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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие на община Никола Козлево за периода 2014-2020 

година е приет от Общинския съвет с Решение № 57 по Протокол №8 от 04.07.2014 г., на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.3, и чл.24, т.1 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР). Това е документът, който очертава перспективите за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. 

Oбщинският план за развитие е средносрочен планов документ, съобразен с националната 

политика за регионално развитие и бюджетните планове на ЕС. Той е основополагащ, 

стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането 

на устойчиво и балансирано местно развитие в целевата територия.  

Планът е разработен съгласно изискванията на ЗРР, Правилника за неговото 

прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Общински планове за 

развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.  

Основните задачи за развитие на община Никола Козлево, поставени в ОПР са: 

1. Дефиниране на стратегическите цели на общинското развитие до 2020 година. 

2. Очертаване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, мерки и проекти. 

3. Институционално и финансово осигуряване на плана. 

4. Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на 

мотивираните цели. 

5. Създаване на работещ ефективен „контакт” с очакваните индикативни приоритети 

на ОПР за следващия програмен период и привличането им в територията на общината. 

6. Стимулиране на нова ценностна система и нов подход при решаването на 

проблемите, ориентирани към принципите за устойчиво развитие. 

7. Привличане на всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените 

мерки и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране. 

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства 

и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори на средата. 

След приемането на Общинския план за развитие на община Никола Козлево през 2014 г. 

настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и 

институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан, което налага 

неговата актуализация в средата на програмния период. 

http://smyadovo.bg/raw/uploads/resh354.pdf
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Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Никола Козлево 

2014-2020 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие до 2020 г. 

Актуализираният документ за изпълнение на ОПР е в съответствие с Методическите 

указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно 

развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със 

Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие и Правилника за 

неговото прилагане. 

Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на 

Никола Козлево са: анализ на последните тенденции в икономическите и социалните 

процеси в целевата територия и адаптиране на заложените проекти, мерки и дейности към 

актуални финансови източници, инструменти и оперативните програми, които бяха 

утвърдени след приемането на документа.  

Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на 

изпълнението, съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за 

развитие. При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на 

партньорството, равните възможности, устойчивстта и балансираното териториално 

развитие. Направени са нужните проучвания, анализи и консултации за добиването на 

възможно най-актуалната и изчерпателна информация. 

Актуализираният документ съдържа анализ на текущата социално-икономическа 

ситуация в община Никола Козлево, като са отчетени настъпилите промени в периода от 

2014 до 2017 година. Актуализирани са визията за развитие на общината, основните 

приоритети, специфични цели и мерки. Разработена е нова индикативна финансова таблица, 

която отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и финансовия капацитет на 

Общината. Актуализирани са индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на 

ОПР. В приложение е разработена и актуална Програма за реализация на ОПР до 2020 г. 

АДИОПР на община Никола Козлево съответства на НСРР; Оперативните програми; 

ПРСР; Националната стратегия за регионално развитие; РПРСИР 2014-2020; ОСР на област 

Шумен 2014-2020 и други. Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се 

осъществява, чрез средства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските 

фондове, частни инвестиции и капитали и други привлечени средства. 
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МЕТОДИКА 

При изготвяне на Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за 

развитие на община Никола Козлево до 2020 г. са използвани нормативните изисквания на 

ЗРР, ППЗРР и Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии 

и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.  

 

При разработването на АДИОПР са използвани следните методи: 

 Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет. 

 Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от 

различни дирекции и отдели в Общината, писма за получаване на данни до различни 

институции, изследване на опит, познания, мнения и др. 

 Описание – създаване на писмени документи. 

 Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и  

обобщаване на резултатите. 

 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на 

общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на 

необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана. 

 Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана. 

 Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и съглсуване действията 

на екипа за изготвяне на АДИОПР с Общинската администрация на Никола 

Козлево. 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 

за изпълнение на Общинския план за развитие на община Никола Козлево до 

2020 г. 

 Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към 

момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, 

прието за база. 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са 

използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта 

на линии на равнината. АДИОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, 

диаграми и схеми.  

Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са: 
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1. Общински план за развитие на община Никола Козлево 2014-2020 г.; 

2. Доклад за Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Никола Козлево 2014-2020 г. 

3. Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г.; 

4. Официални статистически данни от Отдел „Статистически изследвания“ - Шумен,  

Бюро по труда -  Нови Пазар, Областна и Общинска служби по земеделие, 

Разплащателна агенция на ДФЗ – Шумен, ДЛС „Паламара“ и др. институции; 

5. Официални справки и въпросник, попълнени от Община Никола Козлево; 

6. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България; 

7. Интернет сайтове на Общинска администрация – Никола Козлево, Структурните 

фондове на ЕС в България, НСИ, Агенция по заетостта, Оперативни програми и др. 

АДИОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно 

ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок 

стандарт и доходи на хората в община Никола Козлево, по-добра жизнена среда и качество 

на живот.  

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община 

Никола Козлево 2017-2020 г. има характер на отворен документ, който може да се развива, 

усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.  

Планът е разработен от eкспертен екип на „Ес Кей Про Сървиз” ЕООД – гр. Шумен, с 

участието на всички заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска 

подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, 

прозрачност и информация. 
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І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА 

ОБЩИНАТА 

1. Актуален анализ на икономическото и социално развитие 

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика  

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници  

                        Фиг. 1: Карта на област Шумен 

 

Община Никола Козлево е разположена в 

Североизточна България. Тя е една от 

десетте съставни общини на област 

Шумен. Територията й е 265 кв. км., което 

представлява около 8% от общата площ на 

областта и 1,8% от територията на 

Североизточния район (СИР, NUTS 2). 

Общината се отличава със сравнително 

благоприятно географско положение. В 

близост преминават магистрала „Хемус”, 

първокласен път Русе – Варна и важните 

ж.п. линии: София - Горна Оряховица - 

Варна и Русе - Каспичан – Варна.  

Община Никола Козлево граничи на юг с община Нови Пазар, на запад - с община 

Каолиново, на североизток - с община Тервел и на юзоизток с община Вълчи Дол.  

В рамките на община Никола Козлево са включени 11 населени места – общинският 

център с. Никола Козлево и още 10 села: Векилски, Вълнари, Каравелово, Красен дол, Крива 

река, Пет могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево и Църквица.  

Село Никола Козлево е разположено на 48 км от областния град Шумен, на 93 км от 

морския и пристанищен център – Варна, на 160 км от дунавското пристанище - Русе и на 

412 км от столицата на България - София. 

Община Никола Козлево е на девето място по територия и на десето по население 

сред общините в област Шумен. В Никола Козлево живее около 3,5% от населението на 

областта (6135 души към 31.12.2016 г.) и 0,7% от населението на СИР. Общината е 

сравнително рядко населена. Средната гъстота на населението за 2016 г. – 23 души на кв. 

км. е по-ниска от средните стойности за област Шумен (51), от средната гъстота за страната 

и за СИР (64 души на кв. км.). По брой населени места (11), община Никола Козлево се 

нарежда на осмо място в областта. (Таблица 1) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Таблица 1: Основни данни за община Никола Козлево и останалите общини в област Шумен  

Район, област, 

община 

Територия 

кв. км 

Население 

брой 

31.12.2016 г. 

Гъстота на 

населението 

за 2016 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 

Села 

(брой) 

България 110372 7101859 64 5259 257 5002 

Североизточен 

район  
14645 939262 64 719 30 689 

Област Шумен 3393 174476 51 151 8 143 

Велики Преслав 275 12575 46 12 1 11 

Венец 209 7084 34 13 - 13 

Върбица 458 10382 23 16 1 15 

Каолиново 294 12551 43 16 1 15 

Каспичан 275 7550 27 9 2 7 

Никола Козлево 265 6135 23 11 - 11 

Нови пазар 318 16405 52 16 1 15 

Смядово 355 6186 17 10 1 9 

Хитрино 288 6516 23 21 - 21 

Шумен 657 89092 136 27 1 26 

Източник: Национален статистически институт 

 

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси  

Около 95% от територията на община Никола Козлево се състои от земеделски и 

горски площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 166 371 дка – 63% при 

средно за страната – 57,4%. Горските територии са 85 852 дка или 32,4% от територията на 

общината, при средно за страната 33,5%.  

Таблица 2: Баланс на територията на община Никола Козлево (дка) 

Общо Земеделска Горска 
Населени 

места 

Водни 

течения и 

водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

265147 166371 85852 11347 755 22 800 

Източник: Национален статистически институт 

Населените места заемат 4% от общата територия на община Никола Козлево (11 347 

дка). Водните течения и водни площи имат относителен дял 0,29%, за нуждите на 

транспорта - 0,3% , а за добив на полезни изкопаеми е едва 0,01% от територията. 
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Графика 1: Разпределение на площта на община Никола Козлево по видове територии 

 

Източник: Национален статистически институт  

 

Таблица 3: Баланс на територията по видове собственост 

№ Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1. Държавна частна 709 83285,572 31,42 

2. Държавна публична 35 8891,122 3,35 

3. Общинска частна 1099 17222,358 6,5 

4. Общинска публична 1784 19469,029 7,3 

5. 
Стопанисвана от 

общината 
127 2825,963 1,07 

6. 
На религиозни 

организации 
10 360,904 0,14 

7. На чуждестранни лица 44 474,682 0,18 

8. На юридически лица 2087 26872,217 10,14 

9. Частна 8699 91653,426 34,58 

10. Смесена 218 14091,696 5,32 

 ВСИЧКО: 14812 265146.969 100 

Източник: Общинска служба по земеделие и гори – с. Никола Козлево 

По видове собственост в Никола Козлево преобладават частните имоти с обща площ 

близо 35% от територията на общината. Следват имотите държавна собственост – 31,42% и 

териториите, собственост на юридически лица – 10,14%. Общинска собственост (частна, 

публична) и стопанисвана от Общината са 14,87% от територията. Собственост на 

чуждестранни лица са едва 0,18%, а на религиозни организации – 0,14%. 
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1.2. Природно - ресурсен потенциал  

 

1.2.1. Релеф, климат, води, почви и полезни изкопаеми 

Релеф 

Релефът на общината е хълмист и платовиден, като територията ѝ попада в 

централните части на Източната Дунавска равнина със средна надморска височина – 305 м. 

Община Никола Козлево заема крайните източните части на Лудогорското плато и 

най-югозападните части на Добруджанското плато с надморска височина между 200 и 350 

м. В най-южната част на общината, в землището на село Църквица попада северния стръмен 

склон на платото Стана. В него, на границата с община Нови пазар се намира най-високата 

точка на общината 418,9 м. Минималната височина на община Никола Козлево се намира в 

североизточната ѝ част, на границата с община Тервел – 190 м.н.в. Платата са ограничени от 

дълбоко врязани речни долини, долинни разширения и хълмисти полета. 

За съвременния облик на релефа важно значение имат екзогенните морфологични 

процеси. Осезаема е и ролята на карстовите и свлачищните процеси и повърхностната 

ерозия. В тектонско отношение, частите от Дунавската равнина са формирани в обхвата на 

Мизийската плоча. Най-добре е изразена тектонската структура и най-издигната в района на 

Никола Козлево и общините Каолиново и Тодор Икономово. Структурата е изградена от 

плавно потъващи на север скални пластове.  

По отношение на сеизмичната опасност, територията попада между земетръсните 

огнища в Северна България – Стражица и Шабла в сеизмичната зона от 7-ма степен. 

Климат 

Община Никола Козлево попада в Европейско-континенталната климатична област, 

която обхваща Северна и Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им 

планини. Тя е в най-тясна връзка с Източноевропейските райони и същевременно е 

отдалечена от Средиземно море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично 

влияние на последното. Поради това климатът в тази област носи типичните белези на 

източноевропейския: сравнително студена за съответната географска ширина зима и 

относително горещо лято.  

Климатът се отличава с ясно изразен умерено континентален характер. Основни 

фактори, обуславящи този тип климат, са разположението на общината в югоизточната част 

на Дунавската равнина и възможността за безпрепятствено нахлуване на северозападни, 

северни и североизточни въздушни маси. Средната скорост на вятъра в община Никола 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
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Козлево за 2016 г. е 20 км/час, като най-интензивно движение на въздушните маси е имало 

през периода януари – февруари (60 км/час) и декември – над 65 км/час. (Фиг. 2) 

Фиг. 2: Диаграми на климата в община Никола Козлево за 2016 г. 

 

Източник: https://www.meteoblue.com 

 

Таблица 4: Честота на вятъра по посоки за месеците и годишно 

Преобладават северозападни ветрове, но също и източни. Отбелязват се случаи на 

безветрие и образуване на мъгли, за което играе роля и атмосферното замърсяване. 

 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год. 

N 18,7 16,9 16,6 12,8 13,8 14,7 16,6 12,7 16,8 15,3 15,3 18,7 15,7 

NE 10,3 11,5 12,9 11,1 11,1 9,9 10,3 12,1 13,3 15,3 12,9 10,4 11,8 

E 6 6,4 9,7 10 9,6 9,2 8,1 11 9,8 8,6 8,5 5,9 8,6 

SE 7,7 8,5 12,3 17,5 18 15,1 12,2 14,7 13 10 12,7 8,8 12,5 

S 8,7 9 8,9 12,9 13 12 9,4 9,9 11,8 11,2 12,8 9,5 10,8 

SW 7,9 8,4 7,5 8 7,7 9,4 9 7,3 8 9,8 7,7 8,4 8,3 

W 23,5 23,8 18,7 15,8 14,8 18,8 19,7 18,8 14,3 16,7 16,9 21,3 18,6 

NW 17,3 15,6 13,4 11,7 11,9 10,7 14,8 13,5 13,1 13,2 13,4 17 13,8 

https://www.meteoblue.com/


Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 13 

Таблица 5: Средна скорост на вятъра по посоки м/с 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средно

год. 

N 4.5 4.6 4.9 4.2 4 3.9 3.6 3.4 3.9 3.8 4.3 4.4 4.1 

NЕ 3.7 3.8 4.4 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 

Е 2.5 3 3.4 3.3 3.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.9 3.1 2.4 2.9 

SE 2.6 3.2 3.4 3.5 3.7 2.6 2.4 2.5 2.6 3 3 2.9 3.0 

S 3.2 4.1 3.8 3.7 3.1 2.5 2.7 2.6 2.5 3.2 3.2 4 3.2 

SW 4.1 4.7 4.7 4.4 4 3.8 3.9 4.2 3.5 4 4.1 4 4.1 

W 6.3 7.4 6.4 6.2 5.6 5.6 5.9 5.4 5.4 5.3 6 5.7 5.9 

NW 4.7 5.9 4.9 4.9 4.2 5 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.2 4.7 

Диаграмата на Фиг. 2 показва, че през 2016 г. средната годишна денонощна 

температура в общината е била 11оС. Максималните температури през месеците юни-август 

достигат 35 оС, а минималните са най-ниски през януари – минус 10 оС – минус 12 оС. 

Температурните условия в района са сравнително добри за отглеждане на голям брой 

традиционно за страната ни земеделски култури. Средната денонощна температура на 

въздуха в общината за последните 20 години е 9,7оС.  

През последните 20 г. се запазва и относителната влажност на атмосферния въздух на 

78,0%, както средно за годината, така и за периодите на активна вегетация, особено силно 

изразено през периода от април до септември – от 74,0% на 73,17%.  

През 2016 г. относителната влажност на въздуха в община Никола Козлево е най-

висока през декември и януари – 85%, а най-ниска през август  45%. 

Сумата на годишните валежи средно за 20-годишен период е 607 л/м2, което 

гарантира сравнително добра водообезпеченост на растенията отглеждани в района. Около 

43-44% от годишните валежи падат през периода на активната вегетация на зимните и 

пролетни зърнено-житни култури (263,2 л) през периода на активната вегетация на 

пролетните окопни култури (IV – IX) падат около 60% от годишните валежи (360,5 л), което 

гарантира успешното им отглеждане. Валежният максимум на района е през месеците май и 

юни с валежи съответно от 64,6 л/кв.м. до 78,2 л/кв.м., а минимума на валежите е през 

октомври – 35,1 л/кв.м. и през зимно-пролетния период от януари до март. За 2016 г. 

валежният максимум е през първото полугодие. Най-интензивни валежи – над 50 мм са 

паднали през януари, а най-чести превалявания е имало през месеците май и юни. 

Води 

В най-южната част на общината, северно от селата Крива река и Църквица преминава 

вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. Основна 

водна артерия е Хърсовска река (десен приток на Канагьол, от басейна на Дунав). Хърсовска 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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река извира на 397 m н.в., на 2,5 km северозападно от с. Хърсово. До село Пет 

могили протича на изток и североизток в широка долина, а след това се насочва на север, 

като долината ѝ става каньоновидна, дълбоко всечена в аптските и сарматски варовици и 

льосовата покривка на Лудогорието и Добруджа. След село Цани Гинчево коритото ѝ 

окончателно пресъхва и от там нататък, вече в община Тервел продължава като суходолие, в 

което епизодично има водоток. 

В най-южната част на общината покрай селата Крива река и Църквица протича част 

от горното течение на Крива река (ляв приток на Провадийска река). 

Особеностите на климата и геоложката основа определят смесеното - дъждовно-

снежно и карстово подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на 

повърхностно течащите води. Модулът на оттока на територията на общината е един от най-

ниските за страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km2 и се обуславя както от неголемите 

суми на валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното 

изпарение. Подземните води са формирани в резултат на разнообразието от 

физикогеографски и геоложки условия, с които се характеризира територията на областта. 

Те обуславят формирането на различни по тип и характер подземни води – грунтови, 

карстови и пукнатинни. Преобладаващият карстов режим на подхранване обхваща 

северните части. Речната мрежа е рядка и често е представена от суходолия. Голяма част от 

валежните води се губят в пукнатините на карстовия терен. От реките се откроява р. 

Хърсовска и 3 по-малки рекички.  

На територията на общината се намират язовирите „Каравелово”, „Вълнари”, 

„Хърсово” и „Баш Пунер”. Най-значителните карстови извори са Синивирските, 

Капуновските, изворите северно от Каолиново и Войвода. 

В общината няма разкрити източници на дълбоко подпочвени минерални води. 

Почви  

В района са разпространени преди всичко сиви горски почви, с отсъствие или слаба 

степен на ерозия. Голямо разпространение имат тъмно-сивите горски почви, при които 

липсват ерозионни процеси. По-слабо разпространени са излужения чернозем с липсваща 

или слабо проявена ерозия, силно излужения чернозем със слаба ерозия, карбонатен 

чернозем със слаба ерозия и алувиално-делувиалните ливадни почви. Без стопанско 

значение в района са каменистите, силно ерозирали плитки черноземи. 

В района на Никола Козлево са разпространени предимно средно мощни почвени 

типове от 55 до 110 см почвен хоризонт с не особено мощен хумусен хоризонт (от 22 до 35 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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см), с изключение на алувиално-делувиалните ливадни почви с 120 см хумусен хоризонт от 

общо 150 см общ почвен хоризонт. 

Почвената реакция е различна за отделните почвени видове и варира от рН 4,3 – 4,4 

за сивите горски почви до рН 6,6 – 6,8 за алувиално-ливадните и карбонатни черноземи. 

Като цяло, хумусното съдържание е ниско и варира от 1,9 -2,0% за сивите горски почви до 

2,5% за алувиално-делувиалните ливадни почви. 

Почвеният вид карбонатен чернозем, слабо ерозирал, се характеризира с 30 см 

мощност на хумусния хоризонт, 47% съдържание на физична глина, почвена реакция, 

близка до неутралната рН 6,8 и съдържание на хумус 2,2%. Тези свойства предопределят 

успешното отглеждане на зърнено-житни култури, технически култури, зеленчуци, 

многогодишни бобови култури, овощни насаждения – ябълки и череши, лозя. 

Излужените черноземи с липсваща или слаба ерозия са с мощност на хумусния 

хоризонт 35 см от общата 85-100 см мощност на почвата. Тъмносивите горски почви не се 

различават от излужения чернозем по мощност на хумусния хоризонт и съдържание на 

физична глина. Сивите горски почви в зависимост от степента на ерозия се различават, 

както по отношение на мощността на хумусния хоризонт (20 – 30 см) от общата почвена 

мощност (65 – 110 см), така и по съдържание на физична глина. Те са благоприятни за 

отглеждане на традиционни земеделски култури. Алувиално-девиалните ливадни почви, с 

много мощен хумусен хоризонт (120 см) в сравнение с общата мощност на почвата (150 см) 

и особено с останалите почвени видове, предлагат на растенията почти нормална почвена 

реакция рН 6,6 и по-високо хумусно съдържание 2,5%. Тези почви са с еднакво съдържание 

на физична глина 37,0% в горния коренообитаем слой и в подгорницата. Притежават много 

добра пригодност за отглеждане на земеделски култури. Плитките черноземи с висока 

степен на ерозия са без стопанско значение за района, тъй като са с изключително малка 

мощност на хумусния хоризонт и с много ниско хумусно съдържание 1,5%. 

Полезни изкопаеми 

Основните полезни изкопаеми в района на община Никола Козлево са нерудните, 

свързани предимно с широкото разпространение на глинести материали (каолинови глини), 

пясъчници, варовици, мергели и кремъци.  

По данни на Министерството на енергетиката на територията на Община Никола 

Козлево попада площ „Пет могили” предоставена с разрешение на Министъра на 

енергетиката, икономиката и туризма № 249 от 18.05.2012 г. за проучвансе на строителни 

материали, съгласно чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства. Разрешението е 

приключило на 01.07.2014 г., като е внесен геоложки доклад за резултатите от търсенето и 
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проучването за варовик за трошен камък с изчисляване на запаси и ресурси към 01.01.2014 

г. Към доклада е подадено и заявление за регистриране на търговско откритие за находище 

на варовик за трошен камък „Цани Гинчевото” в землищата на селата Цани Гинчево и Пет 

Могили, общ. Никола Козлево. 

1.2.2. Защитени територии, растителност и животински свят 

Защитени територии 

В землището на с. Хърсово на площ 31,8 ха. се намира защитената местност 

„Чибуклията” (ДР № 400094, Заповед № 333/16.05.1991 г. на МОСВ), която представлява 

вековна церова гора, в която се среща и единично представителство на дървесния вид 

благун. Защитената местност е отдалечена от населените места и е трудно достъпна за 

туризъм. Това е единствената защитена местност в община Никола Козлево по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

В териториалния обхват на Община Никола Козлево не попадат защитени зони от 

Национална екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.). 

Растителност 

Лесостепната зона включва територията на Лудогорието в рамките на общината. 

Основни горски видове са няколко вида дъб – бял, червен, черен; бряст; ясен; клен; липа; 

топола; акация; люляк; дива черница; дива круша и габър. От изкуствено създадените чрез 

залесяване са: зимен дъб, сребриста липа, черен дъб. От храстите най-често се срещат глог, 

трънка, шипка, смрадлика, къпина и люляк. Тревната покривка е сравнително бедна, 

представена най-много от житни треви, папрат, детелина, ягода, къпина, коприва, млечка, 

живовляк, лепка и др.  

Горският фонд е 85 000 дка широколистна гора, която се използва за дърводобив. В 

северна посока се наблюдава преход от горска растителност в лесостепна и увеличаване на 

тревните видове като овча владика, кьолерия, черна и бяла садина, ливадина, божур, 

перуника, каоло. 

На територията на Община Никола Козлево са обявени за вековни 9 бр. дървета, както 

следва: 

 В землището на с. Никола Козлево – 4 броя Цер; 

 В землището на с. Хърсово – 4 броя Цер и 1 брой Летен дъб. 

Установените при теренно-проучвателните работи дървесни, храстови и тревни 

видове и според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България, които 

се срещат на територията на Община Никола Козлево са: 
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Обикновен равнец (Achillea collina), Камшик (Agrimonia eupatoria), Багрилно 

подрумниче (Anthemis tinctoria), Змиярник (Arum Maculatum), Копитник (Asarum 

europaeum), Клинавче (Astragalus glycyphyllos), Парички (Bellis perennis), Ранилист (Betonica 

officinalis), Кървавиче (Bistorta major), Змийско мляко (Chelidonium majus), Чувен 

(Chenopodium bonus - henricus), Синя жлъчка (Cichorium intybus), Мразовец (Colchicum 

autumnale), Обикновен дрян (Cornus mas), Обикновена леска (Corylus avellana), Обикновен 

глог (Crataegus monogyna), Кукувича прежда (Cuscuta europaea), Наумка (Cynoglossum 

officinale), Мъжка папрат (Dryopteris filix mas), Ветрогон (Eryngium campestre), Боянка 

(Erysimum diffusum), Очанка (Euphrasia - species diversa), Брястолистно орехче (Filipendula 

ulmaria), Горска ягода (Fragaria vesca), Бударица (Galeopsis tetrachit), Багрилна жълтуга 

(Genista tinctoria), Синя тинтява (Gentiana cruciata), Обикновен здравец (Geranium 

macrorrhizum), Зловонен здравец (Geranium robertianum), Кръвен здравец (Geranium 

sanguineum), Градско омайниче (Geum urbanum), Кукуряк (Helleborus odorus), Сибирски 

девисил (Heracleum sibiricum), Голо изсипливче (Herniaria glabra), Влакнесто изсипливче 

(Herniaria hirsuta), Рунянка (Hieracium pilosella), Жълт кантарион (Hypericum perforatum), 

Дяволска уста (Leonurus cardiaca), Обикновена мента (Mentha spicata), Обикновен гръмотрън 

(Ononis arvensis), Невестин език (Ononis arvensis), Обикновен риган (Origanum vulgare), 

Чобанка (Petasites hybridus), Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), Широколистен 

живовляк (Plantago major), Голяма телчарка (Polygala major), Пача трева (Polygonum 

aviculare), Сладка папрат (Polypodium vulgare), Трепетлика (Populus tremula), Пълзящо 

прозорче (Potentilla reptans), Трънка (Prunus spinosa), Орлова папрат (Pteridium aquilinum), 

Лечебна медуница (Pulmonaria officinalis), Обикновена шипка (Rosa canina), Малина (Rubus 

idaeus), Обикновен киселец (Rumex acetosa), Козя брада (Rumex acetosella), Алпийски лапад 

(Rumex alpinus), Ракита (Salix purpurea), Дебрянка (Sanicula europaea), Живениче 

(Scrophularia nodosa), Горски енчец (Solidago virgaurea), Офика (Sorbus aucuparia), Вратига 

(Tanacetum vulgare), Обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), Подбел (Tussilago 

farfara), Чемерика (Veratrum album), Висок лопен (Verbascum thapsiforme), Мъхнат лопен 

(Verbascum phlomoides), Великденче (Veronika officinalis), Трицветна теменуга (Viola 

tricolor), Бял имел (Viscum album), Коприва (Urtica dioica), Черно кучешко грозде (Solarium 

nigrum), Червено кучешко грозде (Solanum dulcamara), Черница (Morus alba), Американски 

ясен (Fraxinus americana), Коноп (Cannabis sp.), Аморфа (Amorpha fruticosa), Тревист бъз 

(Sambucus ebulus), Ябълка (Malus domestica), Бучиниш (Conium maculatum), Щир 

(Amaranthus blitum), Троскот (Cynodon dactylon), Полска поветица (Convolvulus arvensis), 

Лайка (Chamomilla recutita), маточина (Melissa officinalis), червена детелина (Trifolium 
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pratense), Смрадлика (Cotinus coggygria), Обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa 

pastoris), Врабчови чревца (Stellaria media), вълча ябълка (Aristolochia clematitis), бабини 

зъби (Tribulis terrestris) и други. 

Състоянието на находищата от лечебни растения в община Никола Козлево може да се 

определи, като благоприятно, но в риск, тъй извън границите на населените места голям 

процент от територията е заета от агроценозите на обработваемите земи. 

Животниски свят  

Животинският свят показва разнообразие най-вече по отношение на бозайниците и 

липса на такова по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени 

са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като пор, европейски лалугер, 

хомяк, заек, таралеж. От малките бозайници най-разпространени са гризачите. Птичото 

разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните обекти 

се срещат малката и обикновената дропла. 

1.3. Културно-историческо наследство 

Материалното недвижимо културно наследство на община Никола Козлево се състои 

от 109 обекта, като 89 от тях са археологически, 2 обекта са архитектурно-строителни, 17-

исторически и един художествен. При проучването и анализа на културното наследство са 

събрани и използвани данни и материали от различни институции и източници, като 

основната информация е предоставена от Националния институт за недвижимо културно 

наследство (НИНКН). Допълнителна информация за обектите на културното наследство е 

предоставена от Регионалния исторически музей в Шумен (РИМ-Шумен). 

 Археологическо културно наследство 

 От събраните материали за обектите на недвижимото културно наследство в 

Община Никола Козлево, можем да обобщим, че на територията на общината са открити 89 

археологически обекта, от които 65 са с категория национално значение, 23 от тях са с 

местно значение и един обект без посочена категория. От направения анализ на 

информацията за културното наследство открито в Община Никола Козлево, можем да 

систематизираме следните археологически обекти: Тракийски селища, антични селища, 

средновековни селища, могили и могилни насипи, средновековна крепост, селищни и 

надгробни могили, землено укрепление, тракийски и античнии некрополи, пещи, църкви, 

вила рустика, кариера за добив на керамика и култови ями. 

От общо 89 обекта на археологическото културно наследство, са открити и проучени 

25 обекта, 53 обекта не са локализирани и не са открити при направеното теренно проучване 
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на база представените описания, а 11 обекта са унищожени. Голямачаст от 

археологическите ценности са разположени в неурбанизираните територии. 

 Художествено културно наследство 

Художественото културно наследство в Община Никола Козлево се състои от 

един обект – Църквата „Св.Параскева“ в с. Хърсово. 

 Историческо културно наследство 

От предоставен списък на РИМ-Шумен, на територията на Община Никола 

Козлево има 17 обекта - възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на 

България във войните от 1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г., 1944-1945 г. 

 Архитектурно-строително културно наследство 

По данни на НИНКН архитектурно-строителното културно наследство на община 

Никола Козлево е представено от два обекта: къщи намиращи се в с. Никола Козлево. 

От направеното проучване и анализ на цялото културно наследство в община 

Никола Козлево, в ОУП е направена следната оценка на състоянието, проблемите и 

потенциала му за устойчиво развитие на общината: 

- Обектите на археологическото наследство са със сравнително ниска степен на  

проученост, което има огромно значение за формиране на политики за устойчиво 

развитие; 

- 23 археологически обекта от общо 89 не са регистрирани в Археологическата  

карта на България; 

- Липсват специализирани планове, карти и схеми на Община Никола Козлево с  

локализирани обекти на културното наследство, на природните забележителности, на 

историческите места, локални и регионални културни маршрути; 

-     Липсва стратегия и визия за устойчивото развитие на културното наследство в  

Община Никола Козлево; 

-      За голяма част от обектите на културното наследство не са определени режими  

за опазване по смисъла на чл.79, ал.1 и ал.2 от ЗКН, което възпрепятства изпълнението на 

разпоредбите на чл.80 от ЗКН; 

-       Не са вземани мерки за определяне на устройствените параметри, защитата и  

опазването на КН и неговата експозиционна среда; 

- Структурите на археологическото наследство не са стабилно укрепени,  

консервирани, реставрирани и експонирани, като за доста от тях липсва достъп, 

информационни и указателни табели, както и оформена експозиционна среда; 

- Туристическата инфраструктура в общината не е развита; 
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- Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически недвижими  

културни ценности на територията на Общината, в резултат на което голяма част от тях са 

увредени или унищожени - заличаване на могили и селища; 

- Археологическите културни ценности са застрашени от бавна физическа  

деградация, причинена от природни фактори( изветряване, ерозия и др.), от липса на 

редовни консервационни-реставрационни дейности, от лошокачествени намеси, от 

иманярски набези. 

От направеното проучване на 109 обекта на културното наследство на територията на 

Община Никола Козлево са локализирани 38 обекта, унищожени – 11 обекта и 

нелокализирани – 60 обекта. 

От предоставените материали за културното наследство, няма данни за движими 

културни ценности открити на територията на Община Никола Козлево.  

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните 

традиции и културните обичаи. Културните институции са основни структури, които 

съхраняват фолклорното богатство. 

Основни културни мероприятия на територията на община Никола Козлево са 

свързани с отбелязването на националните и традиционни празници. В териториалния 

обхват на общината се честват и празниците с местно значение, които изразяват 

идентичността на община Никола Козлево, а именно отбелязване на празника на селищата 

и общината, етнографски фестивали и празници и периодични концерти и театрални 

постановки. 

1.4. Селищна система 

Община Никола Козлево е обособена като самостоятелна административно-

териториална единица с Указ №2704 от 28 август 1987 г. 

Селищната система на общината се състои от 11 населени места – общинският 

център с. Никола Козлево и още 10 села: Векилски, Вълнари, Каравелово, Красен дол, 

Крива река, Пет могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево и Църквица. 

Класификацията на селищата към 2016 г. е поляризирана – 2 големи села – Вълнари 

и Пет могили (над 1000 жители), 3 средно големи села – Никола Козлево, Църквица и 

Крива река (500-1000 жители), 4 средни села – Каравелово, Цани Гинчево, Ружица и 

Хърсово (200-500 жители), 1 малко село – Красен дол (100-200 жители) и 1 много малко 

село (под 100 жители) – Векилски само 62 жители, което е застрашено от обезлюдяване.  

Населените места са неравномерно разпределени по територията на общината. 

Общинският център - с. Никола Козлево се намира в северозападната част на територията. 
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На изток от него са разположени селата - Пет Могили, Векилски и Каравелово, на север се 

намират с. Вълнари и с. Цани Гинчево, на запад е само с. Ружица. На юг от Никола 

Козлево са разположени селата – Хърсово, Църквица, Крива река и Красен дол. 

Отстоянието в километри от административния център – с. Никола Козлево до 

отделните населени места в общината е следното: Векилски – 14 км, Вълнари – 3,5 км, 

Каравелово – 16,5 км, Красен дол – 21,5 км, Крива река – 17 км, Пет могили – 11 км, 

Ружица – 6 км, Хърсово – 8 км, Цани Гинчево – 7 км и Църквица – 15 км. 

Таблица 6: Разпределение на териториите на кметствата – брой имоти и обща площ  

№ Кметства Брой на имотите Площ (в дка) 

1 с. Векилски 1256 15308,9 

2 с. Вълнари 1293 25476,1 

3 с. Каравелово 1173 19595,8 

4 с. Красен дол 1298 28131,5 

5 с. Крива река 1097 16422,2 

6 с. Никола Козлево 2093 35965,6 

7 с. Пет могили 2874 41691,6 

8 с. Ружица 874 19867,4 

9 с. Хърсово 996 23308,0 

10 с. Цани Гинчево 1475 24357,2 

11 с. Църквица 792 15022,4 

 
Общо за община 

Никола Козлево 
15221 265146,9 

Източник: Общинска служба по земеделие и гори – с. Никола Козлево 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), с. Никола 

Козлево е определено като център от 5-то йерархично ниво - много малки градове и села, 

центрове с общинско значение за територията на съответната община. 

Съгласно нормативните разпоредби на чл. 5 и чл. 6 на Закона за регионалното 

развитие и Заповед ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, във връзка с чл. чл. 36, ал. 2 на Закона за 

административно-териториалното устройство, Никола Козлево е категоризирана като 

община 5-та категория и „район за целенасочена подкрепа“. 

Съгласно новите разпоредби районите за целенасочена подкрепа обхващат територията 

на една или повече съседни общини с неблагоприятни социално-икономически, демографски 

и географски характеристики. Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална 

основа за концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в 

степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика 

за регионално развитие.  
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1.5. Жилищен фонд, домакинства и семейства 

По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Никола Козлево има  2 421 

жилищни сгради, от които 530 или 22% необитавани. Най-висок относителен дял имат 

необитаваните сгради в селата: Векилски – 60%, Цани Гинчево – 35% и Хърсово – 32%.  

Най-много са жилищните сгради в с. Пет могили – 475 и с. Вълнари – 441 или общо 

38% от сградния фонд на общината. 

Жилищният фонд в община Никола Козлево като цяло е остарял и амортизиран. В 

общината има 828 жилищни сгради, строени преди 1949 г., които съставляват 34% от 

жилищния фонд. Най-много сгради са построени от 1950 до 1969 г. – 1171. Само 15% (375 

броя) от сградите са от периода 1970-1989 г. След 1990 г. в общината са построени 47 нови 

жилищни сгради, от които 17 в периода 2000-2011 г. 

Таблица 7: Жилищни сгради в община Никола Козлево по населени места към 01.02.2011 г.  

Населено място Брой сгради Обитавани Необитавани 

с. Векилски 111 45 66 

с. Вълнари 441 405 36 

с. Каравелово 155 112 43 

с. Красен дол 67 52 15 

с. Крива река 158 142 16 

с. Никола Козлево 296 234 62 

с. Пет могили 475 381 94 

с. Ружица 131 115 16 

с. Хърсово 167 113 54 

с. Цани Гинчево 189 122 67 

с. Църквица 231 170 61 

Общо за община 

Никола Козлево 
2421 1891 530 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 27 - Шумен 

Към 2015 г. в община Никола Козлево има 2 422 жилищни сгради. Общият брой на 

самостоятелните жилища е 2 474, с полезна площ 172 043 кв.м. и жилищна площ 129 804 

кв.м. Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2015 г. е 21 кв.м., 

при средно за страната 30,5 кв.м. По брой на стаите преобладават тристайни жилища – 37% 

или 925 броя. Следват четиристайните – 640 броя и двустайните - 483 броя.  

Таблица 8: Жилищни сгради в община Никола Козлево по период на построяване (брой)  

До 1949 г. 1950-1959 г. 1960-1969 г. 1970-1979 г. 1980-1989 г. 1990-1999 г. 2000-2011 г. Общо 

828 569 602 188 187 30 17 2421 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 27 - Шумен 

По вида на конструкцията 1 681 сгради (69%) са масивни/тухлени, 728 са с други 

конструкции, стомано-бетонни са само 4 сгради, а панелни само 9.  
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Таблица 9: Основни характеристики на жилищния фонд в община Никола Козлево към 2015 г. 

 Показатели Брой сгради или жилища 

Жилищни сгради 2422 

стомано-бетонни  4 

панелни 9 

тухлени 1681 

други 728 

Жилища  2474 

  По форма на собственост  

Държавни и общински 26 

Частни на юридически лица 14 

Частни на физически лица 2434 

По брой на стаите  

   едностайни 37 

   двустайни 483 

   тристайни 925 

   четиристайни 640 

   петстайни 270 

   с шест и повече стаи 119 

Полезна площ 172043 

  жилищна 129804 

  спомагателна 27207 

  площ на кухни 15032 

Източник: Национален статистически институт 

По данни на НСИ от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. в 

община Никола Козлево живеят общо 1961. От тях 22% са едночленни, 25% са двучленни, 

32% са с трима или четирима членове, а останалите 21% са многочленни домакинства. 

Средният брой членове на едно домакинство 3. Броят на домакинствата в общината е 

намалял с 287 или през 2011 г. спрямо 2001 г.  

Таблица 10: Домакинства и семейства по населени места към 01.02.2011 г. 

Населено място Домакинства 
Лица в 

домакинствата 

Среден брой 

членове в едно 

домакинство 

Семейства 
Лица в 

семействата 

Среден 

брой 

членове в 

едно 

семейство 

с. Векилски 45 78 1,7 24 50 2,1 

с. Вълнари 423 1542 3,6 462 1363 3,0 

с. Каравелово 110 316 2,9 95 264 2,8 

с. Красен дол 55 130 2,4 35 103 2,9 

с. Крива река 138 495 3,6 139 435 3,1 

с. Никола Козлево 257 794 3,1 219 667 3,0 

с. Пет могили 393 1129 2,9 316 940 3,0 

с. Ружица 107 314 2,9 94 265 2,8 

с. Хърсово 122 306 2,5 88 238 2,7 

с. Цани Гинчево 131 353 2,7 102 273 2,7 

с. Църквица 179 613 3,4 170 520 3,1 

Общо за община 

Никола Козлево 
1961 6070 3,1 1744 5118 2,9 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 27 - Шумен 
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Броят на семействата в община Никола Козлево е 1744, от тях 46% са само от двама 

членове. Около 39% от семействата са без деца, 28% имат само едно дете, 25% - две деца и 

едва 8% - три и повече деца. В 10% от семействата, в които има деца те се отглеждат само 

от единия родител. 

 

1.6. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера 

1.6.1. Демографска характеристика  

В община Никола Козлево няма демографската криза. Динамиката показва тенденция 

на запазване на броя на населението.  

Таблица 11: Население в община Никола Козлево 2011 - 2016 г. 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всичко 6130 6104 6093 6084 6130 6135 

Мъже 3072 3054 3055 3062 3091 3093 

Жени 3058 3050 3038 3022 3039 3042 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2011 г. населението на община Никола Козлево е 6 130 души, а към края на 2016 

г. е 6 135. По признака пол структурата на населението е балансирана. През 2016 г. мъжете в 

общината са само с 51 повече от жените.  

Графика 2: Динамика на населението в община Никола Козлево 2011-2016 г. 

 

През 2016 г. под трудоспособна възраст е 20% от населението на община Никола 

Козлево. Възрастните над трудоспособна възраст са 1198 души или отново 20% от 

населението. Около 60% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече 

години.  
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Таблица 12: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2013 - 2016 г. 

 
2013 2014 2015 2016 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 6093 3055 3038 6084 3062 3022 6130 3091 3039 6135 3093 3042 

Под 

трудоспособна1 
1302 653 649 1317 657 660 1282 638 644 1256 627 629 

В 

трудоспособна2 
3670 1997 1673 3611 1983 1628 3666 2017 1649 3681 2018 1663 

Над 

трудоспособна3 
1121 405 716 1156 422 734 1182 436 746 1198 448 750 

Източник: Национален статистически институт 

  Към 2016 г. лицата над 60-годишна възраст са 23% от населението, децата и 

младежите до 19 г. са 25%. Останалите 52% са хора в активна трудова възраст между 20 и 59 

години. Населението на общината е с много добра възрастова структура и няма данни за 

застаряване, каквато е общата тенденция в страната.  

Таблица 13: Население в община Никола Козлево по възрастови групи 2014-2016 г. 

Възраст 2014 2015 2016 

Общо 6084 6130 6135 

0-9 791 782 756 

10-19 799 788 775 

20-29 810 836 833 

30-39 811 822 813 

40-49 754 791 819 

50-59 780 771 753 

60-69 770 779 813 

70-79 408 417 420 

80+ 161 144 153 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението на община Никола Козлево е отрицателен 

средно по минус 12 души на година, с изключение на 2013 г., когато е +1 човек. 

Средногодишният брой на живородените деца в общината през периода 2011-2016 г. е 74.  

Таблица 14: Естествен прираст на населението на община Никола Козлево 2011-2016 г.   

Година 

Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2011 85 39 46 92 52 40 -7 -13 6 

2012 85 47 38 98 61 37 -13 -14 1 

2013 76 39 37 75 40 35 1 -1 2 

2014 74 38 36 81 40 41 -7 -2 -5 

2015 61 30 31 93 47 46 -32 -17 -15 

2016 60 28 32 78 39 39 -18 -11 -7 

Източник: Източник: Национален статистически институт 

                                                 
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца. 
3 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години 

и 8 месеца за мъжете. 
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 Средната смъртност за изследваните 6 години е 86 човека годишно. Няма силно 

изразена демографска криза, породена от висока смъртност и ниска раждаемост. 

Естественото движение на населението е по-скоро балансирано. 

Таблица 15: Заселени, изселени и механичен прираст в община Никола Козлево 2011-2016 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2011 148 70 78 95 44 51 53 26 27 

2012 69 29 40 82 33 49 -13 -4 -9 

2013 93 44 49 105 42 63 -12 2 -14 

2014 105 51 54 107 42 65 -2 9 -11 

2015 236 110 126 158 64 94 78 46 32 

2016 152 65 87 129 52 77 23 13 10 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст на населението в общината от 2012 г. до 2014 г. е отрицателен, 

като достига най-високи стойности през 2012 г. – минус 13 души. През останалите години 

на анализирания период механичният прираст е положителен като варира от +23 души през 

2016 г. до +78 през 2015 г. Средногодишно в общината за изследваните шест години са се 

заселвали по 134 души и са се изселвали по 113 души. Тенденцията на миграционните 

процеси от и към общината е по-скоро положителна. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Никола 

Козлево през 2016 г. е нарастнало с 5 души.  

Таблица 16: Население по населени места и пол за периода 2014-2016 г. 

 Година 2014 2015 2016 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

с. Векилски 60 35 25 58 32 26 62 31 31 

с. Вълнари 1581 781 800 1587 784 803 1623 799 824 

с. Каравелово 339 173 166 341 174 167 351 184 167 

с. Красен дол 130 64 66 124 60 64 119 59 60 

с. Крива река 499 252 247 514 259 255 524 263 261 

с. Никола Козлево 807 392 415 776 378 398 777 378 399 

с. Пет могили 1103 564 539 1097 567 530 1072 559 513 

с. Ружица 306 159 147 335 174 161 328 172 156 

с. Хърсово 288 156 132 294 155 139 286 152 134 

с. Цани Гинчево 346 174 172 349 179 170 344 174 170 

с. Църквица 625 312 313 655 329 326 649 322 327 

Общо за 

общината 
6084 3062 3022 6130 3091 3039 6135 3093 3042 

Източник: Национален статистически институт 

Данните в Таблица 16 показват неравномерното разпределение на населението в 

община Никола Козлево по села. Със силна депопулация се очертават селата Векилски и 

Красен Дол. Най-голямо е село Вълнари, следвано от Пет могили и общинския център 

Никола Козлево. 
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Таблица 17: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12. 2014-2016 г. 

Населени места 
Постоянен адрес Настоящ адрес 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

с. Векилски 75 81 73 69 68 70 

с. Вълнари 2376 2395 2421 1786 1799 1846 

с. Каравелово 587 583 585 402 408 417 

с. Красен дол 140 139 141 139 134 134 

с. Крива река 663 688 696 535 559 574 

с. Никола Козлево 969 980 974 825 801 818 

с. Пет могили 171 1700 1692 1145 1146 1143 

с. Ружица 644 634 633 318 347 358 

с. Хърсово 395 391 378 347 356 348 

с. Цани Гинчево 506 512 523 401 410 413 

с. Църквица 880 882 908 650 683 702 

Общо за общината 8949 8985 9024 6617 6711 6824 

Източник: http://www.grao.bg 

По данни на ГД ГРАО населението на общината по постоянен адрес към 31.12.2016 г. 

е 9 024 души, а по настоящ адрес 6 824 души. Голямата разлика между населението по 

данни на НСИ и ГРАО се дължи на факта ,че голяма част от хората избрали постоянен адрес 

в населено място на община Никола Козлево не живеят реално в общината и имат друг 

настоящ адрес и местопребиваване. За анализираните 3 години населението по постоянен 

адрес се е увеличило със 75 души. В същото време населението, регистрирано по настоящ 

адрес в община Никола Козлево е нарастнало с 207 души. 

Таблица 18: Население по етнос в община Никола Козлево към 01.02.2011 г. (брой) 

 

Общо 

Лица, отговорили 

на въпроса за 

етническа 

принадлежност 

Етническа група 
Не се 

самоопределям 
българска турска ромска друга 

6100 5672 1299 2883 1176 115 199 

Източник: Национален статистически институт 

Преобладаваща част от населението на община Никола Козлево е от турския етнос 

51%. От 5 672 лица, отговорили на този въпрос при преброяването към 01.02.2011 г., 1 299,  

са се определили като българи, 1176 като роми, 2883 като турци и 115 са от други етноси. 

Останалите анкетирани не са се самоопределили или не са отговорили на въпроса за 

етническа принадлежност. 

Към 01.02.2011 г. 42% от населението на община Никола Козлево на 7 и повече 

години е с основно образование. С начално образование са 21%, а с незавършено начално – 

10%. Общо 255 лица (5%) никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни. 

Данните показват нисък образователен статус на около 2/3-ти от населението. 

http://www.grao.bg/
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Таблица 19: Население на 7 и повече години по образование към 01.02.2011г. 

 Общо 
Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образование 

Начално  

образование 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Общо 5531 156 1113 2293 1133 554 255 27 

Мъже 2787 59 685 1238 468 232 90 15 

Жени 2744 97 428 1055 665 322 165 12 

Източник: Национален статистически институт 

Броят на висшистите в общината е 156 или едва 3% от населението, а хората със 

средно образование са 1113 или 20%.  

1.6.2. Пазар на труда – заетост и безработица 

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица.  

Икономически активните лица в община Никола Козлево по данни от последното 

преброяване на населението - 01.02.2011 г. са 2263 души. Коефициентът на икономическа 

активност е 46% (съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и 

повече навършени години). От икономически активните лица заети са 1106 души, 

останалите са безработни, които активно търсят работа (1157 души към 01.02.2011 г.).  

Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и 

повече навършени години) за община Никола Козлево е 23%.  

Коефициентът на безработица се изчислява като отношение на броя на безработните 

лица към икономически активното население на възраст между 15 и 64 навършени години.  

Равнището на безработица в община Никола Козлево през последните години е 

изключително високо със стойности над 60%. Към 2016 г. е регистриран известен спад, но 

безработицата остава значително над средната за страната и за област Шумен. Най-висока е 

безработицата в община Никола Козлево през 2013 г. – 68,7%, а най-ниска през 2016 г. само 

48,43%. За сравнение през 2016 г. равнището на безработица за област Шумен е 13,5%, а за 

страната само 8%. Половата структура на безработицата е сравнително балансирана – 53% 

от регистрираните лица са жени и 47% - мъже. 

Таблица 20: Безработица в община Никола Козлево 2013-2016 г. 

Показател 2013 2014 2015 2016 

Брой регистрирани безработни 

лица, в т.ч.  
1555 1461 1388 1096 

Жени 791 760 740 579 

Мъже 764 701 648 517 

Равнище на безработица (%) 68,7 64,56 61,34 48,43 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Нови Пазар 
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Графика 3: Динамика на безработицата в община Никола Козлево 2013-2016 г. 

 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Нови Пазар 

Регистрираните безработни в общината за 2016 г. са 1096 души. Най-голям 

относителен дял във възрастовата структура на безработицата имат лицата в активна 

трудова възраст между 30 и 49 години – 45%. Следват лицата над 50-години - 39%. Младите 

хора между 20 и 29 години са 15%, а безработните до 19 години са едва 1%.  

Таблица 21: Безработица в община Никола Козлево по възрастови групи към 2013-2016 г. 

Възрастови групи 2013 2014 2015 2016 

 - до 19 г. 34 21 17 10 

 - от 20 до 29 г. 282 235 215 167 

 - от 30 до 39 г. 383 333 307 236 

- от 40 до 49 г. 323 312 319 252 

- от 50 до 54 г. 186 199 186 149 

 - над 55 г. 347 361 344 282 

Общо  1555 1461 1388 1096 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Нови Пазар 

Графика 4: Възрастова структура на безработицата през 2016 г. 
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За 2016 г. най-голям относителен дял в структурата на безработицата имат лицата с 

начално и по-ниско – 43%. Безработните с основно образование са 29%, а тези със средно – 

28%. С висше образование са само 10 лица или едва 4% от регистрираните безработни. 

Таблица 22: Безработни лица в община Никола Козлево по образование 2013-2016 г. 

Образование 2013 2014 2015 2016 

Висше 11 9 11 8 

Средно и средно 

професионално образование 
482 416 384 309 

Основно  584 497 435 313 

Начално и по-ниско 478 539 558 466 

Общо 1555 1461 1388 1096 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Нови Пазар 

По професионален признак в структурата на безработицата преобладават лицата без 

специалност и квалификация – 54% към 2016 г. Следват ги лицата с работническа професия 

– 36%, а специалистите и лицата с квалификация са само 10%. 

Таблица 23: Продължителност на безработицата към 31.12.2013-2016 г. 

Продължителност 2013 2014 2015 2016 

Безработни лица с регистрация 

до 1 година 
748 429 463 365 

Безработни лица с регистрация 

от 1 до 2 години 
234 442 193 170 

Безработни лица с регистрация 

над 2 години 573 590 732 561 

Общо 1555 1461 1388 1096 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Нови Пазар 

 

Към 2016 г. лицата с регистрация в Бюрото по труда до 1 г. са 33%, а продължително 

безработните с регистрация от 1 до 2 години – 16%.  

Най-голям в община Никола Козлево е относителеният дял на трайно безработните с 

регистрация над 2 години - 51% или 561 лица. От тях, без специалност и професия са 477 

лица или 85%, а 221 лица или 39% от трайно безработните са с начално и по-ниско 

образование. Разгледани по възрастови групи, най-голям е делът на трайно безработните над 

55 години – 198 лица или 35%. Тези категории лица нямат шанс за трудова реализация и 

това налага мерки за обучение, квалификация и допълнителна мотивация за заетост. 

По информация от ДБТ – Нови Пазар, през периода 2013-2016 г. с безработните от 

община Никола Козлево са проведени 110 групови мероприятия за активно поведение на 

пазара на труда, професионално ориентиране и ателиета за търсене на работа. В 
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мероприятията са взели участие 880 безработни лица, включително от групи в 

неравностойно положение на пазара на труда. 

От групите в неравностойно положение на пазара на труда в община Никола Козлево 

към 2016 г. преобладават трайно безработните лица (561) , следват ги безработните над 55-

годишна възраст (198) и младежите до 29 години (177 лица). Сравнително малък е броят в 

тези групи на лицата с трайни увреждания (17) и самотните родители (2).  

От анализа на движението на търсещите работа лица се вижда, че през 2016 г. 

новорегистрираните безработни в ДБТ са 676 човека. На работа през годината са устроени 

674 лица, от които 598 чрез посредничеството на бюрото по труда. 

За периода 2013-2016 г. в община Никола Козлево са обявени общо 530 свободни 

работни места, от тях на първичен пазар – 482 места или 90% и новоразкрити места – 313 

или 59%. По мерки за насърчаване на заетостта за разглеждания период са обявени 48 

работни места, а по програми за заетост – 835 места. 

Причините за високата безработица в община Никола Козлево са липсата на работни 

места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в 

следствие от преструктурирането на икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана 

работна ръка на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и 

административни центрове, изостанали периферни райони) и на подотраслово ниво (за 

някои професионални тенденции и професии).  

Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно 

предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи основно или 

средно образование и тези без или с много ниско ниво на професионална квалификация. 

Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с образование и 

професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително 

безработните. В същото време младите хора предпочитат да пътуват и да работят в гр. 

Шумен, гр. Варна, в други по-големи градове или в чужбина.  

Възможностите за намиране на работа в община Никола Козлево са ограничени. 

Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се 

осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор трудно се 

освобождават места и там възможностите са изключително ограничени по отношение 

намиране на работа. В последните години общината участва активно в редица национални 

програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на безработицата и 

осигуряване на заетост и доходи за населението.  
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1.6.3. Образование 

Училищната структура и мрежа в община Никола Козлево е съобразена с 

действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и 

европейски стратегии за развитие на образованието. 

Училища  

Училищната мрежа в община Никола Козлево към 2017 г. включва 5 училища - едно 

средно (СУ) в с. Никола козлево, три ОУ в с. Пет могили, с. Църквица и с. Вълнари и едно 

НУ в с. Крива река. 

Таблица 24:  Данни за училищата в община Никола Козлево 2013-2017 г. 

Учебни години 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Брой паралелки 36 35 37 37 

Брой ученици 831 818 790 749 

Брой учители 55 52 50 72 

Източник: Национален статистически институт 

В началото на учебната 2016/2017 г. учениците в общината са 749, а учителите 72. 

Броят на учениците намалява с 82 или с около 10% спрямо учебната 2013/2014 година. 

Броят на паралелките се увеличава с 1 и към 2017 г. в петте училища има 37 паралелки. 

Броят на учителите се увеличава със 17. Към 2017 г. броят на учениците от I-ви до IV-ти 

клас е 318, на учащите от V-ти до VIII-ми клас – 322, а на тези от IX-ти до XII-ти клас – 109. 

Това се дължи на факта, че част от учениците продължават средното си образование в по-

големи градове, а други отпадат от образователната система след VIII-ми клас. 

На територията на общината към 2017 г. функционират 7 детски градини в селата: 

Никола Козлево, Вълнари, Пет могили, Ружица, Крива река, Каравелово и Църквица.  

Таблица 25: Данни за общинските детски градини в община Никола Козлево 2013-2017 г. 

Учебни години 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Брой педагогически 

персонал/детски учители 
22 22 22 22 

Брой деца, в това число: 245 235 234 232 

Момчета 122 114 122 119 

Момичета 123 121 112 113 

Източник: Национален статистически институт 

През учебната 2016/2017 година детските градини се посещават от 232 деца, 

разпределени в 11 групи. Децата са обучавани от 22 души педагогически персонал. Броят на 

децата в детските градини на Никола Козлево намалява с 13 или с 5% за периода 2013-2017 

година. Броят на детските учители се запазва постоянен. Капацитетът на детските заведения 

е общо 350 места. На 100 деца в общината през последните години се падат средно 150 

места в детските градини. Към 2017 г. в община Никола Козлево няма детски ясли. 
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1.6.4. Здравеопазване 

Достъпът до здравеопазване и медицинска помощ на населението на община Никола 

Козлево като цяло е силно ограничен. В общината няма лечебни, здравни заведения и 

Център за спешна медицинска помощ. Спешната помощ на населението се оказва от 

филиала за СМП в гр. Каолиново, а болничната - основно от болницата в гр. Нови пазар и 

областната и специализирани болници в гр. Шумен. 

Първичната извънболнична медицинска помощ в община Никола Козлево се 

осигурява от 3 лекарски практики в с. Вълнари, с. Пет могили и с. Никола Козлево. Общата 

кадрова обезпеченост в общината е от 3-ма лекари, 2-ма фелдшери и 2 медицински сестри. 

По официални статистически данни на един лекар в община Никола Козлево към 2016 г. се 

падат 2 045 пациенти. 

От 2014 г. в общината няма стоматолог и жителите посещават специалисти по 

дентална медицина в гр. Нови Пазар и гр. Шумен. 

 Голяма част от населенито в общината е неосигурено или с прекъснати здравно-

осигурителни права и това допълнително затруднява здравното обслужване. 

С цел подобряване на спешната медицинска помощ в община Никола Козлево в 

Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014 - 2020 година е планирано 

изграждане на филиал (център) за СМП за 650 хил. лева.  

 Ученическото здравеопазване се осъществява от медицински персонал, назначен в 

училищата и детските учебни заведения. За осъществяване на дейността се използват 

оборудвани в учебните заведения медицински кабинети. Децата боледуват най-често от 

масови инфекциозни заболявания – сезонни грипове и вирусни инфекции, изкривяване на 

опорно-двигателния апарат и др. 

 Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Рисковите фактори, 

като високата безработица, влошена структура на доходите и потреблението, 

неблагоприятната околна и жилищна среда, начина на живот, създават условия и повишават 

вероятността от възникване на заболявания.  

1.6.5. Социални дейности, услуги и социално включване 

В областта на социалните дейности на територията на община Никола Козлево 

функционират следните структури: 

Отдел „Социална закрила“ към Дирекция „Социално подпомагане”- Каолиново, 

занимава се с дейността социално подпомагане, финансирана от Агенция за Социално 

подпомагане – София. 
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Предоставяните социални услуги са: 

 Подпомагане на социално слаби лица 

 Предоставяне на твърдо гориво на лица отговарящи на съответните изисквания. 

 Месечни помощи за деца – като тези услуги за деца целят осигуряване на безопасна и 

сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и защита на техните интереси, 

както и повишаване на общото им благосъстояние. 

 Подпомагане на инвалиди и интегриране на хора с увреждания – инвалиди. 

Домашен социален патронаж 

Най-всеобхватната социална услуга на територията на община Никола Козлево е 

Домашен социален патронаж, който работи на пълен капацитет 160 места. Патронажът 

предоставя храна по домовете, поддържа лична хигиена и хигиена на жилището, съдейства 

за снабдяване с помощни средства, осигурява социални контакти, битови услуги, контакт с 

личния лекар и др. важни за живота и сигурността на тези хора задачи. 

Социална услуга „личен асистент”  

В рамките на Националната програма „Нови алтернативи“ (Проект № 

2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа") и проект „Община 

Никола Козлево в помощ за независим живот“. От услугата се ползват 88 потребители, като 

за лични асистенти са назначени безработни лица на месечно социално подпомагане, които 

се грижат за свои близки-инвалиди.  

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда-община Никола Козлево“ – с. Хърсово 
 Центърът е сравнително нова услуга, разкрита по проект „Община Никола Козлево в 

помощ за независим живот“, финансиран по процедура „Независим живот“ на ОПРЧР 2014 

- 2020 г. Центърът е доставчик на социални услуги, насочени към осигуряване на почасова 

помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица, зависими от грижа.  

Предметът на дейност на центъра включва: 

1. Лечебна физкултура; 

2. Осигуряване на достъп до здравни услуги; 

3. Трудотерапия; 

4. Помощни административни услуги и др. 

Община Никола Козлево има Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 

г., в която са включени приоритетните дейности, проекти и мерки за подобряване на 

социалното обслужване на населението. 

Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014 -2020 година (вж. Областна 
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стратегия, с. 186 и сл.) планира в община Никола Козлево да се разкрият следните нови 

социални услуги: 

1. Кризисен център за деца в риск за 389 хил. лв. със средства на ЕС с цел 

осигуряване закрила на деца, жертва на насилие, съгласно Закона за закрила на детето. Срок 

2014 - 2020 г. 

2. Служба за деинституализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания 

(идеен проект 2014 - 2015 г. за 450 хил. лв. със средства на ЕС). Основната цел е 

осигуряване на грижа за самотно живеещи възрастни хора с увреждания и разкриване на 

нови работни места за лични асистенти. 

3. Дом за хора с ментални увреждания - идеен проект 2016 - 2017 г. на стойност 360 

хил. лв. — средства от ЕС, с цел повишаване на качеството на живот на хора с ментални 

увреждания. 

4. Дом за деца в с. Хърсово - идеен проект 2017 - 2018 г. на стойност 400 хил. лв. - 

средства от ЕС за укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата, 

настанени в специализирани институции за деца, лишени от родители и семейна среда. 

В общината има остра нужда и от разкриване на Дом за стари хора. 

1.6.6. Култура и културни дейности 

Визията за културните процеси в общината се основава на разбирането за културата 

като важен фактор за развитието на общността.  

Културна забележителност е Храмът „Св. Вмчк Димитър“ в с. Никола Козлево, 

построен през 1913 г. Стените му са от дялан камък. Иконостасът му е един от най-хубавите 

в областта. През 2008 г. храмът е основно реконструиран и ремонтиран.   

Обликът на културния живот в община Никола Козлево се определя от културно-

историческото наследство; наличието на професионални културни институции - читалища, 

библиотеки и др. 

На територията на Община Никола Козлево функционират единайсет читалища, 

които развиват  богата културна дейност и съхраняват българското и местно културно 

наследство.  

Всички читалища са съдебно регистрирани и имат регистрация и в Министерството 

на културата. В тях има разкрити библиотеки, читални, школи за художествено творчество, 

кръжоци, курсове, зали за концерти, чествания, събори, фолклорни празници и фестивали на 

етносите, самодейни театри, интернет-зали и др., което налага институционалното им 

укрепване като местни общински центрове с културно-просветни информационни, социални 

и граждански функции. 
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Таблица 26: Читалища в община Никола Козлево  към 2016 г. 

Село Народно читалище 
Персонал 

брой 

 

Разгъната 

площ кв.м. 

Читатели 

брой 

Библиотечен 

фонд 

Никола Козлево НЧ „Пробуда – 1906“ 4 1320 180 7800 

Вълнари НЧ „Пробуда – 1296“ 3 1810 150 5587 

Църквица НЧ „Петър Берон – 1928“ 1 436 25 1870 

Крива река НЧ „Светлина – 1929“ 1 312 55 1920 

Цани Гинчево НЧ „Просвета – 1963“ 1 50 91 3035 

Пет могили НЧ „Отец Паисий . 1956“ 1,5 444 56 5400 

Красен дол НЧ „Напредък – 1957“ 0,5 1200 68 4014 

Каравелово НЧ „Христо Ботев – 1928“ 1 448 64 5123 

Хърсово НЧ „Пробуда - 1909” 1,5 1200 68 8972 

Векилски 
НЧ „Майор Векилски – 

2016” 

 

0 - - - 

Ружица НЧ „Г.С. Раковски – 1927“ 1 - - - 

Източник: Общински план за развитие на община Никола Козлево 2014-2020 г. 

Към читалищата развиват дейност множество художествено-творчески и самодейни 

състави, групи и клубове: 

- Детски танцов „Изворче“,Вокална група за изворен фолклор „Росна китка“ – с. 

Никола Козлево; 

- ФГ „Иглика” за автентичен фолклор – с. Хърсово; 

- Фолклорна група „Китчица”, Танцов състъв „На мегдана“ и Певческа група 

„Коледари“  – с. Пет могили; 

- Танцов състав на НЧ”Светлина-1929” - с. Крива река; 

- Детска певческа група за традиционен фолклор – с. Каравелово; 

- Детска танцова група – с. Красен дол; 

- Клуб на Майсторките, ,Дамски клуб „Чар“, Клуб „Тракийски зелник“ и Клуб 

„Краезнание“ – с. Никола Козлево                                                            

- Клуб „Изобразително изкуство -Любимо хоби“,  Клуб „Млад читател”,  Клуб по 

Художествено слово, Клуб Народни и модерни танци и Певчески клуб – с. Вълнари     

- Кръжок по ръкоделие – с. Цани Гинчево и др. 

Културният календар на община Никола Козлево е богат на събития, празници и 

чествания. Ежегодно се отбелязват всички официални национални и религиозни празници, 

събори на селата, фестивали и други. 

Традиционно културно събитие за общината, което набира популярност и привлича 

все повече туристи през последните години е Празника на зелника през месец май. 
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1.6.7. Младежки дейности и спорт 

Един от приоритетите на община Никола Козлево е създаване на условия и 

включването на повече деца и млади хора в двигателен режим и спортни прояви. За 

развитието на спорта се работи по стратегическите цели и задачи, заложени в Стратегията за 

развитие на спорта в община Никола Козлево. 

На територията на общината изградени стадиони в с. Вълнари и Пет могили, а 

многофункционални зали в с. Никола Козлево, с. Църквица и с. Пет могили.  

Регистрирани са футболни клубове в Никола Козлево и с. Пет могили - ФК 

„Устрем”. 

Масови спорни прояви, организирани от община Никола Козлево са: 

1. Футболен турнир във връзка с Международния ден на ромите. 

2. Конни състезания на Тодоровден. 

3. Участие на ученици от училищата в общинско и областното състезание на БЧК. 

4. Тенис-турнири в различни възрастови групи по празници в общината. 

5. Спортни прояви в рамките на Детско лято; спортни игри на открито. 

6. Спортни прояви по случай празниците на училищата. 

7. Спортни прояви по случа 1 юни - международния ден на детето. 

8. Традиционни борби по случай празниците в селата. 

Община Никола Козлево работи в посока създаване на условия за развитие на спорта 

чрез реконструкция на наличните спортни бази и изграждане на нови, с оглед оптимизиране 

на възможностите за спортуване в общината, в т.ч. с особено внимание към децата и 

младежите. В с. Пет могили е създадена модерна многофункционална спортна площадка. 

В общината все няма още обособени зони за отдих. 

Съгласно нормативните изисквания на Закона за младежта за насърчаване на 

младежките дейности през 2016 г. Община Никола Козлево е приела План за младежта, в 

който са заложени дейности в следните направления: 

- Насърчаване на икономическата активност и краиерно развитие на младите хора; 

- Насърчаване на здравословния начин на живот сред децата и младите хора; 

- Подобряване достъпа до информация и повишаване гражданската активност; 

- Развитие и участие на младите хора в доброволчески инициативи; 

- Повишаване ролята на младите хора за превенция на престъпността; 

- Личностно развитие на младите хора във всички населени места на общината. 
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1.7. Икономическо развитие 

1.7.1. Състояние и тенденции в местната икономика 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика в община Никола Козлево са 

селското стопанство, търговията и услугите, като водещо място и най-значим за 

генерираните от населението доходи е аграрният сектор.  

Към 2015 г. в общината работят 97 предприятия, като броят им спрямо 2014 г. е с 9 

повече. Общо 7 нови  предприятия са открити в секторите „Селско, горско и рибно 

стопанство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Във всички други сектори 

броят на предприятията се запазва относително постоянен. (Таблица 25) 

Таблица 27: Брой предприятия (без финансовите) по икономически дейности 2013-2015 г. 

Отраслови сектори4 2013 2014 

 

2015 

 

Селско, горско и рибно стопанство 33 36 39 

Преработваща промишленост 4 4 4 

Строителство 3 3 4 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 37 35 39 

Транспорт, складиране и пощи 4 4 4 

Хотелиерство и ресторантьорство 4 3 4 

Хуманно здравеопазване и социална работа 3 3 3 

Общо за община Никола Козлево: 88 88 97 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ – Шумен 

 Най-голям относителен дял в местната икономика през 2015 г. имат предприятията, 

работещи в селското стопанство, търговията и услугите – съответно по 39 броя или общо 

80% от всички фирми в общината. В сектора на преработващата промишленост работят 

само 4 предприятия или 4% от фирмите. Толкова са и регистрираните в секторите: 

хотелиерство и ресторантьорство, строителство и транспорт - съответно по 4% или общо 

12% от всички предприятия.  

 Най-малко са предприятията в сектора на хуманното здравеопазване и социална 

работа -  съответно по 3 фирми или около 3%. 

Икономическото развитие на община Никола Козлево през последните години се 

характеризира с различна динамика, но като цяло общите финансови показатели на 

предприятията бележат ръст през 2015 г. спрямо 2013 г. 

 

 

                                                 
4 В таблицата не са включени предприятията от секторите, за които липсват данни или са конфиденциални! 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 39 

Таблица 28: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия  

в община Никола Козлево по икономически дейности 2013-2015 г.  

Икономическа 

дейност 

Произведена продукция 

(хил. лева) 

Приходи от дейността 

(хил. лева) 

Нетни приходи от 

продажби (хил. лева) 

Разходи за дейността 

 (хил. лева) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Селско, горско и 

рибно стопанство 

стопанство 

6440 7992 7333 37970 35158 46962 24936 23548 29412 35044 31704 43436 

Преработваща 

промишленост 
.. .. 1000 .. 1432 1342 .. .. 1172 2006 1552 1402 

 Строителство .. .. 38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Търговия, ремонт 

на автомобили и 

мотоциклети 

754 715 931 5659 5266 6117 5486 5240 6026 5478 5103 5934 

Транспорт, 

складиране и 

пощи 

785 1127 1214 785 1127 1216 785 1127 1215 695 1097 1126 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
13 19 24 33 55 58 30 40 44 40 71 71 

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

116 126 126 132 133 128 132 133 128 92 83 92 

 

Общо: 

 

9937 11271 10709 46650 43234 55904 32993 31316 38078 43387 39660 52121 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Шумен 

Произведената продукция в предприятията нараства със 772 хил. лева, приходите от 

дейността се увеличават с 9 254 хил. лева, а нетните приходи от продажби бележат ръст от 5 

085 хил. лева. Разходите за дейността на местните фирми се увеличават с 8 734 хил. лева 

през 2015 г. спрямо 2013 г. В същото време броят на заетите лица в предприятията от 

нефинансовия сектор се увеличава само с 19 души, а на наетите с 13. 

Таблица 29: Заети и наети лица в нефинансовите предприятия 2013-2015 г. 

Икономическа дейност 
Заети лица 

(брой) 

Наети лица 

(брой) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Селско, горско и рибно 

стопанство стопанство 
122 139 131 91 104 96 

Преработваща промишленост 62 45 48 61 43 46 

Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети 
89 72 101 53 38 63 

Транспорт, складиране и пощи 11 15 18 7 11 14 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
5 4 5 .. .. .. 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
8 7 6 .. .. .. 

Общо: 300 289 319 218 206 231 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Шумен 

Най-интензивно развитие бележат секторите на селското стопанство, търговията, 

услугите и транспорта. По данни на НСИ от общо 97 предприятия в община Никола Козлево 

към 2015 г., 77 са с положителен финансов резултат – печалба, 10 са на загуба и 10 отчитат 

нулев резултат. Печалбите на местните фирми нарастват с 590 хил. лева през 2015 г. спрямо 

2013 г. 
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Таблица 30: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община 

Никола Козлево за периода 2013 – 2015 година (брой) 

Предприятия 2013 2014 2015 

Микро - до 9 заети 82 82 92 

Малки - 10 - 49 заети 6 6 5 

Средни - 50 - 249 заети - - - 

Общо 88 88 97 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“- Шумен 

Преобладаваща част от предприятията в община Никола Козлево през 2015 г. са 

микро с до 9 заети лица – 95%. Следват ги малките фирми с 10 до 49 заети лица –5%. В 

общината през анализирания период няма средни и големи предприятия. Броят на 

микропредприята през 2015 г. е  92, а на малките - 5.    

Таблица 31: Средна брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Никола Козлево по икономически дейности 2013-2015 г.  

Икономическа дейност 2013 2014 2015 

Селско, горско и рибно 

стопанство стопанство 
6489 9910 12093 

Преработваща промишленост 5720 6020 4837 

Търговия, ремонт на автомобили 

и мотоциклети, на лични вещи и 

стоки за домакинството 

5217 5323 5730 

Транспорт, складиране и пощи 5537 5005 4893 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
2580 .. .. 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
3105 5457 4119 

Образование 7597 8011 8608 

Други дейности 4404 3861 4369 

Общо: 

 
5798 7020 7653 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Шумен 

Средната брутна годишна работна заплата в община Никола Козлево нараства. През 

2015 г. тя достига 7 653 лева, но остава с 852 лева по-ниска от средната годишна работна 

заплата за област Шумен (8 505 лева) и с 2 882 лева по-ниска от средната годишна работна 

заплата за страната (10 535 лева). Най-високи са възнагражденията в селското стопанство – 

12093 лева средна годишна работна заплата, а най-ниски остават в сферата на 

здравеопазването и социалните дейности – 4 119 лева. 

1.7.2. Промишленост 

Промишлеността в община Никола Козлево е слабо развит отрасъл. Към 2015 г. в 

сектор Преработваща промишленост са регистрирани само 4 предприятия, които 

произвеждат около 9% от произведената продукция в общината и осигуряват заетост само 

на 48 лица по официални статистически данни.  
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По – големите предприятия в общината са: 

 „Камаджиев Милк” ЕООД – Производство на бяло саламурено и деликатесни сирена 

 „Еко Био Бри” ЕООД – Производство на пелети от остатъчни земеделски продукти 

„Еко пелет 2012” ЕООД – Производство на пелети от дървесина 

 „Фантастико” ЕООД – Производство на безалкохолни напитки 

Въпреки наличието на големи природни ресурси гори (една трета от територията), в 

Никола Козлево не се развиват достатъчно дърводобивната и дървопреработваща 

промишленост. При наличието на глина ни се развиват грънчарството и занаятите. Не се 

оползотворява наличието на кремъци, пясъчници, варовици и др., които са ценни суровини 

за създаване на добивни и преработващи фирми, чиято продукция има пазар у нас и в 

чужбина. 

1.7.3. Селско стопанство  

Селското стопанство е водещ отрасъл на общинската икономика в Никола Козлево. 

То е основен източник на доходи и заетост за населението и ще продължава да играе важна 

роля за развитието на района в бъдеще.  

Таблица 32: Баланс на територията по категория на земята5 

№ Категория земя Имоти брой Площ в дка Площ % 

1 II втора 1225 15670,594 5,910 

2 III трета 6282 77138,276 29,093 

3 IV четвърта 3533 37996,251 14,330 

4 V пета 242 2970,381 1,120 

5 VI шеста 1112 13092,138 4,938 

6 VII седма 55 768,567 0,290 

7 VIII осма 467 15803,962 5,960 

8 IX девета 123 3090,615 1,166 

9 X десета 109 2448,263 0,923 

10 Без категория 1664 96167,922 36,270 

 ВСИЧКО 14812 265146,969 100,00 

Източник: Общинска служба по земеделие и гори – с. Никола Козлево 

Земеделската земя в община Никола Козлево е много плодородна, като близо 35% са 

висока категория - II втора и III трета. Около 52% от териториите или 138044.198 дка са с 

начин на трайно ползване – ниви, близо 6% са пасища и мери, а трайните насаждения са 

само 1,25%. 

                                                 
5  Участват земеделски имоти и други кадастрални единици 
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Обработваемата земеделска земя в общината към 2016 г. е 166 198,929 дка. 

Комасираните селскостопански площи на територията на общината са 55,43%. Няма 

сдружения за напояване и напоителни площи. 

Таблица 33: Брой земеделски производители в община Никола Козлево 2011-2015 г. 

2013 2014 2015 2016 

160 179 228 242 

 Източник: ОСЗ – Никола Козлево 

Броят на регистрираните земеделски производители в района нараства от 160 през 2013 

г. на 242 през 2016 г. На територията на общината функционира една земеделска 

кооперация. По-големите земеделски производители са: „Екофрут” ЕООД, „Агролес“ 

ЕООД, ЕТ „ИСМ – Иса Сали“, „Биозем 33” ООД, ЗКПУ „Земляк” и др. 

 Растениевъдството е основният земеделски отрасъл в Никола Козлево, 

благоприятствано от плодородните земеделски земи и климатичните условия в района. 

Основно място в общината заемат  зърнените и техническите (маслодайни) култури. 

Таблица 34: Среден добив на основните култури в община Никола Козлево (кг/дка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:ОСЗ – Никола Козлево 

По данни от ОСЗ – с. Никола Козлево, средният добив от декар пшеница в общината 

за периода 2011-2016 г. е около 423 кг/дка. Най-високи добиви (480 кг/дка пшеница) са 

достигнати през 2012 г. и 2015 г. Средният добив от декар на засятите площи с ечемик е 368 

кг/дка, като най-висок е добива през 2016 г. - 420 кг/дка. Царевицата за зърно достига 

високи добиви през 2014 г. – 480 кг/дка, а средният добив за анализирания период е 385 

кг/дка. Слънчогледът е другата основна култура, отглеждана в Никола Козлево със среден 

добив около 168 кг/дка. През последните години се разширяват площите, засяти с овес и 

маслодайна рапица. Средният добив от овеса е 292 кг/дка, а от рапицата – 232 кг/дка. 

Като цяло растениевъдството в общината се развива устойчиво през последните 

години и бележи известен ръст.  

Вторият подотрасъл на селското стопанство – животновъдството бележи значителен 

спад през последните години.  

Култура 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Пшеница 410 480 390 380 400 480 

Ечемик 350 350 360 350 380 420 

Рапица 230 200 220 240 220 280 

Царевица 420 300 350 480 380 380 

Овес 210 280 350 280 280 350 

Слънчоглед 200 150 160 160 160 180 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 43 

Таблица 35: Брой отглеждани животни в община Никола Козлево 2011 – 2015 г. 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Говеда  1240 849 578 463 

Свине 17500 16750 18860 33050 

Кози 3200 2210 1886 1805 

Овце 4000 3650 2564 2465 

Зайци 245 210 190 120 

Птици 7650 7150 2420 2150 

Пчели 3270 2550 3668 3590 

Източник:ОДЗ – Шумен 

По официални данни, броят на повечето отглеждани животни в общината, с 

изключение на свинете и пчелните семейства намалява.  

Значително намалява броят на говедата и кравите от 1240 през 2013 г. на 463 през 

2016 г. Броят на овцете също намалява от 4000 през 2013 г. на 2465 през 2016 г. Козите 

намаляват от 3200 на 1805. Броят на отглежданите птици намалява драстично от 7650 на 

2150. Пчелните семейства се увеличават и през 2016 г. са 3590 броя. 

Интензивно се развива единствено промишленото свиневъдство. Броят на 

отглежданите свине нараства почти двойно от 16750 през 2014 г. на 33050 към 2016 г. 

Свинефермата на фирма „Тетрахиб“ АД в село Никола Козлево е с основна дейност 

отглеждане на прасета за угояване.  

1.7.4. Горско стопанство  

Горските територии на община Никола Козлево се стопанисват от ТП ДЛС 

„Паламара” към РДГ – Шумен, „Североизточно държавно предприятие” на Министерство 

на земеделието и храните.  

Фиг. 2: Карта на РДГ – Шумен 
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Таблица 36: Разпределение на общата горска площ на община Никола Козлево по вид 

собственост към 2017 г. в хектари /ха/ 

Вид собственост Площ на горите  

Държавни горски територии 8666 

Общински горски фонд 133 

Частни физически лица 39 

Частни юридически лица 2 

ВСИЧКО: 8840 

Източник: ТП ДЛС - Паламара 

По информация от ТП ДЛС – Паламара общата площ на горите и горските територии в 

землищата на Никола Козлево към 2017 г. е 8840 ха, или над една трета от територията на 

общината. От тях 98% са държавна собственост, 1,5% общинска и останалите частни гори 

на физически и юридически лица. 

Таблица 37: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от горския фонд на община 

Никола Козлево 2014-2016 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ТП ДЛС - Паламара 

През 2014 г. и 2015 г. осъщественото ползване на дървесина от горския фонд на 

Никола Козлево е по-голямо от предвиденото. Количеството на ползваната дървесина като 

цяло намалява. Средно за периода 2014-2016 г. е осъществено ползване на 15 737 куб. м. на 

година. Най-малко дървесина е добита през 2016 г. – 13 758  куб.м., а най-много през 2014 г. 

– 18 788 куб.м. Общо за трите години от горския фонд на Никола Козлево е осъществено 

ползване на 47 212 куб. м. дървесина. 

През 2016 г. е осъществено залесяване с обща площ 70 дка, засяти са дървесни видове 

цер и акация. 

За периода 2014-2016 г. са осъществени два проекта в горските територии на общ. 

Никола Козлево, както следва: 

- Горски автомобилен път Никола Козлево – Пет могили, стойност на проекта 

258 053,90 лева 

- Горски автомобилен път Цани Гинчево, стойност на проекта 73 501,57 лева. 

Година Ползване 
Дървесина 

пл.м3 

2014 
Предвидено ползване 16618 

Осъществено ползване 18788 

2015 
Предвидено ползване 14476 

Осъществено ползване 14666 

2016 
Предвидено ползване 14753 

Осъществено ползване 13758 
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1.8. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на 

територията на община Никола Козлево  

1.8.1. Транспортно-комуникационна система 

Община Никола Козлево няма важно транспортно-географско положение и е 

сравнително близо, но встрани от главни пътни артерии. Съществуват добре изградени 

транспортни връзки с всички населени места в рамките на общината и съседните общини.  

През Никола Козлево преминават 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на 

България с обща дължина 46,7 km: 

- участък от 5,5 km от Републикански път III-207 (от km 29,2 до km 34,7); 

- участък от 20,8 km от Републикански път III-701 (от km 24,2 до km 45,0); 

- целият участък от 12,4 km от Републикански път III-2073; 

- последният участък от 8 km от Републикански път III-2075 (от km 9 до km 17,0). 

През територията на общината преминава 45,8 км третокласна пътна мрежа, която 

осигурява пътната връзка с градовете Нови пазар и Каолиново. Връзката между селата в 

общината се обезпечава с 38,85 км. четвъртокласна пътна мрежа.  

През последните години са реализирани множество проекти за реконструкция и 

рехабилитация на транспортната инфраструктура и към 2017 г. състоянието на пътищата в 

общината е значително подобрено. 

Предстои реализация на проект за ремонт и рехабилитация на общински път 

SHU2101/III – 701, Тодор Икономов – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, 

в община Никола Козлево, със средства от ПРСР 2014-2020 г. 

Уличната мрежа в населените места на общината е в незадоволително състояние. 

Предстои реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 

съоръжения и принадлежностите към тях в с. Каравелово, с. Красен дол, с. Църквица и с. 

Цани Гинчево - община Никола Козлево“, със средства от ПРСР 2014-2020 г. 

В община Никола Козлево е изградено селскостопанско летище с площ 167 дка.  

От направения анализ на достъпност, става ясно, че на територията на област Шумен 

се наблюдават значителни различия по отношение на времето за достигане до областния 

център. В най-неблагоприятно положение е община Никола Козлево. Цялото население 

(100%) е отдалечено на повече от 45 минути време от областния център. Възможностите за 

достъп са още по-ограничени през зимните месеци, които се характеризират с навявания и 

преспи. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-207
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-701
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-2073
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-2075
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Таблица 38: Субсидии и компенсации за обществен транспорт 2014-2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: www.minfin.bg  

Община Никола Козлево получава ежегодни субсидии и компенсации от 

Републиканския бюджет за осъществяване на обществен транспорт. Тези средства се 

увеличават през последните години от 82 539 лева през 2014 г. на 99 095 лева за 2016 г. 

Населението се обслужва по утвърдената областна транспортна схема, както следва: 

Шумен – Каолиново, 1 курс – 6.15 ч. Маршрут: Шумен, кв. Мътница, гр. Каспичан, 

гр. Нови пазар, с. Ст. Михайловски, с. Жилино, разклон Войвода, разклон Църквица, с. 

Хърсово, с. Никола Козлево, с. Вълнари, с. Дойранци, с. Т. Икономово, гр. Каолиново, цех 

„Китка“, кв. КУС, с. Лятно, с. Долина, разклон Лиси връх, с. Войвода, с. Избул, с. Правенци, 

с. Върбяне, с. Златна нива, ж.п. прелез Златна нива, Радио-релейна станция, с. Царев брод, 

разклон Макак, гр. Шумен – кръгово. 

Шумен – Н. Козлево – Т. Икономово, 1 курс – 14.00 ч., Маршрут: Шумен, ЗСИ „Хан 

Омуртаг”, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар, с. Ст. Михайловски, с. Жилино, 

разклон Войвода, с. Църквица, с. Хърсово, с. Ружица, с. Н. Козлево, с. Цани Гинчево, с. 

Вълнари, с. Дойранци, с. Тодор Икономово. 

Шумен – Т. Икономово, 1 курс – 17.30 ч., Маршрут: Шумен, ЗСИ „Хан Омуртаг”, кв. 

Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар, с. Ст. Михайловски, с. Жилино, разклон Войвода, с. 

Църквица, с. Хърсово, с. Ружица, с. Н. Козлево, с. Цани Гинчево, с. Н. Козлево, с. Вълнари, 

с. Дойранци, с. Тодор Икономово. 

Шумен – Дулово, 1 курс – 8.15. Маршрут: Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, 

Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, 

Ружица, Н. Козлево, Вълнари, Дойранци, Тодор Икономово, Секулово, Грънчарово, разклон 

Раздел, г. Дулово, Дулово, линейно. 

От автогарите в гр. Нови пазар и гр. Шумен се осъществяват транспортните връзки към 

Варна, София и други направления. На територията на общината няма ЖП транспорт. Най-

близките ЖП гари са в Хитрино, Каспичан и Шумен. 

 

                                                 
6 Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания се полагат на ветерани, военноинвалиди и 

военнопострадали; на деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години; учащи; пенсионери и 

компенсации за служители на МВР, МП, ДАНС, ДАТО. 

Показател по години 2014 2015 2016 

Компенсации за безплатен превоз на деца и 

ученици до 16 г. 
77 700 78 474 90 479 

Компенсации за безплатни и по намалени 

цени пътувания6 
4 839 3 897 8 616 

Общо 82 539 82 371 99 095 

http://www.minfin.bg/
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1.8.2. Водоснабдяване и канализация  

Водопроводната мрежа в община Никола Козлево има дължина на довеждащите 

водопроводи от 53 км, а на разпределителната мрежа - 80 км. Изградените водопроводи са 

главно от етернитови, манесманови, стоманени и поцинковани тръби. 

По информация от „ВиК – Шумен“ ООД, водоснабдяването на населението, 

промишлеността и селското стопанство в селата включени в рамките на  Община Никола 

Козлево се осъществява от следните съоръжения: 

- тръбни кладенци -  5 бр. 

- шахтови кладенци - 2 бр. 

- каптажи - 6 бр. 

Таблица 39: Водопроводна мрежа в община Никола Козлево по населени места 

№ 
Населено 

място/район 

Дължина на 

довеждащите 

водопроводи, км 

Година на 

изграждане 

Дължина на разп ред ел 

ител ната мрежа, км 

1. с. Никола Козлево 16 1953-1965 11 

2. с. Вълнари 3 1982 7 

3. с. Цани Гинчево 1 1976 5 

4. с. Пет могили 5 1965 19 

5. е. Векилски 4 1959 4 

6. с. Каравелово 7 1962 6 

7. с. Красен дол 4 1961 6 

8. с. Хърсово 6 1939-1952 6 

9. с. Ружица 2 1954 5 

10. с. Църквица 0 1962 3 

11. с. Крива река 2 1967 5 

Общо: 53  80 

Източник: Общински план за развитие на община Никола Козлево 2014-2020 г. 

Общината обхваща 12 селища с над 6 хил. жители. За нуждите на това население 

средногодишно се подава водна маса в размер на 690 х.мз, равняващо се на 22 л/сек, от 

които само 2 л/сек се подават гравитачно, а останалите 20 л/сек са по помпажен начин. 

Водоснабдяването на селищата в общината е обособено в споментите по долу 

водоснабдителни групи, а в останалите селища е самостоятелно. Населените места в община 

Никола Козлево се захранват с вода от следните водоснабдителни групи: 
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- Водоснабдителна група Вълнари  

Обхваща централното селище на Общината с. Никола Козлево и с.Вълнари, където 

функционира 1 тръбен кладенец. Използваният дебит  е недостатъчен за нуждите на двете 

селища, особено през летните месеци. Тогава се подават допълнителни водни количества от 

дълбок сондаж Цани Гинчево. Необходимо е да се осигурят средства за доизграждането на  

нов напорен водоем 1000 мз с. Никола Козлево. 

- Водоснабдителна група Цани Гинчево  

От дълбок сондаж се захранва село Цани Гинчево. Има изградена аварийна връзка за 

захранване на селата Никола Козлево и Вълнари, като същата е реконструирана през 2001 г. 

- Водоснабдителна група Хърсово  

Захранва се от дълбок сондаж. От групата в момента се захранва само с. Хърсово. 

Има работен проект за захранване на село Ружица от същия сондаж, но досега същият не е 

реализиран поради липса на средства. Понастоящем с. Ружица получава вода от група 

Лятно, но е за сметка на селата от Каолиновска община.  В същите има недостиг от водни 

количества през летните месеци. 

- Водоснабдителна група Пет могили  

Обхваща селата Пет могили и Векилски. Водоснабдява се от дълбок тръбен кладенец. 

Водата на тръбния кладенец е достатъчна за двете селища. Няма авариен водоизточник. В 

село Пет могили  се изгражда нов напорен водоем, за завършването на който спешно трябва 

да се осигурят средства. 

- Водоснабдителна група Каравелово 

Село Каравелово се захранва от шахтов кладенец и гравитачни водоизточници. През 

летните месеци когато водата е недостатъчна се подават допълнителни водни количества от 

дълбок сондаж Мировци, който захранва и село Красен дол. 

- Водоснабдителна група Лиси връх  

Групата се захранва от шахтов кладенец и гравитачни водоизточници  селата Лиси 

връх и Крива река. Водните количества подавани за тези села са   недостатъчни през летния 

сезон. В момента се изготвя проект за  ХГП и ППР за нов тръбен кладенец в района на 

с.Църквица за подсилване на трите села – Църквица, Крива река и Лиси връх. Необходими 

са средства и за изграждането  му. 

- Село Църквица 

Захранва се от собствен водоизточник. Има недостиг от вода през летните месеци и 

сселото преминава на режимно водоподаване. През 2009 год. беше построен водопровод 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 49 

ниска зона клон І с. Църквица. През 2009 год. Общината е кандидаствала за подмяна на 

вътрешната водопроводна мрежа с. Църквица  ниска зона клон ІІ по програма ПУДООС. 

Основните проблеми, които стоят неотложно за разрешаване са амортизираната 

вътрешна и външна водопроводна мрежа на територията на община Никола Козлево. Ако 

спешно не се направят иинвестиции за доизграждане на започнатите и замразени поради 

липса на средства водоснабдителни системи, за подмяна на значителна част от 

амортизираната мрежа и оборудване, само след няколко години положението ще бъде 

трудно за овладяване. 

Общият брой потребители на водопроводни услуги в община Никола Козлево е 1871 

броя, от които общинско водоснабдяване 1842, собствени източник - 6, смесено 8 и няма 

източници на вода в 15 обитавани жилища. 

Проблем по отношение водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за 

питейна вода. Един от най-належащите проблеми е включването на нови водоеми към 

водоснабдителната мрежа. 

Проблем е и отдавна изтеклия експлоатационен период на водопроводите. 

Експлоатационната възраст обуславя големи загуби, намалена проводимост, чести аварии, 

влошено качество на питейните води в някои села. 

„ВиК“ ООД гр. Шумен има краткосрочна, средносрочна и дългосрочна 

инвестиционна програма, която засяга решаването на належащите проблеми на 

инфраструктурата в община Никола Козлево. 

В краткосрочната програма са залегнали задължителни мерки по водоснабдителни 

системи (ВС) Хърсово и Каравелово. За с. Църквица е предвидено изграждане на нов 

водоизточник - дълбок сондаж. 

Дългосрочната инвестиционна програма на дружеството включва: 

- Водоснабдителна група Вълнари - реконструкция на водопровод от НВ 300 м3 с. 

Никола Козлево до вътрешна водопроводна мрежа на с. Вълнари; 

- Водоснабдителна група Цани Гинчево - реконструкция на водопровод от НВ 300 MJ 

С. Никола Козлево до вътрешна водопроводна мрежа на с. Никола Козлево; 

- Реконструкция на НВ 300 м3 с. Никола Козлево. 

В Областната стратегия за развитие 2014 - 2020 г. на област Шумен (вж. стр. 182) е 

планирано допълнително водоснабдяване на с. Ружица и рехабилитация на водопроводната 

мрежа в с. Хърсово през 2014 - 2020 г. за 1,2 млн. лв. със средства на ЕС и изграждане на 

нов водопровод до водоем Хърсово. 
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РЗИ гр. Шумен следи качеството на питейните води по физикохимични показатели 

чрез вземане на проби, съобразно нормативните изисквания, във всички селища на 

общината. Природните качества на основните питейни водоизточници се характеризират с 

обща твърдост в оптимален диапазон, балансирано съдържание на калций и магнезий, ниско 

съдържание на желязо и шествалентен хром. Съдържанието на флуор е в норма, а наличие 

на манган, кадмий и олово не е установено. С оглед коригирането на проблемните 

показатели на питейна вода и постигането на изискванията на безопасно качество на 

питейната вода при консуматора, безспорна е необходимостта от стриктно следене на 

нитратното съдържание и акуратно провеждане на дезинфекционния процес и санитарна 

охрана и почистване и филтриране на водата при питейните водоизточници. 

На територията на община Никола Козлево няма населени места с изградени 

канализационни мрежи за отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ. 

Към момента отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор са заустени в 

септични ями или отводнителни канали и това създава предпоставки за замърсяване на 

почвата, повърхностните и подземни води. От друга страна, липсата на дъждовна 

канализация създава условия за образуване на водосбори и залежаване на повърхностните 

води, което води до разрушаване на пътните платна и непроходимост на уличната мрежа. 

Като цяло се нарушава и екологичното равновесие на територията на общината в резултат 

на непречистените води. Изграждането на канализация и пречиствателни станции ще 

спомогне за постигане на целите, заложени в Рамковата директива по водите на ИРБ и 

Директива 91/271/ЕЕС. 

Общината има идеен проект за построяване а ПСОВ, която да обслужва селата 

Никола Козлево, Вълнари и Цани Еинчево. Станцията ще се намира в подходяща местност 

между тези села и отпадъчните води ще се довеждат с колекторни тръби до нея. 

Реализирането на проекта ще бъде на стойност 40 млн. лв., ще обхване 27% от селищата на 

общината и ще обслужва 44,25% от общото население на общината. 

В общината има 4 язовира, от които се използва само този в с. Каравелово, който е 

297 дка. останалите язовири в м. „Баш Пунар” - 23,3 дка, с. Вълнари - 6,9 дка и с. Хърсово - 

74 дка, могат да бъдат възстановени и дадени на концесия. 

1.8.3. Енергийни мрежи, ВЕИ и енергийна ефективност  

Основен източник на електроенергия за община Никола Козлево е общата 

електроенергийна система на страната, чрез електроразпределителното дружество „Енерго 

Про“ АД. Селищата на територията на общината са електрифицирани на 100% с 

разпределителна мрежа за ниско напрежение - въздушна общо 100 км. През последните 
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години са подменени с нови електромерите и трафопостовете (33 трафопоста с обща 

мощност 11000 KVA). Електрическата енергия се подава от подстанции в гр. Каолиново и с. 

Никола Козлево. 

Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена и 

задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. Уличното 

осветление е значителен разход в общинския бюджет и следва да се оптимизира, чрез 

въвеждане на енергоспестяващи осветителни тела. През последните три години Общината е 

сменила общо 280 улични лампи с нови LED – осветителни тела във всички населени места. 

Предстои поетапна смяна и на останалите със средства от общинския бюджет. 

Община Никола Козлево има приети от Общинския съвет Програма за енергийна 

ефективност и краткосрочна и дългосрочна Програми за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

В резултат на изпълнението на тези програми се очакват  следните ефекти: 

1. Намаление на потреблението на енергия от конвенциални горива. 

2. Повишаване сигурността на енергийните доставки. 

3. Минимизиране на вредните емисии в атмосферния въздух. 

4. Ръст на благосъстоянието и намаляване риска за здравето на населението. 

5. Ограничаване на енергийната зависимост на общината, поддръжка и 

модернизация на уличното осветление и ретланслационните мрежи. 

6. Постигане на устойчиво енергийно развитие. 

7. Оползотворяване на местни възобновяеми енергийни източници. 

В общината функционират следните три фотоволтаични електроцентрали: 

- ФтЕЦ "Никола Козлево" - до 5MWp; Мощност: 100kW; 2 декара; въведена в 

експлоатация: 22.06.2012 г.; 

- ФтЕЦ "Никола Козлево - 1" - до 5MWp; Мощност: 100kW; 2 декара; въведена в 

експлоатация: 22.06.2012 г.; 

- ФтЕЦ "Никола Козлево - 2" - до 5MWp; Мощност: 100kW; 2 декара; въведена в 

експлоатация: 22.06.2012 г. 

Газоснабдяване 

В близост до общината преминава магистрален газопровод, който предоставя 

възможности за газоснабдяване. Газифицирани са сградите на Общината, ОУ и ЦДГ в с. 

Вълнари. Някои от предприятията в общината също са газифицирани. В проекта за Общ 

устройствен план на община Никола Козлево следва да се обезпечи реализирането на 

централно газифициране на жилищните и на промишлените зони. 

http://vei-bg.org/bg/projects?type=8
http://vei-bg.org/bg/projects?type=8
http://vei-bg.org/bg/projects?type=8
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1.8.4. Телекомуникации и услуги 

Всички населени места на общината имат пощенски станции, като само в с. Хърсово 

e собственост на БТК. Телефонизирането е 100%, интернет достъпа е изграден на 95%, чрез 

локална мрежа. Има добро покритие на мобилните оператори, ефирни и сателитни ТВ, 

кабелна ТВ, общинско кабелно радио и ефирни радиостанции. 

Опериращите интернет-доставчици предоставят относително бърз и надежден 

достъп на гражданите, учрежденията, фирмите и селата. 

Общинската администрация на Никола Козлево е оборудвана с компютърни 

конфигурации. Функционира електронна страница на общината www.nikolakozlevo.bg  

която подобрява качеството и намалява времето за административно обслужване на 

гражданите. Кметствата на територията на общината също са оборудвани с компютърна 

техника. 

Жителите на общината ползват куриерски услуги на „Еконт Експрес“, „Спиди“ и 

„Рапидо“, чрез офисите им в гр. Нови пазар и на „Лео Експрес“ по график в понеделник и 

четвъртък, чрез офиса им в гр. Шумен. 

1.9. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове 

1.9.1. Състояние на води, въздух, почви, шум, радиация 

Като цяло екологичната характеристика на община Никола Козлево е много добра. 

Географските и икономическите условия са благоприятни за запазване на околната среда. 

На територията няма големи замърсяващи предприятия. Никола Козлево е общината е с най-

ниски показатели в Шуменска област от замърсители на водата, въздуха и почвата.  

Общината попада в района на действие на Регионалната инспекция по околната 

среда и водите гр. Шумен, която осигурява на регионално равнище държавната политика за 

опазването и осигуряването на благоприятна и здравословна среда в съответствие с 

установените стандарти и нормативи. 

Въздух 

В община Никола Козлево няма изградени химически предприятия, които да 

замърсяват въздуха. Основни замърсители са малкото промишлени предприятия, 

транспортните средства, бензиностанции, използването на твърди и течни горива и то най-

вече през зимния сезон.  

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени 

нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, 

регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с 

http://www.nikolakozlevo.bg/
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цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на 

населението и /или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен 

за целта срок, след което да не бъдат превишавани.  

Поради ниския потенциал за замърсяване и наблюдаваното добро качество на 

въздуха, община Никола Козлево не е включена в Единната система за наблюдение и 

контрол на атмосферния въздух. В съответствие с изискванията на Наредба № 7 за оценка и 

управление на КАВ (ДВ, бр. 45/1999 г. към Закона за чистотата на атмосферния въздух) 

община Никола Козлево попада в Х-ти район за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух: общините, класифицирани по чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № 7 за оценка 

и управление на КАВ в райони, в които нивата на замърсяване не превишават долните 

оценъчни прагове, не разполагат със стационарен пункт за контрол на качеството на 

атмосферния въздух. 

Води 

Подземни води 

Проблемите, свързани с качеството и количеството на подземните води, произтичат 

главно от: 

• липса на пречиствателни станции и съоръжения за питейни води (ПСПВ) и за 

пречистване на промишлени и битови отпадъчни води (ПСОВ), водещо до заустване 

на голямо количество непречистени отпадъчни води във водните обекти; 

• неизградени канализационни системи и колектори за отвеждане на отпадъчни води; 

• нерегламентирано заустване на промишлени отпадъчни води; 

• нерационално използване на подземните води за питейно-битови и други нужди; 

• използване на питейна вода за промишлени нужди (с изключение на хранително- 

вкусовата промишленост) и др. 

Повърхностни води 

Състоянието на повърхностните води основно е общ израз за състоянието на 

повърхностния воден обект, определена от неговото екологично състояние и от неговото 

химично състояние и водните количества. Качеството на водите най-често се определя от 

химичното състояние и е основната характеристика за общото състояние. 

Контролираният район от РИОСВ-Шумен, включва част от територии, от два 

водосборни басейна. Това са Черноморски басейн, с управление в гр. Варна и Дунавски 

басейн, с център за управление - гр. Плевен. В Дунавския басейн са обхванати всички 

повърхностни води, които се вливат в р. Дунав и подземните води на тази територия. В 

района на РИОСВ-Шумен от този басейн са включени 3 бр. поречия - р. Русенски Лом, р. 
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Янтра и Добруджански реки. В поречие р. Провадийска се включват общините Нови пазар, 

Каспичан, част от община Хитрино и от община Никола Козлево. Към поречие 

Добруджански реки се включва територията от община Каолиново, община Никола 

Козлево, част от община Венец и община Хитрино. 

РЗИ гр. Шумен следи качеството на питейните води по физикохимични показатели 

чрез вземане на проби, съобразно новата нормативна уредба, във всички селища на 

общината. Природните качества на основните питейни водоизточници се характеризират с 

обща твърдост в оптимален диапазон, балансирано съдържание на калций и магнезий, ниско 

съдържание на желязо и шествалентен хром. Съдържанието на флуор е в норма, а наличие 

на манган, кадмий и олово не е установено. С оглед коригирането на проблемните 

показатели на питейна вода и постигането на изискванията за безопасно качество на 

питейната вода при консуматора, безспорна е необходимостта от стриктно следене на 

нитратното съдържание и акуратно провеждане на дезинфекционния процес и санитарна 

охрана, почистване и филтриране на водата при питейните водоизточници. 

В Община Никола Козлево няма пунктове за следене на емисионното състояние на 

водните обекти. Главният източник на отпадъчни води са битово-фекалните води от 

населените места. Няма крупни промишлени обекти, отпадъчните води на които биха 

оказали голямо натоварване на повърхностните водни обекти в този район. 

В Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г. е планирано 

изграждане на пречиствателно съоръжение на „Карамаджиев Милк” ЕООД (МПП) - с. 

Крива река. Отпадъчните води от обекта се заустват в р. Крива, приток на р. Провадийска. 

Отпадъчните води са с малък дебит около 15 куб.м/дневно, но има наднормено 

съдържанието на замърсяващи вещества по показатели неразтворени вещества, ХПК, БПК, 

общ фосфор, азотни показатели. 

На територията на община Никола Козлево не са извършвани речни корекции. 

 Почви 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на почвите, могат да са в 

резултат на: замърсявания на почвите от точкови източници и замърсяване на почвите от 

дифузни източници. 

• Замърсяването на почвите от точкови източници води до следните проблеми: 

- замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени с отпадъчни води 

от остарели и амортизирани ПСОВ и канализационни системи, които заустват 

във водните обекти без пречистване; 

- замърсяване на почвите с промишлени отпадъчни води от индустриални 
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предприятия, където няма изградени ПСОВ или канализационни системи или 

има такива, но те не са напълно изградени; 

• Замърсяването на почвите от дифузни източници води до следните проблеми: 

- замърсяване на почвите и околните терени от инфилтрата от депата за отпадъци, 

при които липсва долен изолиращ екран на депата; 

- замърсяване на почвите с прах и отпадъци в резултат на автомобилния и 

железопътен транспорт и дейности, свързани с поддръжката на транспорта; 

- замърсяване на земеделските площи, използвани за интензивно земеделие главно 

с азотни и фосфорни торове и препарати за растителна защита; 

- замърсяване на почвите от замърсени води при наводнения; 

- нарушаване на почвите при ерозия. 

 В района на Никола Козлево са разпространени преди всичко сиви горски почви, с 

отсъствие или слаба степен на ерозия. Голямо разпространение имат тъмно-сивите горски 

почви, при които липсват ерозионни процеси. По-слабо разпространени са излужения 

чернозем с липсваща или слабо проявена ерозия, силно излужения чернозем със слаба 

ерозия, карбонатен чернозем със слаба ерозия и алувиално-делувиалните ливадни почви. Без 

стопанско значение в района са каменистите, силно ерозирали плитки черноземи. 

Общината е бедна на полезни изкопаеми. Основните запаси са от глина, кремък и 

варовици, използвани във фаянсовия, стъкларския, мелничарския и строителен сектор, но 

все още находищата не са разработени. 

Замърсяване на почвите с пестициди 

На територията на с. Хърсово има обособена площадка, където са разположени 6 бр. 

контейнери тип “Б-Б куб”, в които се съхраняват 30 куб.м. пестициди, обезвредени през 

2003 г. При проведени проверки от РИОСВ-Шумен не са констатирани и регистрирани 

нарушения, свързани със съхраняването на пестицидите. 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти 

В получените резултати от съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди, 

полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди не са установени превишения на 

допустимите стойности над ПДК, водещи до увреждания и замърсявания на почвите. Не са 

констатирани замърсяваня на терени с нефтопродукти. 

Ерозия на почвите 

Ерозирали терени в региона има в полупланинската част с наклони и обезлесени 

райони. Предприети са действия и мерки за преодоляване на проблемите. Извършва се 

залесяване и агротехничски мероприятия като обработване на почвата и засяване на 
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култури, имащи за цел нейното укрепване. 

Засоляване и вкисляване на почвите 

На територията на РИОСВ-Шумен не са констатирани проблеми, свързани със 

засоляване и вкисляване на почвите. По почвен мониторниг П-ро ниво - “Вкисляване” са 

определени 3 пункта (полигона), от които се извършва пробонабиране на подпочвени води и 

почви. През 2013 г. по указания на ИАОС-София Регионалната лаборатория в гр. Шумен е 

извършила пробонабиране и от 3-те пункта и съответното изпитване на пробите, като 

периодичността е една, две и четири години. 

Пунктовете са в землищата на с. Риш, с. Никола Козлево и с. Драгоево - всички в 

област Шумен. След анализ на резултатите от изпитваното не е констатирано превишаване 

по показатели спрямо базовите показатели за 3-те пункта. Анализира се киселинността на 

почвите (pH в KCl) и съдържанието на обменни йони. При извършените анализи до момента 

и през отчетния период не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК и други 

увреждания и замърсявания на земите и почвите. 

На територията на община Никола Козлево не се извършва нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, битови, промишлени и 

селскостопански отпадъци). 

Компонент почви на околната среда е незаменим, ограничен и невъзстановим 

природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и унищожаване, както и 

неговото устойчиво ползване и управление. 

Шум 

РЗИ гр. Шумен не извършва мониторинг на шума на територията на община Никола 

Козлево. 

 Радиация 

На територията на Община Никола Козлево няма данни за нарушения на 

радиационната обстановка и наличие на вредни нейонизиращи лъчения. Промените в 

радиационния статус на общината остават в границите на нормативните изисквания. 

 

1.9.2. Дейности по управление на отпадъците  

В Община Никола Козлево има организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 

Закупени са съдове и специализирана сметосъбираща техника. Общината е включена в 

новоизграденото Регионалн депо за отпадъци изградено в с. Стожер, област Добрич. 

Сключен е договор за депониране на строителните отпадъци в с. Златна нива, общ. 

Каспичан, обл. Шумен, кариера „Златна нива“. 
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Общият процент на обхванатите от сметосъбиране и сметоизвозване села е 100%. 

През месец септември 2012 г. е проведена масова кампания за почистване на 

нерегламентирани сметища в следните населени места: с. Никола Козлево, с. Църквица, с. 

Крива река, с. Вълнари, с. Пет могили, с. Хърсово, с. Ружица, с. Каравелово. Към настоящия 

момент на територията на община Никола Козлево няма регистрирани нерегламентирани 

сметища. 

Целесъобразно е общината да разработи проекти за фамилно компостиране на 

биоразградими отпадъци, които да се ползват безплатно от домакинствата на общината. 

На територията на с. Хърсово има обособена площадка, където са разположени 6 бр. 

контейнери „Б-Б куб“, където се съхраняват 30 куб.м. пестициди, обезвредени през 2003 г. 

Ежегодно от началото на 2013 г. Община Никола Козлево сключва договор с „Титан БКС” 

ООД, за депониране и обезвреждане на битови отпадъци от територията на община Никола 

Козлево на „Регионално депо за неопасни отпадъци” в кв. Дивдядово, гр. Шумен.  

Община Никола Козлево е партньор в изпълнението на проектно предложение DIR-

5112122-13- 81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Добрич”, финансирано съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-

5112122- C011/14.12.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013 г”. В изпълнение на посочения 

договор Община Никола Козлево е член на сдружение „Регионално управление на 

отпадъците - Добрич”. Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер започна да 

функционира от 01.03.2015 г., а претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко 

месеца по-късно. До откриването на претоварната станция Община Никола Козлево ще 

продължи да извозва отпадъците до депо за отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

Битови отпадъци 

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за 

това, колко ефективно е обществото, специално по отношение на използването на 

природните ресурси, и за избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците. 

Таблица 40: Количества на събраните битови отпадъци от община Никола Козлево по обекти 

Тип на отпадъка 2010 2011 2012 

Смесени битови отпадъци, в т.ч. 133 452 415 

- от домакинствата 100 400 380 

- от предприятия и търговски обекти 33 52 35 

Разделно събирани зелени отпадъци 0 0 0 

Източник: Четирисезонен морфологичен анализ на „ Алара 2000“ ООД 
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Разделното събиране на битовите отпадъци датира още от 2010 г. Община Никола 

Козлево има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК” АД за изграждане и 

управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки със срок на действие 

до 31.12.2018 г. Вид система за разделно събиране: 

• Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера тип 

„Бобър” 1100 л. - с жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови 

и метални опаковки и зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. 

Минималният брой точки, на които са разположени: с. Никола Козлево - 4 

точки, с. Вълнари - 6 точки, с. Пет могили - 5 точки, с. Хърсово - 2 точки, с. 

Крива река - 2 точки. 

• Система за разделно събиране с чували: с. Векилски и с. Красен дол - обхванати 

кампанийно чрез цветни чували от 120 л. 

Община Никола Козлево има сключен договор от 24.07.2014 г. с „АЛАРА 2000” 

ООД за изготвяне на четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, 

генерирани на територията на общината. 

По данни от Първи отчет, сезон зима 2014 г., морфологичният състав на битовите 

отпадъци, генерирани в община Никола Козлево, е даден в следващата фигура: 

 

Графика 5: Морфологичен състав на битовите отпадъците в % за община Никола Козлево, 

сезон зима 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Програма за опазване на околната среда на община Никола Козлево 2015-2020 г. 
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Според Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, в 

малките населени места с най-голям относителен дял са биоразградимите отпадъци - около 

60%, като градинските са водещи с относителен дял 30% в най-малките населени места, а 

хранителните - с малък превес над градинските в населените места от 3 до 25 хил. ж. 

Производствени отпадъци  

В община Никола Козлево няма крупни промишлени предприятия - по-големите 

предприятия са в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието. 

Строителни отпадъци 

Община Никола Козлево има сключен договор с „ГОЛДЪН ФИЙЛД” ООД за 

извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци, образувани при 

осъществяване на търговска и/или производствена дейност, което третиране ще се 

осъществява на Площадка № 1 с местонахождение с. Златна нива, общ. Каспичан, обл. 

Шумен, кариера „Златна нива“. 

Опасни отпадъци 

Намаляването на количеството образувани опасни отпадъци следва да бъде 

насърчавано с оглед опазване на природните ресурси и минимизиране на отрицателните 

последици от образуването и управлението на опасните отпадъци върху човешкото здраве и 

околната среда. 

Община Никола Козлево има сключен договор от 13.05.2003 г. с „Бал Бок 

Инженеринг” АД, за третиране на опасни отпадъци - негодни за употреба пестициди. 

Наличието на негодни за употреба пестициди, както и такива, които се съхраняват на 

изоставени или необезопасени места, представлява риск за околната среда и човешкото 

здраве. Това налага предприемането на спешни мерки за тяхното окончателно 

обезвреждане. 

Общината има сключен договор от 05.03.2013 г., с неопределен срок на действие, с 

„РЕКОБАТ” АД, за организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори. Определени са четири места за разделно събиране на НУБА: с. Никола 

Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5; с. Вълнари, ул. „Г. Димитров” № 17; с. Пет могили, ул. 

„Г. Димитров” № 2; с. Църквица, ул. „В. Коларов” № 3. Освен това има сключен договор за 

срок от 01.03.2013 г. до 01.03.2016 г. с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, за организиране и 

прилагане на система за разделно събиране, временно съхраняване и транспортиране на 

отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Фирмата 

извършва събирането на ИУЕЕО чрез специално оборудвани превозни средства по време на 

специално организирани кампании два пъти годишно.  
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Управление на специфични потоци отпадъци 

Екологичното законодателство предоставя на общините различни възможности за 

управление на специфичните потоци отпадъци. Независимо от избраната стратегия, следва 

да се очертае визията на общината за осигуряване на възможност на домакинствата да 

предават за оползотворяване/рециклиране образуваните от тях масово разпространени 

отпадъци. 

Биоразградими отпадъци от домакинствата 

Ежегодно от началото на 2013 г. Община Никола Козлево сключва договор с „Титан 

БКС” ООД, за депониране и обезвреждане на битови отпадъци от територията на община 

Никола Козлево на „Регионално депо за неопасни отпадъци” в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

Община Никола Козлево е партньор в регионална система за управление на 

отпадъците в регион Добрич като член на сдружение „Регионално управление на 

отпадъците - Добрич”. Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер започна да 

функционира от 01.03.2015 г., а претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко 

месеца по-късно. До откриването на претоварната станция Община Никола Козлево ще 

продължи да извозва отпадъците до депо за отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

Отпадъци от опаковки 

Съгласно чл.31, ал.1,2,4 от Закона за управление на отпадъците, системите за 

разделно събиране на отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително 

включват всички населени места с население над 5000 жители. В сила от 01.01.2013 г. 

ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са 

длъжни да събират разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метал и да 

ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и/или организация по оползотворяване. 

Община Никола Козлево има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК” АД 

за изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, със 

срок на действие до 31.12.2018 г. с предмет: Организиране на територията на общината 

система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, 

административните, социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за 

обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. 

Контейнерите се обслужват минимум два пъти месечно по график - който се актуализира 

ежемесечно. Контейнерите (жълти - за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални 

опаковки и зелени - за отпадъци от стъклени опаковки по 1100 л.) са разположени в девет 
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населени места на 28 бр. площадки. Разпределени са общо 67 контейнера - по един зелен и 

по един или два жълти контейнера. 

Инвестициите при изграждане на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и експлоатационните разходи за нейното функциониране са изцяло за сметка на 

„БУЛЕКОПАК” АД. 

С Решение №83 по Протокол №10 от 25.09.2014 г. Общински съвет - Никола Козлево 

е приел Наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево, 

която включва: 

• права и задължения на кмета на общината; 

• права и задължения на общинския съвет; 

• права, задължения и отговорности на физическите и юридическите лица; 

• ред и условия за третиране на масово разпространени отпадъци; 

• финансови и юридически аспекти относно осъществяване на разделното 

събиране и третиране на отпадъци от опаковки. 

Кметовете и кметските наместници в различните населени места са отговорни лица 

за управление на отпадъците и предотвратяване на нерегламентирани замърсявания и 

подобряване чистотата на населените места. 

Утайки от ПСОВ 

На територията на община Никола Козлево няма изградена ПСОВ. Но към 

свинекомплекс на фирмата „ТЕТРАХИБ” ЕАД е изградена локална такава за нуждите на 

животновъдството. В съответствие с принципа „замърсителят плаща”, управлението на 

утайките от ПСОВ е задължение на притежателите им. Фирмата има програма за опазване 

на околната среда и няма регистрирани оплаквания и/или санкции от страна на 

контролиращите органи. 

Едрогабаритни отпадъци 

В националното законодателство за населените места под 10 000 жители не са 

въведени задължения за разделно събиране или ограничаване депонирането на 

едрогабаритни битови отпадъци. Въпреки това, общината може да предприеме мерки за 

разделното им събиране и оползотворяване, тъй като по този начин се намалява обема на 

депонираните отпадъци. В по- голямата си част тези отпадъци са съставени от 

рециклируеми и оползотворяеми отпадъци, за които има търсене. 

Излезли от употреба МПС 

Във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ 

бр.61/25.07.2014 г.) и Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС с цел 
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създаване на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците от МПС, Община 

Никола Козлево е необходимо да сключи договор за сътрудничество с фирма, която да 

организира събирането, транспортирането и съхранението на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС), намиращи се върху общинска собственост на територията на 

общината кампанийно при предварително определен график, както и последващо третиране, 

разкомплектоване и оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от ИУМПС. Фирмата 

трябва да посочи площадки за съхранение и оператори на центровете за разкомплектоване 

на ИУМПС, притежаващи разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Като 

част от договора за сътрудничество е и изготвянето и реализирането на образователни 

програми, насочени към детските и учебни заведения, целящи популяризиране на 

дейностите по разделно събиране, повторно използване и рециклиране на ИУМПС. 

Негодни за употреба автомобилни гуми 

На територията на общината не съществува лицензирана площадка за събиране на 

негодни за употреба автомобилни гуми. 

До настоящия момент Община Никола Козлево няма сключен договор за възлагане 

задълженията на лицензирана фирма. 

Батерии и акумулатори 

Задълженията на общините в това отношение са определени в Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ПМС №351/27.12.2012 г. 

ДВ бр.2/08.01.2013 г.). 

Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори, независимо от 

тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането 

им, както и за негодните за употреба батерии и акумулатори. 

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата кметът на общината организира дейностите по 

разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на 

НУБА като в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране и местата за предаване. 

Общината има сключен договор с фирма „РЕКОБАТ” АД - за организация по 

оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, но няма депонирани 

отпадъци до сега. 

Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от Наредба за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти. Съгласно чл.39, ал.1 от Наредбата 
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кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на 

излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване и обезвреждане, като 

определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и 

информира обществеността за местоположението и условията за приемане на отработените 

масла. 

До настоящия момент Община Никола Козлево няма сключен договор за възлагане 

задълженията на лицензирана фирма. 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

Задълженията на общината се определят от Наредба за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. (последно 

измемение в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.). 

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се 

осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, 

които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи 

по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината. 

Отпадъци от хуманната медицина 

Няма данни за отпадъци от хуманна медицина на територията общината. 

1.10. Административен и финансов капацитет на Община Никола Козлево 

1.10.1 Административен капацитет и структура на Общинската администрация  
 

Община Никола Козлево разполага с добре изградена административна структура, 

както следва:  

 КМЕТ 

 ЗАМЕСТНИК-КМЕТ по: Образование и култура; ВиК и енергоснабдяване; 

Транспорт и съобщения; Общинска собственост и стопански дейности; Екология и 

чистота; ПМС 66/1996 по съответните ресори; Европейски и национални програми, 

свързани с горепосочените ресори. 

 ЗАМЕСТНИК КМЕТ по: Устройство на територията и строителство; Социални 

дейности и подпомагане; Здравеопазване; Вероизповедания; Масова физкултура, 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 64 

спорт и младежки дейности; ПМС 66/1996 по съответните ресори; - Европейски и 

национални програми, свързани с горепосочените ресори 

 ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР – пряко подчинен на Кмета 

 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ– пряко подчинен на Кмета 

 СЕКРЕТАР НА МКБППМН – пряко подчинен на Кмета 

 СЕКРЕТАР 

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ - Общата администрация е организирана в една 

дирекция „Финансово - стопански дейности и административно обслужване” 

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Дирекция „Устройство на територията, 

специализирани дейности и Европейски проекти” 

Функции на Дирекция “Устройство на територията, специализирани дейности 

и Европейски проекти” 

o По ТСУ 

o По Образование и култура 

o По проекти и инвестиции 

o По екология и опазване на горите 

o По защита на потребителите и контрол на общински пазари 

o По местните данъци и такси 

o По връзките с обществеността, деловодството и протокола на ОбС 

o По етническите и интеграционни въпроси, спорта, социалните и младежките 

дейности 

o По европроектите, обществените поръчки и информационните технологии 

o По техническо, санитарно обслужване и осигуряване 

o Специалисти с изнесени работни места 

 КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

1. Кметство с. Вълнари  

2. Кметство с. Каравелово  

3. Кметство с. Крива река  

4. Кметство с. Пет могили  

5. Кметство с. Ружица  

6. Кметство с. Хърсово  

7. Кметство с. Цани Гинчево  

8. Кметство с. Църквица  

9. Кметство с. Красен дол 
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 КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ - Кметът назначава кметски наместник в село Векилски. 

Общинската администрация е организирана в дирекции, отдели и обслужващи звена,  

които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, извършващи дейности по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Правомощията на всички длъжности, дирекции, отдели и звена в администрацията са 

подробно описани в Устройствения правилник на Община Никола Козлево, утвърден от 

Общинския съвет през 2015 г. 

За подобряване на работата си през 2013-2015 г., Община Никола Козлево е реализирала 

проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска 

администрация Никола Козлево”, финансиран от ОПАК 2007-2013 г. С Договор № 13-11-3/ 

26.08.2013 г. 

Наличните човешки ресурси и структура са предпоставка за качественото изпълнение 

на проектите в АДИОПР 2017-2020 г. Добре подготвените професионално общински  кадри  

имат опит в работата по европейски програми. Община Никола Козлево се помещават в 

масивна административна сграда, която предстои да бъде ремонтирана с проект по ПРСР 

2014-2020 г.. Кабинетите на служителите в администрацията са оборудвани с необходимата 

техника, а именно: персонални компютри, принтери, факс, стационарни телефони; офис 

мебели, офис консумативи и др. С наличието на необходимата техника се улеснява 

значително работата на служителите в общината. По този начин те могат по-бързо и 

качествено да извършват своите дейности и да оптимизират предоставяните 

административни услуги.  

   

1.10.2. Общински бюджет и финансов  капацитет  

Никола Козлево е малка община и финансовият й капацитет и възможности за съ-

финансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в АДИОПР 

2017-2020  г. са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи 

в общинския бюджет.  

За 2016 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на 

5 313 808 лева, в това число: 

 Приходи с държавен характер в размер на 3 164 180 лева  

 Приходи с местен характер в размер на 2 149 628 лева 

От собствените приходи на Общината, данъчните приходи са в размер на  180 800 

лева, неданъчни приходи – 1 015 380 лева, а целевата субсидия за финансиране на 

капиталовите разходи в местните общински  дейности в размер на 241 400 лева. 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 66 

По разхода в размер на  5 313 808 лева  разпределени по функции, групи, 

дейности, параграфи и под параграфи, както следва: 

1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 164 180 лева; 

2. За местни дейности в размер на 2 149 628 лева, от които 2 021 228 лева – общински 

дейности и дофинансиране – 128 400 лева. 

Най-много средства в общинския бюджет са изразходвани за функция „Образование”– 

2 480 136 лева или 47% от всички разходи. За издръжка на Общинската администрация и 

Общински съвет – Никола Козлево са разходвани – 957 418 лева или 18% от бюджета. 

Около 17% са изразходвани за ремонт на пътища и улична мрежа в общината – 918 

850 лева. Значително перо в разходната част на бюджета е функция „Чистота“ – 293 620 

лева. За улично осветление са похарчени – 41 500 лева. 

Разходите за издръжка на читалищата и културни дейности в общината за 2016 г. са на 

обща стойност – 119 980 лева 

От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че 

Община Никола Козлево няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на 

проекти и дейности от Общинския план за развитие. В бюджета няма заделени средства за 

разработване, управление, изпълнение и съ-финансиране на проекти и дейности от ОПР.  

За изпълнението на Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за 

развитие за 2014-2020 г. следва да се търсят източници на средства извън общинския 

бюджет – Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на 

селските райони, Програма за рибарство, Програми за трансгранично сътрудничество, 

Програми на българските министерства и други. Като алтернативи за съ-финансиране на 

проекти могат да се ползват кредити от фонд „ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви 

субсидии и помощи от държавния бюджет.  

За изпълнението на АДИОПР 2018-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции 

на местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и 

съживяване на района. 

2. Обобщен SWOT анализ  

SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и 

представя изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като 

акцентира на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие. SWOT 

анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и 

слабите страни на община Никола Козлево, оценка на външните фактори на обкръжаващата 
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среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за развитието 

на общината. 

 

Силни страни 

 

Слаби страни 

 
1. Красива и чиста природа – голямо 

биологично разнообразие. 

2. Наличие на поземлени ресурси с високи 

агробиологични качества. 

3. Липса на сериозни промишлени 

източници на замърсяване на околната 

среда. 

4. Опит и традиции в селското стопанство. 

5. Сравнително добро състояние на 

техническата и транспортна 

инфраструктура. 

6. Добре развита социална инфраструктура - 

детски градини, училища, културни и 

спортни институции и др., съобразена с 

обслужваното население и населените 

места. 

 

1. Висока безработица, ниски доходи и 

жизнен стандарт. 

2. Ниско образователно равнище и 

недостатъчна степен на квалификация на 

населението. 

3. Слабо развит в икономическо отношение 

район с ниска конкурентоспособност.  

4. Липса на ПСОВ и на канализация в цялата 

община. 

5. Остаряла и амортизирана водопроводна 

система. 

6. Монокултурност в сферата на земеделието 

с отглеждане само на зърнени и 

технически култури, малки площи с 

трайни насаждения. 

7. Липса на напоителни системи и поливно 

земеделие. 

8. Ограничени възможности на общинския 

бюджет. 

Възможности 

 

Заплахи 

 
1. Развитие на биологично и поливно 

земеделие, зеленчукопроизводство, 

овощарство и лозарство. 

2. Развитие на животновъдство с висока 

добавена стойност, излизащо от рамките 

на домакинствата и малките стопанства 

към средноголеми и големи ферми.  

3. Условия за развитие на добивна и 

преработвателна промишленост. 

4. Потенциал за развитие на селски, еко 

1. Задълбочаване на икономическия упадък, 

увеличаване на безработицата 

      и риск от социална нестабилност. 

2. Ниското ниво на образование и 

квалификация на населението би могло да 

препятства привличането на инвестиции и 

създаването на нови предприятия. 

3. Увеличаване на миграцията и намаляване 

дела на населението в трудоспособна 

възраст.  
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туризъм, лов и риболов. 

5. Преструктуриране на икономиката към 

неземеделски дейности и насърчаване на 

предприемачеството. 

6. Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

проекти. 

7. Привличане на български и чуждестранни 

инвеститори, използване фондовете на ЕС.  

 

 

4. Влошаване качеството на техническата 

инфраструктура и транспортните връзки. 

5. Увеличаваща се зависимост на общинския 

бюджет от централната власт поради 

липса на собствени приходи.  

6. Замърсяване на околната среда от 

антропогенни или други фактори. 

7. Експлоатация на горския фонд, 

неотговаряща на принципите на 

устойчивото развитие. 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

1. Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на община Никола 

Козлево за периода 2017 – 2020 г.  

Актуализираният документ за изпълнение на Общинският план за развитие на 

община Никола Козлево обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с 

ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени 

от стремежа към по-висок жизнен стандарт и устойчивост. Съхранените местни ресурси – 

хората, природата, горите, земята, водите, защитените територии и зони, природното и 

културно наследство са символи на местната идентичност и основа за бъдещото развитие на 

Никола Козлево. 

При разработването на стратегическата част на АДИОПР е необходимо постигане на 

хармонизация и съответствие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и 

законодателстното на ЕС в областта на регионалната и кохезионната политики. Това 

съответствие  се отнася до това в каква степен плановият документ, разработен и прилаган 

на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и 

устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите 

цели на тази политика са насочени към намаляване на икономическите, социалните и 

териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт.  

От особено важно значение е АДИОПР да бъде разработен и прилаган като част от 

общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 

установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за 
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регионално развитие. Този подход не трябва да се разглежда като нарушаване на 

самостоятелността на общината сама да определя стратегията си за развитие и средствата за 

нейното изпълнение. Чрез прилагането на единен поход и стандарти на планиране и 

програмиране на развитието, взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на 

различните териториални нива, използването на механизми за широко партньорство и 

координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на 

общи инструменти за финансово подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за 

реализация на целите на местното развитие.  

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в 

АДИОПР на община Никола Козлево, обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за 

действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством 

изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти. 

Стратегическата рамка на Актуализираният документ за изпълнение на Общинския 

план за развитие на община Никола Козлево 2017-2020 г. е съобразена с изискванията на 

европейското и националното законодателство за регионално развитие и се основава на 

следното:  

- Стратегическата рамка отчита резултатите от проведените социално-икономически 

анализ и SWOT-анализ, където са синтезирани основните проблеми, текущото състояние, 

тенденциите и бъдещия потенциал и възможности за развитие на района. 

- Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните целите на 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Никола 

Козлево за периода 2017-2020 г. са формулирани в резултат на проведена широка 

обществена дискусия и обсъждания, като в същото време са отчетени и съгласувани целите 

и приоритетите, дефинирани в стратегическите документи от по-високо ниво.  

- Стратегическата рамка за развитие на АДИОПР отчита целите на европейската 

кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със 

Стратегията „Европа 2020” и с други общоевропейски документи на политиката за 

сближаване като Стратегическите насоки за развитие на Общността и стратегиите от 

Лисабон и Гьотеборг. 

- Стратегическата част на АДИОПР е обвързана с националните цели и приоритети 

на основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия 

програмен период, като: Националната програма за развитие „България 2020”, 
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Националната програма за реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013-2025 г., както и различни секторни стратегии и 

политики. 

- АДИОПР е съгласуван със стратегическата рамка на новия Регионален план за 

развитие на Североизточен район и с Областната стратегия за развитие на област Шумен за 

периода 2014-2020 г. 

- Мерките и дейностите заложени в ОПР отразяват желанията и вижданията на 

местната власт, обществени организации, гражданите и бизнеса, относно приоритетите за 

развитие на общината и в същото време са съгласувани с мерките и дейностите, които ще се 

финансират от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, 

Програмата за морско дело и рибарство  и др. 

- Заложените проекти за изпълнение в Програмата за реализацията на АДИОПР на 

община Никола Козлево за 2017-2020 г. са изцяло съобразени с приоритетите за развитие на 

общината и бюджетните й възможности за съфинансиране. 

Общинският план за развитие тряба да допринесе за постигане целите на ЕС в 

областта на регионалната политика и приоритетите на Стратегия „Европа 2020” за 

интелигентен , устойчив и приобщаващ растеж: 

 - ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

- УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

- ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.  

ОПР трябва да се обвърже и с целите на Стратегия „Европа 2020” за: 

1. Трудова заетост - работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години 

2. НИРД и иновации - инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор 

взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации 

3. Климатични промени и енергия - намаляване на емисиите на парникови газове с 

20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от 

енергията от възобновяеми енергийни източници увеличаване на ЕЕ с 20 %  

4. Образование - намаляване на процента на преждевременно напусналите училище 

до под 10 % и поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование  
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5. Бедност и социално изключване - поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени 

от бедност и социално изключване хора  

Общинският план за развитие може да се разглежда като интегрален елемент от 

националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в 

България, като адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните 

направления: 

Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната програма 

за реформи 2011-2015 г. 

В Националната програма за реформи като национален ангажимент по Стратегия 

„Европа 2020” са заложени следните цели: 

- Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. 

до 2020 г.” 

- Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП” 

- Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика” – „Достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и 

повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.” 

- Национална цел 4:  „Дял на преждевременно напусналите образователната система 

от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните с висше образование - 36% до 2020 г.” 

- Национална цел 5:  „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” 

Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната 

стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинският план за развитие 

интерпретира и отразява приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие 

по отношение на ключовите области на регионалното и местното развитие, свързани с 

икономическо, социално и териториално сближаване и балансирано развитие. 

Стратегическите цели на НСРР са насочени към: повишаване на конкурентоспособността и 

заетостта; инфраструктурно развитие и достъпност, устойчивост и социалното включване. 

Съгласуваност с Националната програма за развитие „България 2020” 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинският план за развитие е 

съобразен с целите и приоритетите на НПР. 

Цели на НПР: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и 

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране 

на достъпно и качествено здравеопазване.  
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2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.  

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни 

решения и повишаване на ресурсната ефективност. 

В НПР са заложени 8 приоритета, формулирани както следва:  

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила.  

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.  

З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал.  

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси.  

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката.  

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 

услуги за гражданите и бизнеса.  

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.  

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

Обвързаност с Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 

Важен момент е ОПР да отразява пространствените перспективи на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се 

отчитат възможностите за преодоляване на различията между градските и селските 

територии и се създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на 

общинския център, който играе все по-важна роля за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на общината. В същото 

време трябва да се постигне балансираност в развитието, чрез инвестици в определените 

селища – опорни центрове на административния център – село Никола Козлево. 

В НКПР са заложени следните стратегически цели за развитие: 

Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство” 

Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, 

културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, 

сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство. 
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Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие” 

Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено 

качество на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално 

развитие и намаляване на неравенствата между централните градски и периферните селски 

райони. 

Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги” 

Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на 

пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до 

образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство” 

Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни 

ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и 

културна идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот. 

Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и 

периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, 

икономически, социален и културен потенциал за развитие. 

Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации” 

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно 

подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на 

полицентричния модел. 

Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на 

 Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и 

приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на 

района. На ниво общински план за развитие следва да се гарантира връзката между 

регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират 

плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”. 

РПР на СИР поставя следните стратегически цели за периода 2014-2020 г.: 

- Стратегическа цел 1: ”Повишаване конкурентноспособността на района чрез 

активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда” 

- Стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез 

подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда” 
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- Стратегическа цел 3: „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез 

подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от 

урбанизационни центрове”. 

Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Шумен за 

периода 2014-2020 г. 

Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и 

приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат 

стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в 

Областната стратегия за развитие на област Шумен. Това съответствие осигурява 

допълнителни ефекти и потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови 

схеми и развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони. 

Областната стратегия за развитие на област Шумен дефинира следните три 

стратегически цели: 

1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез 

активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия.  

2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на 

човешкия капитал.  

3. Балансирано и устойчиво териториално развитие.  

Основните източници на средства за финансиране изпълнението на Актуализираният 

документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Никола Козлево за 2017 

- 2020 г. са: Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), общинския 

бюджет, централния бюджет на РБ и други фондове и програми.  

ЕСИФ е общо понятие, обединяващо в новия програмен период Кохезионния фонд, 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и финансирането по 

линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд 

за морско дело и рибарство. Помощта за България от ЕСИФ е регламентирана в 

Споразумението за партньорство между България и ЕС за 2014-2020 г., наследник на 

Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. 

В Споразумението за партньорство са формулирани четири основни приоритета за 

ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както следва: 

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който 

обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включване и 

Образование, учене през целия живот. 
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Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща 

подприоритетите: Повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови икономически 

сектори, НИРД и иновации, и достъп до и използване на ИКТ. 

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща 

подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към ниско-въглеродна 

икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и климатични промени и Околна 

среда и опазване на природното богатство. 

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който 

обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за 

добро управление, качествена и независима съдебна система и Достъп до качествени 

обществени услуги и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на 

провеждането на реформи. 

Допълнителен механизъм за финансиране се осигурява чрез предлаганите мерки и 

средства от централния бюджет за реализация на дейности в „районите за целенасочена 

подкрепа” (общини с влошено социално-икономическо състояние), съгласно действащото 

национално законодателство за регионалното развитие (ЗРР). Териториалният обхват на 

районите за целенасочена подкрепа на общинско ниво се определя в Областната стратегия 

за развитие и на тази база следва да се търсят възможности за допълнително финансиране на 

конкретни общински проекти, насочени както към интегрираното развитие на общината, 

така и към преодоляване на социално-икономическите различия между общините и 

вътрешнорегионалните диспропорции. 

В ОСР на Шумен 2014-2020 г., община Никола Козлево е определена като район за 

целенасочена подкрепа от държавата, който отговаря на 6 критерия от 8-те, регламентирани 

в чл. 6 на ЗРР, а именно: 

1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години; 

2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за 

последните три години;  

3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за страната за 

последните три години;  

4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години; 

5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

6. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа. 
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За да финансира инвестиционните си разходи за развитие, местната власт трябва да 

има достъп и до националния и регионалния пазар на капитали, както и да развива форми на 

публично-частни партньорства. 

Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Никола Козлево 

до края на програмния период  ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи 

фактори:  

• стимулиращи развитието;  

• задържащи развитието.  

Програмно-целевата част на Актуализираният документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие е базирана основно на очакваното въздействие на система от 

условия и фактори, които ще имат положително, позитивно въздействие върху 

комплексното развитие на общината.  

В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите измерения на 

факторите със стимулиращо влияние, засягащи:  

• Използване на природно-климатичните и почвено-биологични ресурси на 

територията за развитие на аграрния сектор и затваряне на цикъла „селскостопански 

суровини – преработваща промишленост”;  

• Развитие на горското стопанство, дърводобивната и дървопреработвателна 

промишленост; 

• Развитие на туризма, чрез използване на разполагаемите в общината ресурси за 

развитие на селски, еко-туризъм, лов и риболов и съпътстващи туризма дейности и услуги;  

• Балансираност и всеобхватност на функции в общината и в административния й 

център, които увеличават икономическия, административния и обслужващия им потенциал.  

Развитието на община Никола Козлево ще изпитва и съпътстващото влияние на 

фактори със задържащ характер.  

Такива са:  

• Липсата на човешки ресурс с необходимото качество като образование и 

професионални умения и капацитет;  

•   Липсата на изградена привлекателна и устойчива бизнес и инвестиционна среда;  

•   Липсата на достатъчно икономически устойчиви предприятия, създаващи работни 

места;  

• Наличието на диспропорция между потребността от публични инвестиции и 

очакваните възможности за бюджетно осигуряване на средства.  
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Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Никола Козлево се 

нуждае от ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване 

на безработицата, генериране на растеж и заетост. 

Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и 

инвестиционен) и така да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори 

възможностите за финансиране - национални и европейски.  

Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това 

означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху 

икономическия, природно-културния, инфраструктурния и човешкия потенциал.  

Потребностите от „коригиращи” и „подкрепящи” публични намеси в развитието на 

община Никола Козлево са се увеличили през последните години. Необходимо е ново 

териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и 

осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие 2017-2020 г.  

На тази основа, стратегията за развитие на общината за периода до 2020 г. следва да 

бъде агресивна по отношение на необходимите предпоставки за развитие на икономиката, 

привличане на инвестиции и намаляване на безработицата, стабилизираща за постигане на 

желания териториален баланс и подкрепяща по отношение на изграждането и обновяването 

на инфраструктурите.  

Същевременно трябва да се отчете факта, че идентифицираните в социално-

икономическия анализ множество проблеми и нужди на територията на общината няма да 

могат да бъдат решени в рамките на програмния период до 2020 г. Финансовите ресурси и 

възможности следва да бъдат обвързани и насочени към решаването на най-приоритетните 

потребности на общината, така че да доведат до значителен социално-икономически ефект. 

1.1. Визия и стратегически цели за развитие на общината 

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на община 

Никола Козлево. Тя  е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за 

стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.  

Жителите на Никола Козлево искат да имат "работа и по-висок жизнен стандарт",  да 

обитават "добре устроена жизнена среда" и да чувстват "сигурност" за живота си и за 

бъдещето на децата  си. На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината. 
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 Визия 

„Община Никола Козлево – екологично чист район с икономически 

растеж и заетост,  плодородна земя, съхранено природно и културно 

богатство, осигуряващ качествено образование, здравни и социални 

услуги на своите граждани.” 

Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и развит специфичният 

потенциал на общината, заложен най-вече в нейното предимство на екологично чист район, 

ще бъде повишена степента на икономическо развитие, ще бъдат подобрени условията за 

живот и ще бъде преодолян проблема с безработицата. 

За реализиране на визията, е необходимо да се работи за: 

- създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на инвестиционната 

активност за създаване на нови работни места и допълнителни източници на доходи 

за жителите на община Никола Козлево; 

- технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на нейната 

ефективност; 

- възстановяване и развитие на традиционните селскостопански производства; 

- развитие на селски, еко – туризъм, лов и риболов, в съответствие с местния 

потенциал и ресурси; 

- развитието на техническата и социалната инфраструктура; 

- създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето и безопасността на 

всички граждани и гости на общината.  

За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни, 

икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие и 

хармония между човека и природата. За реализирането на визията ще се разчита на местните 

ресурси и потенциал, които да се превърнат в конкурентни предимства.  

Желаният резултат, формулиран във визията на АДИОПР на Никола Козлево ще 

спомогне за постигане на визиите за развитие на област Шумен и СИР, които най-общо 

целят сближаване – икономическо, социално, териториално и екологично. 

Постигането на желаната визия следва да се осъществи чрез определените главна и 

стратегическа цели, подкрепени от адекватни приоритети, специфични цели и мерки. 
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ГЛАВНА ЦЕЛ 

Устойчиво местно развитие, основано на потенциала и ресурсите на общината 

за постигане на икономически напредък с високи равнища на заетост, подобряване на 

техническата инфраструктура, образователното равнище и здравния статус на 

населението. 

 

Устойчивото местно развитие на района е свързано най-вече с насърчаване на 

инвестициите, предприемачеството и оползотворяване на местния потенциал. Необходимо е 

целенасочено отваряне на пазара за стоки и услуги, като се използват предимствата на 

община Никола Козлево. Осигуряването на достъп до нови пазари, финансови ресурси, 

европейски фондове, рисков капитал и схеми на финансов инженеринг е решаващ фактор за 

развитието на предприемачеството, генерирането на растеж и работни места в общината. 

Необходимо е да се насърчава разкриването на нови предприятия, повишаването на 

адаптивността на работниците и фирмите и интензифицирането на процеса на създаване на 

работни места. Тук важно значение ще има балансът между гъвкавост и сигурност на пазара 

на труда – гъвкавите форми на заетост не трябва да се въвеждат за сметка на ограничаване 

правата на заетите и сигурността на работното място.  

Високото равнище на заетост е важно условие за постигане на по-бърз и траен 

растеж, социално сближаване и повишаване на доходите. Увеличаването на броя на хората, 

участващи в пазара на труда, е най-добрият начин за съхраняване на икономическата, 

социалната и териториалната устойчивост на общината и ще допринесе за преодоляване на 

високата безработица и бедността. 

Реализирането на Главната цел следва да стане в условията на тясно  взаимодействие 

и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват 

всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на 

междуобщинско и международно сътрудничество. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на 

ресурсите и привличане на инвестиции в селското, горското стопанство, 

преработвателната промишленост и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на 

безработицата и повишаване на доходите. 
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ЦЕЛ 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 

състоянието на техническата и социална инфраструктура и жизнената среда, 

съхраняване и опазване на природното и културно богатство. 

ЦЕЛ 3: Развитие на човешките ресурси,  подобряване качеството и стандарта на 

живот, чрез насърчаване на образованието и социалното включване. 

Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите 

цели ще бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва: 

- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – 

привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт. 

- Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между 

населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, 

запазване и утвърждаване на природното и културното богатство. 

- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със 

специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите 

училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за 

живот и работа в общината. 

На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени към постигането 

на специфични цели в различни сфери на развитието на общината.  

Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупност от мерки и дейности, които 

ще бъдат обобщени в Програмата за реализация на АДИОПР 2017-2020 г. под формата на 

приоритетни проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с 

капацитета и възможностите на Общината. 

1.2. Приоритети, специфични цели и мерки 

Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите с приоритети селско, горско стопанство и 

преработваща промишленост. 

Специфична цел 1.1: Развитие на селското и горското стопанство  

Мярка 1.1.1: Разнообразяване на земеделските култури 

Дейности: 

- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини); 

- Развитие на биологично земеделие; 

- Изграждане на хидромелиоративна инфраструктура;  

- Развитие на зеленчукопроизводство. 

Мярка 1.1.2: Развитие на животновъдството 
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Дейности: 

- Модернизация и увеличаване броя на животновъдните обекти; 

- Внедряване на стандарти за качество и изиквания за хуманно отглеждане на 

животните. 

Мярка 1.1.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско 

стопанство 

Дейности: 

- Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери; 

- Технологично обновяване на земеделските стопанства; 

- Подобряване на научно-техническото, информационното, организационното и 

пазарното обслужване на местните селскостопански производители; 

- Насърчаване сдружаването на местните производители за реализация на земеделски 

продукти и храни. 

Мярка 1.1.4: Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското и 

ловно стопанство 

Дейности: 

- Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи; 

- Подобряване превенцията срещу горски пожари и др.; 

- Развитие на дърводобива и дървопреработвателната промишленост; 

- Подобряване стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните сечи; 

- Развитие на ловното стопанство; 

- Развитие на събирането на билки, гъби и други съпътстващи горското стопанство 

дейности. 

Специфична цел 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в 

промишлеността и туризма 

Мярка 1.2.1: Стимулиране на местното предприемачество  

Дейности: 

- Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в 

промишлеността, търговията, услугите и туризма;  

- Привличане на инвеститори в предприятия за преработка на плодове и зеленчуци 

(замразяване, сушене, консервиране, дестилиране); 

- Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони. 

Мярка 1.2.2: Стимулиране на сътрудничеството и партньорството за икономическо 

развитие 
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Дейности: 

- Развитие на международното сътрудничество и връзки с побратимени градове; 

- Развитие на междуобщинско сътрудничество и дейности; 

- Съвместни проекти в партньорство с НПО. 

- Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, сгради и услуги, 

за които се търсят инвеститори и частни партньори; 

- Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината; 

- Разработване на общинска иновационна стратегия. 

Мярка 1.2.3: Насърчаване развитието на туризма 

Дейности: 

- Разработване на общинска програма за развитие на туризма; 

- Развитие селски, еко туризъм, лов и риболов, базирани на природно-ландшафтните 

и културни дадености и ресурси на общината; 

- Организиране на културни събития за привличане на туристи; 

- Проучване и експониране на богатото културно-историческо наследство на 

общината; 

- Изграждане на екопътеки; 

- Маркетингови и рекламни дейности - участие в туристически борси, изложения и 

панаири. 

Приоритет 2: Подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и 

задържане на младите хора в района. 

Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни 

места 

Мярка 2.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите 

Дейности: 

- Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в предприятията; 

- Създаване на нови работни места и повишаване на доходите. 

Мярка 2.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 

години 

Дейности:  

- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване; 

- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование. 

Мярка 2.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване 

на нови предприятия 
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Дейности: 

- Създаване на заетост в общинско социално предприятие „Социални дейности“ на 

Община Никола Козлево; 

- Стартиране на самостоятелна стопанска дейност; 

- Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес. 

Мярка 2.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на 

заетостта и доходите 

Дейности:  

- Осигуряване на редовен обществен транспорт за насърчаване на трудовата 

мобилност; 

- Преферерции за транспорт до работното място от работодатели. 

 

Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на 

съответствие с изискванията на пазара на труда 

Мярка 2.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила 

Дейности: 

- Адаптиране на образователните програми в средното образование с потребностите на 

местния пазар на труда; 

- Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица. 

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване на 

околната среда. 

Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  

инфраструктура и подобряване качествата на средата 

Мярка 3.1.1: Ремонт и поддръжка на републикански, общински пътища и улични 

мрежи 

Дейности:  

- Поддръжка на пътища от републиканска пътна мрежа на територията на община 

Никола Козлево; 

- Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III – 701, Тодор 

Икономово–Хърсово/Никола Козлево–Ружица– ърсово/III-701, в община Никола Козлево; 

- Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и 

принадлежностите към тях в в селата на общината; 

- Ремонт и поддръжка на улична мрежа в селата на общината. 
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Мярка 3.1.2: Подобряване на водоснабдителната и изграждане на канализационна 

инфраструктура 

Дейности: 

- Обновяване на водоснабдителните системи и подобряване на водоснабдяването в 

общината. 

- Изграждане на канализация в с. Никола Козлево, Вълнари и Цани Гинчево, заедно с 

колектори и обща ПСОВ. 

Мярка 3.1.3: Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и 

аварии 

Дейности: 

- Разработване на План за действие при природни бедствия и аварии; 

- Брегоукрепване на язовири и корекция на речни корита. 

Мярка 3.1.4:  Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ 

Дейности: 

- Повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради; 

- Ремонт за енергийна ефективност на сградата на Община Никола Козлево; 

- Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо във всички населени места на 

територията на общината; 

- Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура; 

- Усвояване потенциала на територията за използване на енергия от възобновяеми 

източници; 

- Актуализация на общинските програми за енергийна ефективност и за насърчаване 

използването на енегия от възобновяеми източници и биогорива; 

- Газификация на обществени и жилищни сгради. 

Мярка 3.1.5:   Комплексно планиране и устройство на територията 

Дейности: 

- Разработване на Общ устройствен план на община Никола Козлево; 

- Паспортизация на всички общински сгради – описание на сградния фонд, 

съоръженията и въвеждане на система за наблюдение. 

Мярка 3.1.6:  Благоустрояване и обновяване на населените места 

Дейности: 

- Ремонт и обновяване на площади в селата на общината; 

- Ремонт и обновяване на сгради на кметства в общината; 
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- Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове, градини, спортни и детски 

площадки за населените места в общината; 

- Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда. 

Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на 

природните ресурси 

Мярка 3.2.1: Опазване на околната среда  

Дейности: 

- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите; 

- Опазване на защитена територия „Чубоклията” край с. Хърсово; 

- Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

Мярка 3.2.2: Подобряване управлението на отпадъците 

Дейности: 

- Участие на община Никола Козлево в сдружение „Регионално управление на 

отпадъците – Добрич”; 

- Подобряване на организацията за събиране, транспортиране, депониране 

обезвреждане и рециклиране на отпадъци в общината; 

- Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината; 

- Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци; 

- Създаване на условия за разделно събиране и оползотворяване на зелени, био-отпадъци 

и домашно компостиране; 

- Рекултивация на закрито депо за БО на имот 000015, в местността „ДО СЕЛО” в 

землището на с. Никола Козлево, община Никола Козлево; 

- Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им 

съхранение и обезвреждане; 

- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната 

култура на населението. 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, 

образователни, социални и културни услуги. 

Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет 

Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет 

Дейности: 
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 - Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за     

управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи; 

- Предоставяне на услуги на „едно гише” и електронни административни услуги; 

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в 

администрацията 

Дейности: 

 - Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове; 

 - Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за 

подобряване на ефективността в работата на служителите. 

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и 

резултатите от работата на администрацията 

Дейности: 

- Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, прозрачността, 

отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг; 

 - Ефективни действия за публичност на административните услуги. 

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование  

Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование  

Дейности: 

- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси - 

използване на информационни и комуникационни технологии; 

- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен 

отдих и извънкласни форми на обучение; 

- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците; 

- Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху 

децата в риск и деца от малцинствени групи; 

-  Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и 

ученици. 

Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните 

институции 
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Дейности: 

- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда: 

 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. 

Никола Козлево, общ. Никола Козлево“; 

 Ремонт и оборудване на ДГ "Зорница" - с. Никола Козлево. 

 Ремонт за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Св. Климент Охридски" 

- с. Пет могили; 

 Ремонт на оградата на ДГ „Здравец“ в с. Църквица.  

- Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и 

работилници; 

- Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения към изискванията за 

безопасност и функционалност. 

Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги 

Мярка 4.3.1: Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването 

Дейности: 

- Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети; 

- Подобряване на спешната медицинска помощ на територията на общината. 

Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги 

Дейности: 

- Повишаване броя на медицинския персонал; 

- Осигуряване на мобилност на медицинските услуги. 

Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги 

Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

Дейности: 

- Разкриване на Дневен център за работа с деца на улицата в гр. Нови пазар. 

Предвижда се услугата да е междуобщинска за Нови пазар, Каолиново и Никола 

Козлево; 
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- Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица и деца с 

увреждания в с. Хърсово; 

- Разакриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора.  

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността 

Дейности: 

- Стартиране на услуга Домашен социален патронаж; 

- Предоставяне на услугата „Личен асистент”; 

- Обществени трапезарии за социално слаби лица; 

- Разширяване на услугата „Приемна грижа”. 

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 

Мярка 4.5.1: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции 

Дейности: 

- Насърчаване развитието на културните институции, чрез обновяване на сградния 

фонд и доставка на необходимото специализирано оборудване; 

- Ремонтни дейности на НЧ „Пробуда – 1906“, с. Никола Козлево; 

- Ремонтни дейности на джамия в с. Църквица, общ. Никола Козлево; 

- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда. 

Мярка 4.5.2: Развитие на художествена самодейност и на културни събития 

Дейности:  

- Създаване и популяризиране на иновативни културни събития; 

- Насърчаване дейността на самодейните художествени състави;  

- Организиране и провеждане на ежегоден „Празник на зелника”; 

- Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина. 

Мярка 4.5.3: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура 

Дейности:  

- Ремонт и обновяване на стадиони; 

- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващите детски и 

спортни площадки на открито в община Никола Козлево. 
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Мярка 4.5.4: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове 

Дейности: 

-Създаване на ефективна и систематизирана програма за развитие на физическото 

възпитание и спорта; 

- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти; 

- Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите 

хора; 

- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.  
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ІІІ. Индикативна финансова таблица 

Период 2017-2020 
Местно публично 

финансиране 
 Външно публично финансиране 

Частно 

финансиране 
 

ПРИОРИТЕТИ/ 

Специфични цели 

Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

 Общ 

дял (%) 

Централен 

бюджет 

Общ 

дял (%) 

Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял (%) 

Други 

източници 

Общ 

дял (%) 

Фондове, 

фирми 

  Общ 

дял (%) 
ОБЩО 

Приоритет 1 

Икономическо 

съживяване и 

развитие на района, 

насърчаване на 

предприемачеството 

и инвестициите с 

приоритети селско, 

горско стопанство и 

преработваща 

промишленост. 

34  0.26% 250 1.89% 9100 68.76%   3850 29.09% 13234 

Специфична цел 1.1: 
Развитие на селското 

и горското 

стопанство  

     8200 75%   2700 25% 10900 

Специфична цел 1.2: 

Насърчаване на 

предприемачеството 

и инвестициите в 

промишлеността и 

туризма  

34  1.46% 250 10.71% 900 38.56%   1150 49.27% 2334 

Приоритет 2 

Подобряване 

качеството на 

живот, повишаване 

на заетостта, 

доходите и 

задържане на 

младите хора в 

района 

   50 4.59% 990 90.82%   50 4.59% 1090 

Специфична цел 2.1: 
Подобряване достъпа 

     990 95.19%   50 4.81% 1040 
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до заетост и 

създаване на нови 

работни места 

Специфична цел 2.2: 
Повишаване 

качеството на 

човешките ресурси и 

постигане на 

съответствие с 

изискванията на 

пазара на труда 

   50 100%       50 

Специфична цел 2.3: 
Насърчаване на 

трудовата активност 

и социалното 

включване на групи в 

неравностойно 

положение 

           0 

Приоритет 3 

Подобряване и 

възстановяване на 

техническата 

инфраструктура и 

опазване на 

околната среда 

107  0.73% 1694.60 11.37% 12798 85.90%   300 2% 14899.60 

Специфична цел 3.1: 
Доизграждане и 

модернизиране  на 

техническата  

инфраструктура и 

подобряване 

качествата на средата 

102  0.72% 1109.60 7.75% 12798 89.44%   300 2.09% 14309.60 

Специфична цел 3.2: 
Опазване на околната 

среда и пълноценно 

използване на 

природните ресурси 

5  0.85% 585 99.15%       590 

Приоритет 4 

Подобряване на 
202  2.74% 4025 53.20% 3339.60 44.14%     7566.60 
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качеството и 

достъпа до 

административни, 

здравни, 

образователни, 

социални и 

културни услуги 

Специфична цел 4.1: 
Подобряване на 

административните 

услуги и повишаване 

на институционалния 

капацитет 

32  39% 50 61%       82 

Специфична цел 4.2: 
Осигуряване на 

качествено 

образование  

20  0.70%   2889.60 99.30%     2909.60 

Специфична цел 4.3: 
Повишаване достъпа 

до устойчиви и 

качествени здравни 

услуги 

20  40% 30 60%       50 

Специфична цел 4.4: 
Разширяване обхвата 

и вида на социалните 

услуги 

100  2.82% 3000 84.50% 450 12.68%     3550 

Специфична цел 4.5: 

Развитие на 

културата, спорта и 

младежките дейности 

30  3.08% 945 96.92%       975 

ОБЩО: 343 0.93%  6019.60 16.36% 26227.60 71.29%   4200 11.42% 36790.20 
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ІV. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие има за крайна цел да повиши ефективността и ефикасността на използваните 

материални, финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Актуализирания 

документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Никола Козлево 2017-2020 г. 

са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, 

използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и 

спецификата на района. Те отговарят на изискванията на „Методическите указания за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-

2022)“, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии 

за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020). 

Избраните индикатори са: 

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;  

 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, 

налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и 

количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата 

периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани  и подходящи по отношение на целите и приоритетите за развитие; 

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща сравнения 

между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на напредъка и 

постигането на целите. 

За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове индикатори: 

 Общи индикатори 

 Специфични индикатори: индикатори за въздействие; индикатори за резултат. 

Общите индикатори отчитат приноса на Актуализираният документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на община Никола Козлево 2017-2020 г. за постигане целите на 

Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за реформи. Те включват и индикатори в 

областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2014 - 2020 г.  

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ 

- Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) – Източник: Агенция по заетостта и НСИ 

- Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 
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А) Съкращаване на емисиите на СО2 (%) – Източник: РИОСВ 

Б) Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община Никола 

Козлево и електроразпределително дружество 

В) Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Никола Козлево  

-     Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник: Училища 

в община Никола Козлево  

-     Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ 

- Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник:ИСУН 

- Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община Никола 

Козлево 

- Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ 

Специфичните индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата по-долу 

„Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие”. 
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Стратегическа цел (СЦ) 

Приоритет (П) 
Индикатор Мярка 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

към 2017 г. 

Целева 

стойност  

към 2020 г. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

СЦ-3 Населението на община Никола Козлево Брой НСИ 1 г. 6135 6140 

СЦ-3 Деца в детските градини  Брой 
Община Никола 

Козлево 
1 г. 232 250 

СЦ-3 Ученици в училищата  Брой 
Община Никола 

Козлево 
1 г. 749 770 

СЦ-1 Намаляване равнището на безработица  ( %) АЗ 1 г. 48,43 40,00 

СЦ-1 
Равнище на средна годишна работна 

заплата в общината 
Лева НСИ 1 г. 7653 8000 

СЦ-1 Брой наети лица в предприятията бр. НСИ 1 г. 231  

СЦ-2 
Население (жители) с подобрено 

третиране на отпадъчните води 
Брой 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 0 2740 

СЦ-2 Население с подобрено водоснабдяване Брой 
Община Никола 

Козлево 
3 г. 972 3000 

СЦ-2 
Обществени сгради с внедрени мерки за 

енергийна ефективност  
Брой 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 8 15 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

П-2 Наети на работа безработни лица  Брой АЗ 1 г. 674 700 

П-2 
Относителеният дял на трайно 

безработните лица - над 2 години 
Брой АЗ 1 г. 561 450 

П-2 Създадени нови работни места Брой АЗ 1 г. 120 150 

П-1 
Стопански единици (предприятия) в 

община Никола Козлево 
Брой НСИ 1 г. 97 100 

П-1 
Нетни приходи от продажби на 

предприятията 
Хил.лв. НСИ 1 г. 38078 40000 

П-1 
Произведена продукция в нефинансовите 

предприятия на общината 
Хил.лв. НСИ 1 г. 10709 12000 

П-1 
Печалби в нефинансовите предприятия на 

общината 
Хил.лв. НСИ 1 г. 3679 4000 

П-1 
Реализирани проекти за междуобщинско 

сътрудничество 
Брой 

Община Никола 

Козлево 
4 г. 0 1 

П-1 Съвместни проекти реализирани в Брой Община Никола 3 г. 2 3 
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партньорство с НПО Козлево 

П-3 Ремонтирани пътища Км. 
Община Никола 

Козлево 
3 г. 20 30 

П-3 
Подобрена улична мрежа в лошо 

състояние 
Км. 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 15 20 

П-3 Изградена нова канализационна мрежа Км. 
Община Никола 

Козлево 
3 г. 0 20 

П-3 Изградени нови ПСОВ Брой 
Община Никола 

Козлево 
3 г. 0 1 

П-3 Обновени водопроводни мрежи Км. 
Община Никола 

Козлево 
3 г. 5 10 

П-3 Отпадни води, подложени на пречистване % 
Община Никола 

Козлево 
3 г. 0 40 

П-3 
Дължина на новопостроена газопроводна 

мрежа 
Км. 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 0 10 

П-1 Обработваеми земеделски земи Дка. ОСЗ 1 г. 166 199 166 250 

П-1 Размер поливни площи Дка. ОСЗ 1 г. 0 1000 

П-1 Залесени горски територии Дка ДГС 1 г. 70 100 

П-4 
Създадените "онлайн" административни 

услуги 
Брой 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 0 1 

П-4 
Общински служители преминали курсове 

и обучения 
Брой 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 50 50 

П-4 Културни събития Брой 
Община Никола 

Козлево 
1 г. 9 10 

П-4 
Обезпеченост с лекари и лекари по 

дентална медицина на 1000 души 
%о 

Община Никола 

Козлево 
1 г. 0,5 0,7 

П-4 Предоставяни социални услуги Брой 
Община Никола 

Козлево 
1 г. 5 7 

П-3 
Новосъздадени или благоустроени зелени 

площи 

Брой 
 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 7 10 

П-4 
Подобрено състояние на релизиозни 

храмове 
Брой обекти 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 1 2 

П-3, П-4 
Новосъздадени или обновени детски 

площадки 
Брой 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 5 7 

П-3, П-4 
Новосъздадени или обновени спортни 

площадки 
Брой 

Община Никола 

Козлево 
3 г. 2 4 
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Специфичните индикатори за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите 

цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие. Степента на въздействие се отчита с 

количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки 

относно достигнатото социално, икономическо и инфраструктурно развитие на общината. 

Специфичните индикатори за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от 

мерките или приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни 

проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните 

индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност на оценките 

и изводите. 

Предмет на наблюдение на АДИОПР е изпълнението на целите и приоритетите, 

заложени в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, 

бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа. 

Орган на наблюдение на АДИОПР е Общинският съвет. 

Функциите по наблюдението на АДИОПР включват: 

 Наблюдение на изпълнението на АДИОПР въз основа на определените 

макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия 

„Европа 2020”, глобалните екологични индикатори и другите специфични количествени 

индикатори по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за 

регионално развитие ;  

 Координация на дейностите по наблюдението на АДИОПР със заинтересуваните 

органи, организации, физически и юридически лица; 

 Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 

изпълнението на АДИОПР; 

 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на 

конкретни указания за преодоляването им; 

 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при 

изпълнението на АДИОПР. 

Системата за наблюдение на АДИОПР включва следните основни компоненти:  

 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи 

специфичния характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 98 

икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната 

среда в контекста на устойчивото регионално развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията - наблюдението на изпълнението на АДИОПР се осъществява на 

основата на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни 

инвестиции, Агенция за енергийна ефективност, Агенцията по заетостта, както и на 

основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на 

информация. При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се 

включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, 

живеещо в общините на района.  

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на АДИОПР 

се осигурява от бюджета на Община Никола Козлево. 

 Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  

общински планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за 

развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират 

такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в 

техните планови документи.  

 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния 

сектор активно участват в процеса на разработване на АДИОПР и наблюдение 

изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за 

изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в 

реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за 

живот и развитие.   

Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  

За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 

управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, 

подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на 

общинския план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и 

приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от 

планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане 

на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката 

общественост. 
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Резултатите от наблюдението на АДИОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни 

доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност 

промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, 

регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите 

на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт 

с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на АДИОПР осигуряват  информация 

за изготвяне на междинната и последващата оценка.   

По решение на органа за наблюдение – Общинският съвет,  или по искане на Кмета 

могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена 

тема или специфичен проблем.  

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация 

на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира 

актуализация на ОПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се 

предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се 

отговори на нуждите на района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода 

на действие на общинския план за развитие и дава представа за степента на цялостното му 

изпълнение. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите мерки в 

резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато 

очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и 

констатации за всеки от етапите на развитие в съответната община.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид 

при разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

 Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за 

обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  
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 През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 

управление на регионалното развитие. 

Актуализация  

Настоящият Актуализиран документ за изпълнение на ОПР е отворена система. Веднъж 

приет, той би трябвало да остане относително „твърд” в стратегическата си насоченост и цели, 

но отворен и гъвкав – по отношение на мерките, дейностите и проектите, които ще се 

изпълняват до края на програмния период – 2020 г.. 

V. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на  

информация и публичност 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 

ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 

партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 

неговия успех и широка обществена подкрепа. 

Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за 

регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 

изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 

решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и 

изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното 

устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 

наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за 

партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на 

управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на 

конкретните дейности. 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 101 

Основната цел на прилагането на нформираност и публичност във връзка с АДИОПР е 

да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно прилагането на 

мерките за регионално развитие.  

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на АДИОПР има Кмета на община 

Никола Козлево.  

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 

може да се разгледа в следните аспекти: 

 В  процеса на изготвянето на АДИОПР: 

АДИОПР се разработва чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включва 

информиране на всички заинтересовани страни. Дава се възможност за изразяване на мнения и 

представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг 

участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено 

обсъждане, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг 

със състав, основан на принципа на партньорството – местна власт, социални и икономически 

партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация се състоя и чрез 

провеждане на анкети, попълване на въпросник и др.  

Проведоха се консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и активно 

участие на представители на заинтересуваните страни. 

 По време на изпълнението на АДИОПР: 

В процеса на изпълнение на плана основните инструменти за осигуряване на 

информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и последващата 

оценка след края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при 

спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на 

партньорства и осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с 

активно участие на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на страницата на Община 

Никола Козлево в интернет.  

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат предвидени 

мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни 

кампании сред целевите групи. 

Поддържането на изграданите вече ефективни партньорства ще даде възможност в 

процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се 

укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и 

допълнителни финансови средства.  
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Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните 

продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпено в процеса на изпълнение на 

АДИОПР за периода 2014-2020. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно 

партньорство при изпълнението на общински план за развитие следва да са в посока на: 

 използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище 

като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване на 

разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и данъчни 

стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране, инвестиции в 

инфраструктура, облекчаване на условията за кредитиране на малки и средни 

предприятия, насърчаване на институциите за микрокредитиране и др.; 

 привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности като 

филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми, запазване 

и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни фирми при 

разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за научно-

изследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа развитието на 

нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на 

среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и 

осигуряване на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес /бизнес 

инкубатори, рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др. 

 подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики, 

свързани с използването на ПЧП. 

 Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и 

контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност 

на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен 

тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават 

на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на взимане 

на решения.  

 Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 

на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се 

осъществява от Кмета на община Никола Козлево и Общинския съвет в съответствие с техните 

компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва 

принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
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Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация е да бъдат 

осъществени необходимите стъпки за информиране и въвличане на социално-икономическите 

партньори и заинтересованите страни в изпълнението и оценката на актуализирания ОПР. 

Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за 

успешното реализиране на АДИОПР и за осигуряването на интегрирано устойчиво местно 

развитие. Органите на управление в община Никола Козлево трябва да осигурят условия за: 

 Периодични срещи между заинтересованите страни; 

 Участие в съвместни проекти; 

 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на  

изпълнението на Актуализирания Общински план за развитие; 

 Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на  

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на 

местните ресурси; 

 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански  

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за  

предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на актуализирания 

Общински план за развитие; 

 Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той  

може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват 

поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна информираност, 

участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност. 

 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 

информационен поток могат да бъдат използвани следните инструменти::  

 интерактивна електронна страница;  

 съвещаване чрез електронни пощи;  

 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на АДИОПР, източници на 

информация и полезни контакти при прилагането на плана;  

 провеждане на информационни срещи, за да се представи процесът на изпълнение на 

АДИОПР на партньорите и др. 

 В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна 

информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на 

Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Никола Козлево и 

Общинския съвет в съответствие с техните компетенции.  
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АДИОПР – Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие 

АЗ – Агенция по заетостта 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ГД ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕО – екологична оценка 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните 

инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НКПР – Национална концепция за пространствено развитие 

НПО – неправителствени организации 

НПР – Национална програма за развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 
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ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСИ - Отдел „Статистически изследвания“ 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации” 

ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частно парньорство 

РБ – Република България / Републикански бюджет 

РЗИ – Регионален център по здравеопазване 

РПРСИР – Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СИР – Североизточен район 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СУ – средно училище 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ДГ – детска градина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕИНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2017-2020 Г. 
 

№ Наименование на проекта Прогнозна 

Стойност 

Хил. лева 

Очакван източник на 

финансиране 

Индикативен 

срок за 

изпълнение 

Отговорна институция 

 ПРИОРИТЕТ 1 Икономическо съживяване и 

развитие на района, насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите с 

приоритети селско, горско стопанство и 

преработваща промишленост 

    

 Специфична цел 1.1. Развитие на селското и 

горското стопанство 

    

 Мярка 1.1.1. Разнообразяване на земеделските 

култури 

    

 Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни 

градини) 

1500 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Развитие на биологично земеделие 1000 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Изграждане на хидромелиоративна инфраструктура 1000 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Развитие на зеленчукопроизводство 1000 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Мярка 1.1.2. Развитие на животновъдството     

 Модернизация и увеличаване броя на 

животновъдните обекти 

500 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Внедряване на стандарти за качество и изиквания за 

хуманно отглеждане на животните 

200 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Мярка 1.1.3. Подпомагане развитието на 

устойчиво и високоефективно селско стопанство 

    

 Стартова помощ за развитие на малки стопанства от 

млади фермери 

200 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Технологично обновяване на земеделските 

стопанства 

1000 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 
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 Подобряване на научно-техническото, 

информационното, организационното и пазарното 

обслужване на местните селскостопански 

производители 

100 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Насърчаване сдружаването на местните 

производители за реализация на земеделски 

продукти и храни 

200 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Мярка 1.1.4. Поддържане и съхраняване на 

горските ресурси и развитие на горското и ловно 

стопанство 

    

 Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи 500 ПРСР 2014-2020 2018-2020 ДГС, Община 

Частен сектор 

 Подобряване превенцията срещу горски пожари  200 ПРСР 2014-2020 2018-2020 ДГС, Община 

Частен сектор 

 Развитие на дърводобива и дървопреработвателната 

промишленост 

500 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Частен сектор 

 Подобряване стопанисването на горите чрез 

увеличаване дела на отгледните сечи 

300 ПРСР 2014-2020 2018-2020 ДГС, Община 

Частен сектор 

 Развитие на ловното стопанство 200 Частни инвестиции 2018-2020 Частен сектор 

 Развитие на събирането на билки, гъби и други 

съпътстващи горското стопанство дейности 

2500 Частни инвестиции 2018-2020 Частен сектор 

 Специфична цел 1.2. Насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите в 

промишлеността и туризма 

    

 Мярка 1.2.1.Стимулиране на местното 

предприемачество 

    

 Създаване на нови и разрастване на съществуващите 

предприятия в промишлеността, търговията, 

услугите и туризма 

350 Частни инвестиции,  

ПРСР 2014-2020 

2018-2020 Частен сектор 

 Привличане на инвеститори в предприятия за 

преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, 

сушене, консервиране, дестилиране) 

300 Частни инвестиции,  

ПРСР 2014-2020 

2018-2020 Частен сектор 

 Помощ при стартиране за неселскостопански 

дейности в селските райони 

500 Частни инвестиции,  

ПРСР 2014-2020 

2018-2020 Частен сектор 

 Мярка 1.2.2. Стимулиране на сътрудничеството     
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и партньорството за икономическо развитие 

 Развитие на международното сътрудничество и 

връзки с побратимени градове 

50 Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 Развитие на междуобщинско сътрудничество и 

дейности 

10 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Съвместни проекти в партньорство с НПО 100 Европейски фонддове, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 Създаване на каталог с информация за свободни 

общински терени, сгради и услуги, за които се 

търсят инвеститори и частни партньори 

3 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Активен маркетинг и реклама на икономическия 

потенциал на общината 

5 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Разработване на общинска иновационна стратегия 2 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Мярка 1.2.3. Насърчаване развитието на туризма     

 Разработване на общинска програма за развитие на 

туризма 

3 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Развитие селски, еко туризъм, лов и риболов, 

базирани на природно-ландшафтните и културни 

дадености и ресурси на общината 

500 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Община  

Частен сектор 

 Организиране на културни събития за привличане 

на туристи 

6 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Проучване и експониране на богатото културно-

историческо наследство на общината 

200 Републикански бюджет 2018-2020 Община, МК 

 Изграждане на екопътеки 300 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Община  

 Маркетингови и рекламни дейности - участие в 

туристически борси, изложения и панаири 

5 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 ПРИОРИТЕТ 2 Подобряване качеството на 

живот, повишаване на заетостта, доходите и 

задържане на младите хора в района 

    

 Специфична цел 2.1. Подобряване достъпа до 

заетост и създаване на нови работни места 

    

 Мярка 2.1.1. Подобряване условията на труд и 

повишаване на доходите 

    

 Подобряване на условията и повишаване 

безопасността на труда в предприятията 

100 ОПРЧР 2018-2020 Частен сектор 

 Създаване на нови работни места и повишаване на 100 ОПРЧР 2018-2020 Частен сектор 
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доходите 

 Мярка 2.1.2. Насърчаване на работодателите за 

наемане на работа на младежи до 29 години 

    

 Наемане на работа на млади хора за чиракуване и 

стажуване 

100 ОПРЧР 2018-2020 Частен сектор 

 Старт в кариерата за лица завършващи средно и 

висше образование 

100 ОПРЧР 2018-2020 Частен сектор  

Община  

 Мярка 2.1.3. Стимулиране на самостоятелна 

заетост, предприемачество и създаване на нови 

предприятия 

    

 Създаване на заетост в общинско социално 

предприятие „Социални дейности“ на Община 

Никола Козлево 

390 ОПРЧР 2018-2020 Община  

 Стартиране на самостоятелна стопанска дейност 50 ОПРЧР 2018-2020 АЗ 

 Обучения на безработни лица за разработване и 

управление на собствен бизнес 

50 ОПРЧР 2018-2020 АЗ 

 Мярка 2.1.4. Стимулиране на трудовата 

мобилност за увеличаване равнището на 

заетостта и доходите 

    

 Осигуряване на редовен обществен транспорт за 

насърчаване на трудовата мобилност 

100 ОПРЧР 2018-2020 Община 

Частен сектор 

 Преферерции за транспорт до работното място от 

работодатели 

50 Частни инвестиции 2018-2020 Частен сектор 

 Специфична цел 2.2. Повишаване качеството на 

човешките ресурси и постигане на съответствие с 

изискванията на пазара на труда 

    

 Мярка 2.2.1. Повишаване професионалните 

умения и квалификацията на работната сила 

    

 Адаптиране на образователните програми в 

средното образование с потребностите на местния 

пазар на труда 

- Републикански бюджет 2018-2020 МОН, Училищата 

 Обучителни курсове за квалификация и 

преквалификация на безработни лица 

50 Републикански бюджет  

ОПРЧР 

2018-2020 АЗ 

 ПРИОРИТЕТ 3 Подобряване и възстановяване 

на техническата инфраструктура и опазване на 

околната среда 
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 Специфична цел 3.1. Доизграждане и 

модернизиране  на техническата  

инфраструктура и подобряване качествата на 

средата 

    

 Мярка 3.1.1. Ремонт и поддръжка на 

републикански, общински пътища и улични 

мрежи 

    

 
Поддръжка на пътища от републиканска пътна 

мрежа на територията на община Никола Козлево 

1000 Републикански бюджет 2018-2020 АПИ 

 
Реконструкция и рехабилитация на общински път 

SHU2101/III – 701, Тодор Икономово–

Хърсово/Никола Козлево–Ружица– Хърсово/III-701, 

в община Никола Козлево 

1309 ПРСР 2014-2020 

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

улици, съоръжения и принадлежностите към тях в с. 

Каравелово, с. Красен дол, с. Църквица и с. Цани 

Гинчево - община Никола Козлево 

3539 ПРСР 2014-2020 

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 
Ремонт и поддръжка на улична мрежа в селата на 

общината 

500 ПРСР 2014-2020 

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдителната 

и изграждане на канализационна 

инфраструктура 

    

 Обновяване на водоснабдителните системи и 

подобряване на водоснабдяването в общината 

500 ПРСР 2014-2020 

Инвестиционна програма на 

ВиК – Шумен ООД 

2018-2020 ВиК – Шумен ООД 

Община 

 Изграждане на канализация в с. Никола Козлево, 

Вълнари и Цани Гинчево, заедно с колектори и 

обща ПСОВ 

5000 ПРСР 2014-2020 

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 Мярка 3.1.3. Предотвратяване и ограничаване на 

последиците от природни бедствия и аварии 

    

 Разработване на План за действие при природни 

бедствия и аварии 

2 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 Брегоукрепване на язовири и корекция на речни 300 ОПОС 2014-2020 2018-2020 Община 
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корита Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

 Мярка 3.1.4. Повишаване на енергийната 

ефективност и ВЕИ 

    

 Повишаване енергийната ефективност на жилищни 

и обществени сгради 

300 Частни инвестиции, 

Републикански бюджет, 

ПРСР 2014-2020 

2018-2020 Община 

Частен сектор 

 Ремонт за енергийна ефективност на сградата на 

Община Никола Козлево 

1000 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Община 

 

 Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо 

във всички населени места на територията на 

общината 

100 Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура 100 Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 Мярка 3.1.5. Комплексно планиране и 

устройство на територията 

    

 Разработване на Общ устройствен план на община 

Никола Козлево 

159,6 Републикански бюджет 2018-2020 Община 

 

 Мярка 3.1.6. Благоустрояване и обновяване на 

населените места 

    

 Ремонт и обновяване на площади в селата на 

общината 

250 ПРСР 2014-2020 2018-2020 Община 

 

 Ремонт и обновяване на сгради на кметства в 

общината 

100 ПРСР 2014-2020, 

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 Рехабилитация на обществени зелени площи - 

паркове, градини, спортни и детски площадки за 

населените места в общината 

150 Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 Специфична цел 3.2. Опазване на околната среда 

и пълноценно използване на природните ресурси 

    

 Мярка 3.2.1. Опазване на околната среда     

 Опазване на защитена територия „Чубоклията” край 

с. Хърсово 

5 Републикански бюджет, 

ОПОС, ПУДООС 

2018-2020 Община 

 

 Поощряване на граждански инициативи за опазване 

на природата 

10 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

ПУДООС 

2018-2020 Община 
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 Мярка 3.2.2. Подобряване управлението на 

отпадъците 

    

 Участие на община Никола Козлево в сдружение 

„Регионално управление на отпадъците – Добрич” 

10 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

ОПОС 

2018-2020 Община 

 

 

 Рекултивация на закрито депо за БО на имот 000015, 

в местността „ДО СЕЛО” в землището на с. Никола 

Козлево 

300 Републикански бюджет, 

ОПОС 

2018-2020 Община 

 

 

 Полагане на грижи за складовете за пестициди и 

хербициди с оглед правилното им съхранение и 

обезвреждане 

10 Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 

 Разширяване на разделното събиране на отпадъци и 

създаване на система за оползотворяване на зелени, 

био-отпадъци и домашно компостиране  

250 Републикански бюджет, 

ОПОС, ПУДООС 

2018-2020 Община 

 

 

 Информационна кампания във всички населени 

места за подобряване екологичната култура на 

населението 

5 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 

 

 ПРИОРИТЕТ 4 Подобряване на качеството и 

достъпа до административни, здравни, 

образователни, социални и културни услуги 

    

 Специфична цел 4.1. Подобряване на 

административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет 

    

 Мярка 4.1.1. Повишаване на административния 

и институционален капацитет 

    

 Повишаване капацитета на общинската 

администрация и общинския съвет за                  

управление, изпълнение, наблюдение и оценка на 

планови и стратегически документи 

50 Републикански бюджет, 

НСОРБ, ИПА и др. 

2018-2020 Община 

 

 

 Предоставяне на електронни административни 

услуги и обслужване на „едно гише” 

10 ОПДУ,  

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 

 Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и 

уменията на служителите в администрацията  

    

 Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане 

на добри практики за подобряване на ефективността 

20 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

2018-2020 Община 
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в работата на служителите от администрацията НСОРБ  

 Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на 

гражданите за дейността и резултатите от 

работата на администрацията 

    

 Ефективни действия за публичност на 

административните услуги 

2 Общински бюджет 2018-2020 Община 

 

 

 Специфична цел 4.2. Осигуряване на качествено 

образование 

    

 Мярка 4.2.1. Подобряване достъпа до 

предучилищно и училищно образование 

    

 Осигуряване на условия за реализиране на 

задължително образование с фокус върху децата в 

риск и деца от малцинствени групи, включително 

реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от 

образователната система  

100 ОПНОИР 2018-2020 Детски градини 

Училища 

Община 

 

 

 Мярка 4.2.2. Обновяване на материалната и 

техническа база на образователните институции 

    

 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко 

Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, общ. 

Никола Козлево“ 

974 ПРСР 2014-2020 г. 2018-2020 Община 

 

 

 Ремонт за енергийна ефективност на сградата на ОУ 

"Св. Климент Охридски" - с. Пет могили 

224,6 ПРСР 2014-2020 г. 2018-2020 Община 

 

 

 Ремонт и оборудване на ДГ „Зорница“- с. Никола 

Козлево 

1000 ПРСР 2014-2020 г. 2018-2020 Община 

 

 Ремонт на оградата на ДГ „Здравец“ в с. Църквица 181 Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет 

2018-2020 Община 

 

 

 Обновяване и оборудване на учебни кабинети, 

образователни лаборатории и работилници 

380 Републикански бюджет,  

МОН, 

ОПНОИР и др. 

2018-2020 Община 

Училища 

 

 Адаптиране на детски площадки и спортни 

съоръжения към изискванията за безопасност и 

функционалност 

50 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

ПУДООС 

 

2018-2020 Община 

Училища 
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 Специфична цел 4.3. Повишаване достъпа до 

устойчиви и качествени здравни услуги 

    

 Мярка 4.3.1. Подобряване на материално- 

техническата база в здравеопазването 

    

 Ремонт и обновяване на здравни служби и 

медицински кабинети 

50 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

МЗ 

2018-2020 Община 

 

 Мярка 4.3.2. Повишаване качеството и 

подобряване достъпа до здравни услуги 

    

 Повишаване броя на медицинския персонал и 

осигуряване на мобилност на медицинските услуги 

- Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

МЗ 

2018-2020 Община 

 

 Специфична цел 4.4. Разширяване обхвата и 

вида на социалните услуги 

    

 Мярка 4.4.1. Изграждане и обновяване на обекти 

на социалната инфраструктура 

    

 Разкриване на Дневен център за работа с деца на 

улицата в гр. Нови пазар. Предвижда се услугата да 

е междуобщинска за Нови пазар, Каолиново и 

Никола Козлево 

1000 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

МТСП 

2018-2020 Община 

 

 Разкриване на Център за социална рехабилитация и 

интеграция на лица и деца с увреждания в с. 

Хърсово 

1000 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

МТСП 

2018-2020 Община 

 

 Разкриване на Център за настаняване от семеен тип 

за стари хора в с. Никола Козлево 

1000 Републикански бюджет, 

Общински бюджет, 

МТСП 

2018-2020 Община 

 

 Мярка 4.4.2. Подобряване качеството и достъпа 

до социални услуги в общността 

    

 Разширяване дейността на Домашен социален 

патронаж  

100 Общински бюджет, 

Републикански бюджет (МТСП) 

2018-2020 Община 

 

 Предоставяне на услугата „Личен асистент”  250 ОПРЧР,  

Републикански бюджет (МТСП) 

2018-2020 Община 

 

 Обществени трапезарии за социално слаби лица 200 ОПРЧР,  

Републикански бюджет (МТСП) 

2018-2020 Община 

 

 Специфична цел 4.5. Развитие на културата, 

спорта и младежките дейности 

    



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Никола Козлево  

                                                                                                                        2017-2020 г. 

 116 

 Мярка 4.5.1. Обновяване, ремонт и оборудване на 

културни институции 

    

 Ремонтни дейности на НЧ „Пробуда – 1906“, с. 

Никола Козлево 

269 Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет 

2018-2020 Община 

 

 

 Ремонтни дейности на джамия в с. Църквица, общ. 

Никола Козлево 

126 Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет 

2018-2020 Община 

 

 

 Мярка 4.5.2. Развитие на художествена 

самодейност и на културни събития 

    

 Организиране и провеждане на ежегоден „Празник 

на зелника” 

10 Общински бюджет, Спонсори, 

Дарители и др. източници 

2018-2020 Община 

Читалища 

 

 Насърчаване дейността на самодейните 

художествени състави 

5 Общински бюджет, Спонсори, 

Дарители и др. източници 

2018-2020 Община 

Читалища 

 

 Мярка 4.5.3. Ремонт, модернизация и изграждане 

на спортна инфраструктура 

    

 Ремонт и обновяване на стадиони 500 ПРСР 2014-2020 г., 

Републикански бюджет 

2018-2020 Община  

 Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на 

съществуващите детски и спортни площадки на 

открито в община Никола Козлево 

50 ПУДООС, Републикански 

бюджет, Общински бюджет 

2018-2020 Община 

 

 Мярка 4.5.4. Насърчаване дейността на 

спортните и младежки клубове 

    

 Подкрепа за развитие на местни спортните клубове 

и млади спортни таланти 

5 Общински бюджет, Спонсори, 

Дарители и др. източници 

2018-2020 Община  

НПО 

 

 Създаване на условия за пълноценно използване на 

свободното време и превенция на рисковото 

поведение сред децата и младите хора 

10 ОПРЧР, МОН, Републикански 

бюджет, Общински бюджет и 

др. 

2018-2020 Община  

НПО 

 
 ВСИЧКО ЗА АДИОПР 2014-2020 

 

36790.20    
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