане за
отпускане на еднократна помощ от Мила Сашева Христова, от село Златна нива. Младата жена е в
тежко здравословно състояние и средствата са и необходими за предстоящо лечение. Докладната
беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка и
комплекта документи към нея, с 4 гласа „за” сме за отпускане на еднократната помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

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”
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Р Е Ш Е Н И Е № 874
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 Мила Сашева Христова от с. Златна нива,
ул. „Здравец“ № 5

По 4.3 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 191/13.05.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно
общо събрание на акционерите в "МБАЛ - Шумен" АД, гр.Шумен
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан е
депозирана покана за редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен” АД. Поканата е
с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе редовно общо събрание на
акционерите на 17.06.2015г. от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум,
съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 02.07.2015г. при същия
дневен ред. Докладната беше разгледана на заседанието на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
докладната, с 5 гласа „за” приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ становището ни е същото, с 3 гласа „за”
приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също 4 гласа „за” приемаме
предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 875
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, 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 17.06.2015г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 02.07.2015г. при
същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде
заместван от Яна Христова Ненова – Председател на Общински съвет
2. Възлага на представителя на Община Каспичан да гласува по въпросите от дневния
ред, както следва:
 По т.1 – „ЗА” приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2014г.;
 По т.2 – „ЗА” одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.,
заверен от регистриран одитор;
 По т.3 – „ЗА” приемане на консолидирания доклад за дейността за 2014г.;
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 По т.4 – „ЗА” приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г. заверен от
регистриран одитор;
 По т.5 – „ЗА” разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г., както следва: 10%
от печалбата да бъдат заделени за фонд „Резервен”, а остатъкът да бъде отнесен към
допълнителните резерви на дружеството;
 По т.6 – „ЗА” освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2014г.;
 По т.7 – „ЗА” избор на регистриран одитор за 2015г.;
 По т.8 – „ЗА” промяна в състава на съвета на директорите;
 По т.9 – „ЗА” определяне 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;
 По т.10 – „ЗА” промяна в капитала на дружеството;
 По т.11 – „ЗА” промяна в Устава на дружеството;

По 4.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 196/18.05.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, отпускане на еднократна помощ на Диляна Жулиянова Атанасова
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи
искане за отпускане на еднократна помощ от Диляна Жулиянова Атанасова от гр. Каспичан. На
16.05.2015г. е възникнал пожар в дома и, при който е изгоряла цялата покривната конструкция,
документи, дрехи и домашно имущество. Средствата са и необходими за възстановяване на
покривната конструкция и набавяне на най – необходимите вещи. Докладната беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка с 4 гласа
„за” сме за отпускане на еднократната помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”
6

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 № 876
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на Диляна Жулиянова
Атанасова от гр. Каспичан, ул. “Иван Вазов” № 5

По 4.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 198/13.05.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Стойчо Панайотов Илиев
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи
искане за отпускане на еднократна финансова помощ от Стойчо Панайотов Илиев от с. Върбяне.
Съгласно подадените документи лицето е в тежко здравословно състояние, средствата са му
необходими за предстоящо лечение. Докладната беше разгледана на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка и
комплекта документи към нея, с 4 гласа „за” сме за отпускане на еднократната помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”
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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 № 877
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 Стойчо Панайотов Илиев от
с. Върбяне, ул. “Никола Вапцаров“ № 3

По 4.6 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 205/22.05.2015г. от Милена Недева –
Кмет на община Каспичан, относно разрешение за изработване на проект на ПУП – Парцеларен
план и Специализирана план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за линеен обект на техническата
инфраструктура за отвеждащ канал за пречистени канализационни води
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от „Херти“ АД с искане за
допускане изработването на проект за Подробен устройствен план. Искането е за изграждане на
отвеждащ канал за пречистени отпадни води от предвидена за изграждане в собствен имот,
пречиствателна станция за битово – фекални води. Трасето се предвижда да преминава през
общински имоти – публична общинска собственост с НТП „пасища, мери“. Краен водоприемник
на пречистените отпадъчни води е река Крива река пред моста. Предлагам да чуем становището
на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
докладната, с 5 гласа „за” приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също 4 гласа „за” приемаме предложението
по докладната.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ становището ни е същото, с 3 гласа „за”
приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 878
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Каспичан разрешава на „Херти“ АД, ЕИК 127631592 изработването на
проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура 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 изгреждане на отвеждащ канал за пречистени канализационни води,
обхващаща УПИ VI – „Озеленяване“ в кв. 2з, 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

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 17.25 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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