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

ПРОТОКОЛ № 27
Днес 17.03.2017г. от 16.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесет и седмо, извънредно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника,съгласно приложения списък. Освен
общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан,Милен Минчев-Зам.кмет на община
Каспичан,Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“,Искра Радева – гл.спец. ОКС.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет беше открито от неговия Председател г-жа
Анелия Ангелова. Председателя на Общински съвет предложи заседанието да
протече при следния

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Преобразуване на Основно училище „Христо Ботев“ с.Каспичан в Обединено
училище „Христо Ботев“ с.Каспичан.
Докладва:Кмета на Община Каспичан
2. Преобразуване на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска в
Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Преобразуване на Основно училище „Пенчо П. Славейков“ с. Марково в Обединено
училище „Пенчо П. Славейков“ с. Марково.
Докладва:Кмета на Община Каспичан
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13
общински съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С.КАСПИЧАН В
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С.КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Точка 1 от дневния ред
Предложение № 62(1) от 15.03.2017 година, относно преобразуване на Основно
училище „Христо Ботев“ с.Каспичан в Обединено училище „Христо Ботев“
с.Каспичан.Наши гости днес са г-жа Павлина Филева-Директор на Основно училище
„Христо Ботев“ с.Каспичан и г-жа Мариана Петрова-Директор на Основно училище
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„Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска. Първо давам думата на г-жа Недева,кмет на
Община Каспичан.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „ Уважаеми дами и господа, искам първо
да поясня какво налага материалите да се разглеждат на извънредна сесия. Това се
налага, защото има срокове, които трябва да бъдат спазени. Промяната в закона дава
възможност на Основните училища, да се преобразуват в Обединени училища. На
територията на община Каспичан имаме три Основни училища, като и трите поискаха
това да се случи. Също така бяха проведени срещи с родителите, учителите ,
училищните настоятелства,обществените съвети и всички са съгласни децата им да
учат в същото населено място до 10 клас по различните причини. Първоначално
искахме всички да бъдат в една и съща професионална насока, за да могат после да
продължат образованието си в град Каспичан, но в последствие се оказа, че това е
невъзможно.Това, което сме предприели за град Каспичан е да се обособи кабинет по
теоретично обучение по Закона за движение по пътищата, да се закупи автомобил, за
придобиване на категория „В“.Общината има намерение при желание от страна на
обучаващите се в 12 клас да продължи да заплаща професионалните курсове по
„готварство“. Другият въпрос, който възниква е обединяването няма ли да попречи на
Средното училище в град Каспичан и тук искам да ви кажа, че в последните две
години няма деца, които да са се записали тук в град Каспичан“.
Павлина Филева – Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с.Каспичан – При
нас за Обединено училище се говори още от 2008г. и с влизането на Закона през
2016г., това вече може да се случи. До 10 клас ще бъде първи прогимназиален етап
,децата ще получат първа степен професионална квалификация,която ще им даде
възможност да се реализират на пазара на труда,ако не продължат образованието си. За
съжаление колкото и да ги убеждаваме те не идват тук в град Каспичан.Също така сме
пуснали анкетно проучване сред родителите, за това какво ще искат да учат децата им и
двете специалности на които сме се спрели са билкарство и деловодство и архив. Като
се водим от факта,че на територията на с.Каспичан се намира и предприятието
„Плантабул“.Втората ни цел е, че така децата ще бъдат пред погледа на близките си в
същото населено място и след 10 клас едно дете вече може да прецени, какво иска да
прави с живота си. Моето предложение е в малките населени места училищата, да
станат обединени, защото децата ще останат там по ред причини финансови,превенция
на ранните бракове и други“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет- Колеги, имате думата за
изказвания, мнения и коментари по докладната.
Борислав Йорданов – съветник – „Значи ли това, че всички училища в България ще
станат Обединени училища?“.
Павлина Филева – Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с.Каспичан – „Не
общините решават дали ще имат на територията си Обединени училища. Те изразяват
мнението на местната общност ,но след това предстоят и други стъпки,становище от
РУО гр.Шумен,Заповед на МОН“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет Каспичан – „Колеги, ако няма
други мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решението!“.
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На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 369
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.311, ал.1, изр. II – ро и чл.312, ал.1 и ал.6 от
Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Каспичан
приема да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от
ЗПУО като Основно училище „Христо Ботев“ с.Каспичан, община Каспичан се
преобразува и променя в Обединено училище „Христо Ботев“ с.Каспичан, община
Каспичан.
2. Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на община Каспичан, да
изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за
преобразуване, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, като
Основно училище „Христо Ботев“ с.Каспичан, община Каспичан се преобразува и
променя в Обединено училище „Христо Ботев“ с.Каспичан, община Каспичан, в
съответствие с изискванията на чл.314 от Закона за предучилищното и училищното
образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 година, за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ГР. ПЛИСКА В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.
ПЛИСКА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Точка 2 от дневния ред
Предложение № 71(1) от 15.03.2017 година, относно преобразуване на Основно
училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска в Обединено училище „Свети
Паисий Хилендарски“ гр.Плиска. Колеги, имате думата за изказвания, мнения и
коментари по докладната.
Мариана Петрова – Директор на ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ град Плиска – „Аз няма
да преповтарям г-жа Недева и г-жа Филева, нашето желание е също да преобразуваме
училището в град Плиска, за разлика от село Каспичан нашето училище е Средищно и
тук искам да подчертая, че тези деца в по- голяма част са на социално слаби семейства
и те поискаха децата им да останат в град Плиска.И нашите ученици не продължават
обучението си в град Каспичан за съжаление.Беше добра идеята за продължаване на
образованието в град Каспичан, но това не можа да се случи. Затова мисля, че ако се
преобразува по – голяма част от децата ще останат на територията на общината“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „ Искам само да поясня специалностите,
на които сме се спрели в град Плиска, първата е в техническата сфера
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„шлосерство“,която ще бъде подкрепена от фирма „Херти“ и другата е „касиер“ от
специалност“Стопанско управление и администрация“, и ако после желаят могат да
продължат образованието в град Каспичан ,като там ще се предлага
профил“Предприемачество“ . В град Плиска имат най- голям потенциал за набиране на
още деца от съседните села“.
Мариана Петрова – Директор на ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ град Плиска –
„Наистина е така и тази учебна година имаме деца от село Войвода ,с.Правенци,с.
Избул. Също така има родители от село Крива река, които са изявили желание, да
запишат децата си при нас. След проведени разговори с г-н Захариев и г-жа Габровска
ние имаме тяхната подкрепа, за да се случат нещата“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Днес г-жа Начева отсъства, но на
срещите тя декларира подкрепата на училищното настоятелство“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет Каспичан – „Колеги, ако няма
други мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решението!“.
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 370
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.311, ал.1, изр. II – ро и чл.312, ал.1 и ал.6 от
Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Каспичан
приема да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от
ЗПУО като Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска, община
Каспичан се преобразува и променя в Обединено училище „Свети Паисий
Хилендарски“ гр.Плиска, община Каспичан.
2. Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на община Каспичан, да
изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за
преобразуване, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, като
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска, община Каспичан се
преобразува и променя в Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска,
община Каспичан, в съответствие с изискванията на чл.314 от Закона за
предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 година, за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“ С.
МАРКОВО В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“ С. МАРКОВО
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Точка 3 от дневния ред
Предложение № 72(1) от 15.03.2017 година, относно преобразуване на Основно
училище „Пенчо П. Славейков“ с. Марково в Обединено училище „Пенчо П.
Славейков“ с. Марково. Давам думата на г-жа Недева,поради факта ,че г-жа
Бобадалиева –Директор на училището отсъства.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Понеже, г-жа Бобадалиева отсъства в
момента поради личен ангажимент, ще обясня на кратко за какво става въпрос там. В
Марково, когато провеждахме срещата присъстваха много родители и те искат, да има
профилирано обучение и децата им да останат там, но в последствие възникна проблем
с транспорта. След последващи консултации са стигнали до извода, да се предлага
общообразователна подготовка до 10 клас без професионална квалификация“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет Каспичан – „Колеги, ако няма
други мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решението!“.
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 371
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.311, ал.1, изр. II – ро и чл.312, ал.1 и ал.6 от
Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Каспичан
приема да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от
ЗПУО като Основно училище „Пенчо П. Славейков“ с.Марково, община Каспичан
се преобразува и променя в Обединено училище „Пенчо П. Славейков“ с.Марково,
община Каспичан.
2. Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на община Каспичан, да
изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за
преобразуване, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, като
Основно училище „Пенчо П.Славейков“ с.Марково, община Каспичан се преобразува и
променя в Обединено училище „Пенчо П. Славейков“ с.Марково, община Каспичан, в
съответствие с изискванията на чл.314 от Закона за предучилищното и училищното
образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 година, за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 17.20 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ А.АНГЕЛОВА /
ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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