ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/21-38, факс: 05328 20 20,
е - mail : obankozlevo@mail.bg
ПРОТОКОЛ
№4
22.12.2015 г.
Днес 22. 12. 2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се проведе
редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха още: Мехмед
Мехмедали – кмет на с. Пет могили; Селяйдин Исуф – кмет на с. Църквица ; Красимира
Каменова – кмет на с. Красен дол ; Недрет Тефик – кмет на с. Крива река ; Шинаси Назиф –
кмет на с. Каравелово ; Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица ; Мехмед Мехмед – кмет на с.
Хърсово ; Борис Добрев – кметски наместник на с. Векилски ; Ешреф Реджеб – кмет на
Община Никола Козлево ; Петър Димитров – секретар на общината ; Иван Иванов – заместник
кмет на община Никола Козлево ; Татяна Николова – Юрисконсулт на Община Никола
Козлево; Таня Христова –Гл. специалист „ Проекти и инвестиции” ; Иванка Найденова –
Директор Дирекция „ФСД и АО” ; Пламена Янчева – старши специалист „Счетоводство” .
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Председателят на Общинския съвет - Стефан Стефанов констатира наличието на кворум,
откри заседанието и предложи следния дневен ред :
Да се разгледат следните докладни, разгледани от комисиите на общински съвет Никола
Козлево:
1. Докладна с Вх. № 196 от 03.12.2015 г.
2. Докладна с Вх. № 197 от 03.12.2015 г.
3. Докладна с Вх. № 198 от 04.12.2015 г.
4. Докладна с Вх. № 199 от 07.12.2015 г.
5. Докладна с Вх. № 200 от 09.12.2015 г
6. Докладна с Вх. № 203 от 16.12.2015 г.
7. Докладна с Вх. № 204 от 16.12.2015 г.
8. Докладна с Вх. № 205 от 16.12.2015 г.
9. Докладна с Вх. № 206 от 16.12.2015 г.
10. Докладна с вх. № 207 от 16.12.2015 г.
11. Докладна с Вх. № 209 от 16.12.2015 г.
12. Докладна с Вх. № 210 от 16.12.2015 г.
13. Докладна с вх. № 212 от 16.12.2015 г.
14. Докладна с вх. № 214 от 17.12.2015 г.
15. Докладна с вх. № 217 от 22.12.2015 г.
Председателят на общинския съвет Стефан Стефанов подложи дневния ред на гласуване.
От общо гласували 13
С 13 гласа „за”
С 0 гласа „против”
С 0 гласа „въздържали се”
Общинския съвет прие дневния ред.
По първа точка от дневния ред:
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Докладна с Вх. № 196 от 03.12.2015 г. Относно: Даване на съгласие за удължаване на срока на
ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” с още 1 година – до
31.12.2016 г.
Председателят даде думата на съветниците за мнения ,становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване.
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за”
Общинския съвет прие :
РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с реализация на проект: Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Добрич“:
1. Дава съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците –
регион Добрич” с още 1 година – до 31.12.2016г.
2. Упълномощава ликвидатора да внесе съответните документи за вписване на горното
обстоятелство.
По втора точка от дневния ред :
Докладна с Вх. № 197 от 03.12.2015 г. ОТНОСНО: Съфинансиране на проект
„Ремонт на НЧ „Просвета – 1963” - с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево“ по
проект „Красива България”.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към
докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към гласуване .
От общо гласували 13
С 11 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 2 гласа “въздържали се”
Общинския съвет прие :
Р Е Ш Е Н И Е № 24
На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за
общинските бюджети Общински съвет Никола Козлево одобрява да се съфинансира проект
„Ремонт на НЧ „Просвета – 1963” - с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево“ по проект
„Красива България” мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” със
сумата от 140 000,00 лева със ДДС.
По трета точка от дневния ред:
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Докладна с Вх.№ 198 от04.12.2015 г.
ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество във връзка с
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05М20Р001-3.02 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към гласуване .
От общо гласували 13
С 13 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”
Общинския съвет прие :
РЕШЕНИЕ № 25
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Никола Козлево одобрява Споразумение за общинско сътрудничество, с партньорите СОУ
„Цанко Б. Церковски” и Сдружение "Нов път" по проект „Бъдещето днес – образование и
интеграция”, подаден за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05М20Р001-3.02 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
По четвърта точка от дневния ред :
Докладна с Вх.№199 от 07.12.2015 г. ОТНОСНО: Утвърждаване на масивите за ползване
- полските пътища и каналите в БЗЗ и средните годишни рентни плащания.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване .
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за”
прие:
РЕШЕНИЕ № 26
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка заповеди на Директора на ОД „Земеделие”
Шумен по чл.37в, ал.4, от ЗСПЗЗ Общинския съвет реши:
1. Утвърждава разпределението на масивите за ползване - полските пътища и каналите в
БЗЗ, в землищата на община Никола Козлево, съгласно Приложения от № 1 до № 9.
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2. Утвърждава следния наем на масивите за ползване - полските пътища и каналите на
община Никола Козлево, както следва:
 в землището на с.Никола Козлево – 43,00 /Четиридесет и три лева/ на декар.
 в землището на с. Красен дол - 35,00 /Тридесет и пет лева/ на декар.
 в землището на с.Църквица – 28,00 /Двадесет и осем лева/ на декар.
 в землището на с.Ружица – 32,00 /Тридесет и два лева/ на декар.
 в землището на с.Векилски– 38,00 /Тридесет и осем лева/ на декар.
 в землището на с.Пет могили– 40,00 /Четиридесет лева/ на декар.
 в землището на с.Хърсово – 33,00 /Тридесет и три лева/ на декар.
 в землището на с.Крива река– 43,00 /Четиридесет и три лева/ на декар.
 в землището на с.Цани Гинчево– 40,00 /Четиридесет лева/ на декар.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договори с ползвателите, посочени в
списъците, по цена в размер на наема за съответното землище.
По пета точка от дневния ред:
Докладна с Вх. № 200 от 09.12.2015 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на оценки за продажба на движими вещи – общинска
собственост
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване .
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за
Прие
РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.63, ал.1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Никола
Козлево реши:
1. Утвърждава пазарни цени на следните превозни средства:
 лек автомобил МЕРСЕДЕС Е 200 КОМПРЕСОР, с рег.№ Н7878АР
- пазарна стойност 11450лв. (единадесет хиляди четиристотин и петдесет лева);
 лек автомобил МИКРОБУС ФОРД ТОРНЕО, С рег.№ Н9069АМ
- пазарна стойност 2310лв. (две хиляди триста и десет лева);
 лек автомобил КОМБИ ОПЕЛ АСТРА с рег.№ Н3431АХ
- пазарна стойност 2020лв. (две хиляди и двадесет лева), собственост на община
Никола Козлево извършени от независим лицензиран оценител по Метода на аналогова
със амортизирана заместителна стойност.
2. Общински съвет – Никола Козлево упълномощава кмета на община Никола Козлево да
предприеме последващи действия за продажба на горе посочените вещи по реда на
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ГЛАВА СЕДМА от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество .
По шеста точка от дневния ред
Докладна с Вх. № 203 от 16.12.2015 г. Относно: Приемане на Стратегия за развитие на
социалните услуги в община Никола Козлево за периода 2016-2020 г.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към гласуване .
От общо гласували 13
С 13 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”
прие :
Р Е Ш Е Н И Е № 28
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 36б, ал. 1 от ППЗСП, Общински съвет Никола
Козлево реши:
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Никола Козлево за периода
2016-2020 г.
Съгласно приложението:
УТВЪРДИЛ:
Ешреф Реджеб
Кмет на община Никола Козлево
.
гр.Каолиново

СЪГЛАСУВАЛ:
Севджихан Ахмедова
Директор на Дирекция
„Социално подпомагане“
.

СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
(2016 – 2020)
Декември 2015
Настоящата Стратегия за развитие на социалните услуги в община Никола
Козлево (2016–2020) е приета с Решение № …28….. на Общински съвет Никола Козлево
по Протокол № 4 ./22,12,2015 година.
Съдържание
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Раздел ІV. Мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията ............................................ 16
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РЕЗЮМЕ
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Никола Козлево (2016–2020 г.)
е разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от
Правилника за прилагането на закона за социално подпомагане.
Стратегията е създадена в процес на сътрудничество между заинтересованите страни –
Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Каолиново, като част от
необходимата информация бе предоставена от РЗИ – Шумен, Дирекция „Бюро по труда“ в гр.
Нови Пазар, ТЗ „ГРАО“ – Шумен, ОД на МВР – Шумен, ТСБ – Шумен, ТП на НОИ - Шумен,
РИО – Шумен и др.
ОБХВАТ
Стратегията очертава развитието на социалните услуги в община Никола Козлево за
период от 5 /пет/ години (от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.).
Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими
групи като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора.
ВИЗИЯ
С разработването и приемането на Стратегията за развитието на социалните услуги с
усилията и желанието на всички заинтересовани страни в община Никола Козлево се цели
чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и грижа да се създадат
условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и
с риск от социално изключване.
Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи
за защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето. Основната е
човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без
значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на Стратегията са изведени
въз основа на заключенията и препоръките от общинския анализ, направените проучвания,
както и установените потребности на рисковите групи в община Никола Козлево.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В края на 5 /пет/ годишния период от изпълнението на Стратегията ще се постигне
подобряване на живота на уязвимите групи в община Никола Козлево чрез значителна
промяна в обема, вида и качеството на предлаганите социални услуги:
 Увеличаване на дела на услугите в общността;
 Увеличаване на дела на децата, отглеждани в семейна и алтернативна семейна грижа;
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Раздел I. Анализ и оценка на ситуацията
1.

Подготовка и организация

Процесът на разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Никола Козлево започна с определянето на Общински оперативен екип от специалисти,
представители на Общинска администрация Никола Козлево, Дирекция „Социално
подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“ гр. Нови Пазар.
При разработването на Стратегията са използвани следните принципи и подходи на
планиране: планиране с участието на заинтересованите страни на общинско ниво,
съответствие с реалните потребности на лицата в риск, изпълнимост и приложимост на
планираните интервенции.
2.

Съответствие с международни, национални и местни политики

Разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво е в
съответствие с принципите, утвърдени в международни нормативни актове в сферата на
социалното развитие и следва принципите на законосъобразност по отношение на редица
нормативни актове: Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон
за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от
дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.
Институции и организации, отговорни за предоставянето на социалните услуги
Те участват в процесите на: планиране, разкриване, финансиране, управление,
предоставяне и контрол на социалните услуги, съобразно своите компетенции, права и
задължения:
 Министерство на труда и социалната политика – създава държавната политика в
сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети;
 Министерство на финансите - определя стандартите за финансиране на социалните
услуги;
 Агенцията за социално подпомагане - разрешава откриването и закриването на
социалните услуги, държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги,
инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги;
 Държавната агенция за закрила на детето – лицензира доставчиците на социални
услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства.
 Областен управител, Областен съвет за развитие и областни комисии - имат
отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;
 РДСП - изготвя становища за откриването/закриването на социални услуги,
държавно-делегирана дейност;
 Общините – определят общинската политика по отношение на социалните услуги,
разкриват и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални
услуги на външни доставчици, контролират тяхното качество;
 Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на АСП
физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица) предоставят
социални услуги, за които са сключили договор;
 Дирекции “Социално подпомагане” - ангажирани са с идентифицирането на случаи,
оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги;
 Обществените съвети за социално подпомагане в общините осъществяват
обществения контрол
3. Тенденции в развитието на община Никола Козлево
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Община Никола Козлево е разположена в Североизточна България, в североизточната
част на Лудогорието и е част от област Шумен. Общината се състои от 11 населени места.
Административен център е село Никола Козлево.
Демографските процеси:
 Естественият прираст през последните три години е положителен;
 В селата по-голямата част от жителите са в надтрудоспособна възраст, а броят на
самотните стари хора сред тях е значителен;
 Трайна е тенденцията на напускане на общината от хора в работоспособна възраст,
които търсят препитание в чужбина и в по-големите градове на страната.
Икономическо развитие, заетост и безработица:
 Най-големият проблем е безработицата – липса на работни места по населените
места;
 Ниска квалификация и образование за голяма част от безработните, което още повече
стеснява възможностите за достъп до заетост;
 Намаляване на потенциала за икономическо развитие поради липсата на инвестиции.
В община Каолиново селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната
икономика, който е ориентиран в две основни направления – растениевъдство и
животновъдство. Частният сектор се разраства бавно и все още не е важен генератор на
работни места и благосъстояние.
Образование:
 Висок дял на хората с основно и по-ниско образование;
 Увеличаващ се брой на учениците, които напускат училище, без да завършат средно
образование и на нередовно посещаващите училище;
 Недостатъчни възможности за професионално обучение, квалификация и
преквалификация на работната сила.
Здравеопазване:
 Затруднен и ограничен достъп до медицинска помощ особено в малките и
отдалечените населени места;
 Намаляващ брой общопрактикуващи лекари –– 4 незаети практики от общо 7;
 Силно ограничен достъп до зъболекарски услуги;
Жилища и жилищна политика:
 Жилищните условия на територията на общината са задоволителни;
 При крайна необходимост с решения на Общинския съвет се отпускат еднократни
помощи на нуждаещи се лица, с цел подобряване на жилищните условия или частичен ремонт
на пострадали по различни причини жилищни постройки.

4.

Рискови фактори
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При планиране на социалните услуги е от изключителна важност да се откроят
основните проблеми и фактори, които формират рискови групи и пораждат рискове за
различните групи. Основните фактори, които пораждат риск в община Никола Козлево са:
• безработицата при трудоспособното население и ограничените доходи на хората в
надтрудоспособна възраст;
• структурата и числеността на семейството - съотношението между работещи и
неработещи членове, непълни или многодетни семейства;
• увреждане или здравословен проблем на член на семейството – допълнителни
разходи за семейството, ежедневна грижа от трудоспособен член на семейството;
• затруднен достъп до здравни и образователни услуги;
• ниско ниво на образование.
Всички тези фактори формират групи не самостоятелно, а в съчетание една с друга. Те са
свързани с равнището на доходите и засягат почти всички групи от населението.
Възрастта и увреждането също са определящи фактори, свързани с възможностите за
автономност на хората и необходимостта от подкрепа, които оказват сериозно влияние за
формирането на рискови групи.
Изводи за необходимите мерки и дейности за преодоляване на рисковите фактори,
свързани с доходите:








Преодоляване на безработицата сред трудоспособното население;
Подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални доходи;
Подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства;
Подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания;
Актуализиране на жилищната политика в населените места;
Оптимизиране на системите на здравеопазването и образованието;
Актуализиране на политиките за социално включване на уязвимите малцинства.

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с възрастта:
 Предоставяне на услуги и подкрепа на родители, които имат различни по характер
трудности при отглеждането на своите деца;
 Предоставяне на услуги и подкрепа на приемни родители, близки и роднини,
осиновители, които осигуряват родителски грижи за децата;
 Подкрепа за израстването и развитието на децата и тяхната пълноценна социална
реализация;
 Подпомагане и услуги на възрастни хора, които имат нужда от придружаване в
ежедневието си.
5. Рискови групи
В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират следните рискови групи в
община Никола Козлево:
 Деца с увреждания и техните семейства – 22 деца. Основните затруднения на
родителите са от финансово естество (осигуряване на лекарства, консумативи, лечение,
рехабилитация). Осигуряването на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с
увреждания е водеща потребност при планирането на социалните услуги. Водещ при децата с
увреждания е здравословният проблем. Голямо значение имат липсата на ранна диагностика и
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рехабилитация, както и социалната им изолация. Основните проблеми на децата със
специфични потребности са свързани с ограничения достъп до услуги. От една страна
ограничаването се обосновава от недостатъчната наличност на услуги за деца с увреждания и
техните семейства, а от друга от чисто физическата невъзможност на децата да ползват такива
услуги.
 Деца и младежи, настанени в специализирани институции или други услуги от
резидентен тип - На територията на община Никола Козлево няма функциониращи
специализирани институции за деца. През последните години се наблюдава намаляване на
броя на деца, настанени в специализирани институции.
 Деца и семейства в риск
Към тази група спадат следните рискови подгрупи:
 Родители на деца в риск и в ситуация на риск;
 Самотни родители;
 Много млади родители, с нисък социален статус;
 Етнически общности в неравностойно положение;
 Деца и младежи отпаднали от училище;
 Деца в приемни семейства – 14 деца към 30.06.2015 г.
 Безработни;
 Деца и семейства подпомагани по реда на Закона за социално подпомагане и
Правилника за неговото прилагане;
 Лица с увреждания и техните семейства
Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо
от възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от Дирекция “Социално
подпомагане” и отразяват броя на подпомаганите лица, основно по Закона за интеграция на
хората с увреждания.
Лица с увреждания – 353 души регистрирани в ДСП към 30.06.2015 г.
Тези данни включват сборна група от хора в трудоспособна възраст с тежки
увреждания и хора в надтрудоспособна възраст, които вследствие на възрастта са придобили
увреждания.
Като цяло проблемите на тази група са свързани с възможността за социално
включване – ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна грижа, общуване и
придвижване.

 Деца и лица, жертви на насилие.
За жертвите на домашно насилие и сексуално насилие основните рискови фактори са
пряк и непосредствен риск за здравето и живота им; трудна лична и професионална
реализация, инвалидизация. Необходимо е специализираните програми за извършителите на
насилие да започнат да функционират.
 Възрастни самотни хора и възрастни лица, настанени в специализирани
институции
Животът на старите хора в отдалечените и изолирани места е изключително затруднен,
основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване,
невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и
най-вече социалната изолация. Във всички малки населени места в общината този проблем е
поставен на първо място.
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Обхватът на програмите, които развиват социалните услуги „Личен асистент” и
„Домашен помощник” не са достатъчни за да задоволят потребностите на самотните стари
хора. Това е преобладаващата част от населението в селата.
Няма данни за настанените възрастни хора и хора с увреждания в специализирани
институции в другите области, но в предвид предстоящата деинституционализация и
закриването на домове е необходимо планиране на социални услуги на територията на
общината.
6. Потребности от социални услуги
Общи изводи за наличните социални услуги
Изхождайки от направения анализ на факторите, рисковете, рисковите групи и
социалните услуги на територията на общината може да се направи следният извод:
Наличните социални услуги като видове не са достатъчни и не отговарят на потребностите на
идентифицираните групи, не обхващат достатъчен брой нуждаещи се. Необходимо е усилията
да бъдат насочени към увеличаване на капацитета на предоставяните услуги като “Личен
асистент”, “Социален асистент”, “Домашен помощник”, с което да се обхванат всички
нуждаещи се.
Общи изводи за услугите за деца:
Към настоящия момент социалните услуги за деца не са развити в община Никола
Козлево. С цел превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от образователната
система, чрез индивидуална работа с детето и семейството му, осъществяване на семейно
консултиране и подкрепа, ограмотяване на децата и подпомагане на формирането на
хигиенни, личностни, социални и други умения, в полза на идентифицираните групи би бил
един Център за работа с деца на улицата. Необходимо е усилията да бъдат насочени към
увеличаване на капацитета на предоставяните услуги като „Личен асистент” и приемна грижа.
Изводи за услугите за възрастни:
Действаща е услугата „Личен асистент“. Анализът на рисковите групи показва
необходимостта от Дневен център за стари хора и Обществена трапезария. Това от което имат
нужда възрастните и стари хора на територията на общината е лице, което да им помага в
ежедневието. Те не биха постъпили в СИ, а и роднините им не биха го допуснали. За тях най
добре е да бъдат обгрижвани от личен асистент, социален асистент, домашен помощник или
друга подобна услуга.
Раздел II. Стратегия за развитие на социалните услуги
1.

Визия

Разработването и приемането на Стратегията за развитието на социалните услуги на
общинско ниво обединява усилията и желанието на всички заинтересовани страни в община
Никола Козлево да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората
в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на
достъпни и качествени социални услуги и грижа. За постигането на своите цели Стратегията
предвижда развиването на ефективна система от социални услуги, които са достъпни,
качествени и адекватни на потребностите на общността.
2. Ценности и принципи
Възможностите за реализация и достоен живот на всяко човешко същество са без
значение от неговата етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално
положение.
Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и
предоставянето на социални услуги:
 Съответствие на социалните услуги с международните документи относно човешките
права;
 Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България;
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 Насърчаване на услугите в общността;
 Ползване на услуги от институционален тип само като крайна мярка;
 Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община Никола
Козлево.
3. Обхват на стратегията
В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на
територията на община Никола Козлево. Стратегията обхваща 5/пет/ годишен период
(01.01.2016 – 31.12.2020 г.) и включва всички социални услуги, които ще функционират на
територията на общината.
4. Целеви групи
Стратегията предвижда социални услуги за всички жители на общината, както следва:
 Деца и семейства в риск;
 Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;
 Етнически общности;
 Деца и възрастни с увреждания;
 Самотни стари хора;
5.

Очаквани резултати от изпълнение на Стратегията

 Изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво в
съответствие с националните приоритети и европейските ценности;
 Подобрен и улеснен достъп до социални услуги на нуждаещите се хора.
Раздел III. Стратегически и специфични цели, мерки, дейности
1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Деинституционализация и развитие на социалните
услуги за деца
Планираните дейности по този приоритет трябва да доведат до разкриване и
предоставяне на качествени социални услуги в среда, близка до домашната.
1.1. Специфична цел: Разкриване на нови социални услуги за деца/младежи с/без
увреждания
1.1.1. Мярка: Разкриване на Дневни центрове за деца/младежи с/без увреждания –
дневна или седмична грижа.
1.1.1.1. Дейност: Разкриване на Център за работа с деца на улицата в гр. Нови
пазар
През 2016 г. в гр. Нови пазар ще бъде разкрит Център за работа с деца на улицата, с
капацитет 30 места като държавно делегирана дейност.
Предвижда се услугата да е междуобщинска за общините Нови пазар, Каолиново и
Никола Козлево.
ЦРДУ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на
улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи
трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство,
семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване
на децата, обучение в родителски умения.
1.2. Специфична цел: Продължаване/разширяване дейността на социални услуги
за деца/младежи със/без увреждания
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1.2.1. Мярка: Развитие на дейностите, предоставяни в Центровете за обществена
подкрепа (ЦОП).
1.2.1.1. Дейност: Развитие на дейностите, предоставяни в Център за обществена
подкрепа (ЦОП) в гр. Нови пазар.
Център за обществена подкрепа в гр. Нови пазар е разкрит 2008 година по проект
„Семейство за всяко дете“ на УНИЦЕФ България. Услугата е предоставена за управление на
Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие“. Финансирането е
държавно-делегирана дейност.
Центърът предоставя социални услуги както на територията на Община Нови пазар, така
и на територията на общините Никола Козлево, Каспичан и Каолиново.
Центърът за обществена подкрепа развива мобилност на услугите, които предлага и в
населените места в общините Никола Козлево и Каолиново. Започва работи по „Приемна
грижа” в община Никола Козлево.
1.2.2. Мярка: Развитие на дейността на Семейно-консултативни центрове (СКЦ).
1.2.2.1. Дейност: Развитие на дейността на Семейно-консултативен център (СКЦ)
в гр. Нови пазар.
Семейно - консултативен център – Нови пазар е създаден по Проект „Семейство за всяко
дете” на УНИЦЕФ през 2011 год.
„Семейно - консултативният център за родители и деца“ е иновативна междусекторна
услуга, която обединява комплекс от интегрирани социални, здравни, образователни услуги,
мерки и дейности за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск с голям мобилен
компонент за обхващане на най-уязвимите общности и групи, живеещи в обособени квартали
или в изолирани населени места в общината и областта.
Семейно - консултативният център град Нови пазар работи на територията на четири
общини - Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.
Екипът на СКЦ гр. Нови пазар работи по методически насоки на УНИЦЕФ, разписани
процедури и правилници. СКЦ работи основно на терен, без направления от ОЗД, подкрепя не
едно лице, а цялото семейство и комбинира работа по случаи и по програми.
1.2.3. Мярка: Развитие на други услуги за деца/младежи с/без увреждания.
1.2.3.1. Дейност: Развитие на услугата „Приемна грижа“ в община Никола Козлево.
 Община Никола Козлево има утвърдени 14 професионални приемни семейства с
настанени 15 деца. Общината предвижда да се увеличи броя на приемните семейства – от 14
на 25 през 2016 година.
2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Деинституционализация и развитие на социалните
услуги за хора с увреждания и стари хора
2.1. Специфична цел: Разкриване на нови социални услуги за лица с увреждания и
стари хора.
2.1.1. Мярка: Разкриване на нови Центрове за социална рехабилитация и
интеграция (ЦСРИ) за хора с увреждания.
2.1.1.1. Дейност: Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция
/ЦСРИ/ за деца и лица с увреждания в с. Хърсово, община Никола Козлево.
13

ЦСРИ за деца и лица с увреждания ще бъде разкрит в периода 2016-2018г., с капацитет
30 места, финансиран по европейски и национални програми.
Услугата ще включва социална интеграция, работа с роднини, свободно време,
развлечение и други.
2.1.2. Мярка: Разкриване на нови Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)
за хора с увреждания и стари хора.
2.1.2.1. Дейност: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора
в община Никола Козлево.
Центърът ще бъде разкрит през 2019 г. в сградата на бившата здравна служба в с. Никола
Козлево, с капацитет от 15 места, като държавно делегирана дейност.
ЦНСТ ще работи с лица, изведени от специализираните институции за стари хора, както
и с лица, за които е налице риск от институционална грижа. Услугите, които се предоставят на
потребителите са задоволяване на основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи
грижи и осигуряване на условия за тяхното надграждане; осигуряване на безопасна и сигурна
среда за живеене в която лицата да развиват пълноценно своите възможности.
2.1.3. Мярка: Разкриване на други услуги за хора с увреждания и стари хора.
2.1.3.1. Дейност: Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда в община Никола Козлево .
Центърът ще бъде разкрит през месец януари 2016 година, в село Хърсово, с капацитет 76
места със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Потребителите на центъра ще са лица с увреждания и стари хора, на които ще се предоставят
услугите, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги, рехабилитация чрез лечебна
физкултура, трудотерапия и др.
2.1.3.2. Дейност: Разкриване на обществена трапезария в община Никола Козлево.
През периода 2016 - 2020 г. ще бъде разкрита обществена трапезария в община Никола
Козлево, с капацитет 40 потребители, финансирана по национални програми и средства от
оперативни програми.
В трапезарията ще се приготвя топъл обяд и хляб на лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии.
2.2. Специфична цел: Продължаване/разширяване дейността на социални услуги
за хора с увреждания и стари хора.
2.2.1. Мярка: Продължаване и разширяване дейностите по предоставяне на други
услуги за подкрепа на хората с увреждания и старите хора.
2.2.1.1. Дейност: Продължаване предоставянето на услугата „Личен асистент“ в
община Никола Козлево, финансирани по проект „Нови възможности за грижа” ОП
РЧР.
Чрез услугата се полагат постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане или
тежко болен, за задоволяване на ежедневните потребности. Осъществяват се ежедневни
дейности, осигуряващи социалните условия, необходими за нормален живот на потребителите
на социални услуги.
2.2.1.2. Дейност: Продължаване функционирането на клубове на пенсионера.
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Клубовете са форма на социална услуга в общността, която цели ограничаване на
социалната изолация на възрастните хора, подпомагане на създаването и развитието на
социални контакти, подкрепа за развитие на творческите изяви на хората от третата възраст.
На територията на село Никола Козлево е разкрит пенсионерски клуб, в който се
осъществява дейност по организиране на свободно време на хората в пенсионна възраст и
осигуряване на лични и социални контакти.
3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Развитие на човешките ресурси. Развитие на
междусекторно сътрудничество и междуобщински партньорства в социалните услуги.
3.1. Специфична цел: Подкрепа развитието на административния капацитет на
областно и общинско ниво за управление на социални услуги.
Развитието на човешките ресурси у всички участници в реализацията на Стратегията ще
повиши техния капацитет, ще им позволи да реализират пълния си потенциал и ще осигури
благоприятна среда за изпълнение на планираните дейности.
3.1.1. Мярка: Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на
опит и добри практики, с цел развитие на капацитета на експертите и специалистите в
общината, ангажирани с управлението на социалните услуги и на доставчиците.
3.2. Специфична цел: Подкрепа за развитие персонала, предоставящ социални
услуги. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно ангажиран
в предоставянето на социални услуги.
Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно ангажиран в
предоставянето на социални услуги.
3.2.1. Мярка: Осигуряване на поредица от обучения за специалистите - социални
работници, психолози, педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал,
ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги, които да осигурят:
 Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай;
 Осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по
удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности, свързани с
предоставянето на социалната услуга;
 Придобиване на знания и умения за качествено предоставяне на социалните услуги, в
които са ангажирани.
3.2.2. Мярка: Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на
специфични умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване,
умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с
различни институции, и др.
3.2.3. Мярка: Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и
консултиране по въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на
социални услуги.
3.2.4. Мярка: Осигуряване на възможности за участие в работни срещи,
конференции, обучителни пътувания/стажантски програми и др. на регионално,
национално и европейско ниво, осигуряващи обмен на опит и професионално развитие
на специалистите, които директно предоставят социални услуги.

15

3.3. Специфична цел: Утвърждаване на механизми
сътрудничество. Изграждане на партньорства и работа в мрежа.

за

междусекторно

3.3.1. Мярка: Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др.
осигуряващи формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на
ефективни партньорства на местно и областно ниво и работа в мрежа.
3.3.2. Мярка: Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и
обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие:
 Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;
 Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като
външни доставчици на услуги.
Раздел ІV. Мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на местната
политика в социалната сфера. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за
актуализацията на Общинската стратегия за социалните услуги в община Никола Козлево по
отношение на приоритетните, направленията и целите.
Цели:
 Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната
среда в община Никола Козлево;
 Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите в стратегията на
общинско ниво;
 Да осигури системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряване на
политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и
мерки.
Задачи:
 Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;
 Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на
предоставяните услуги и подкрепа;
 Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на
услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките
ресурси;
 Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности и
услуги;
 Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на
планираните дейности;
 Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на
вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални
потребности.
Дейности по мониторинг и оценка включват:
 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място,
доклади от мониторинговите посещения при установена необходимост;
 Провеждане на междинна оценка на Стратегията. Заключенията и препоръките от
Междинния доклад за мониторинг и оценка се използват при планирането на следващия
период от изпълнението на Стратегията.
 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в целите, мерките и
дейностите на Стратегията.
 Проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности
и/или иновативни услуги по целите на Стратегията.
Раздел V. План за действие
1. Етапи в изпълнението на стратегията
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Стратегията за развитие на социалните услуги в община Никола Козлево обхваща 5 /пет/
годишен период (от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.), в който се очертават 2 етапа на изпълнение:
ЕТАП
Първи етап
Междинна оценка

ПЕРИОД
2016 г.- 2018 г.
2018 г.

Актуализиране на
стратегията

2016 г. - 2019 г.

Втори етап

2019 – 2020

ДЕЙНОСТИ
 Изпълнение на дейностите по стратегията
 Оценка на постигнатите резултати и ефекти
от стратегията
 Препланиране на следващия етап в
съответствие със заключенията и препоръките от
междинната оценка
 Изпълнение на дейностите по стратегията

Раздел VI: Приложения:
Приложение № 1: Анализ на потребностите от социални услуги в община Никола
Козлево. Финален доклад.
Приложение № 2: Таблица, съдържаща описание на специализирани институции и
социални услуги в община Никола Козлево, включени в Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2016-2020г.
По точка седем от дневния ред:
Докладна с Вх. № 204 от 16.12.2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на управление на част
от имот – частна общинска собственост на Агенция по заетостта гр.София – ДБТ гр.Нови
пазар
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване .
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за”
Общинският съвет прие :
Р Е Ш Е Н И Е № 29
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ
предоставената на Агенцията по заетостта гр.София – Дирекция „Бюро по труда” гр.Нови
пазар реши:
1.Допълва Решение № 78 по протокол № 9 от 17.09.2015 год. но Общински съвет
Никола Козлево с което е предоставен за управление част от имот-частна общинска
собственост: част от втори етаж на сграда „Младежки дом” с.Никола Козлево, а именно: Стая
№ 4 – 16,00 кв.м. от дясно на коридора, да се използва за целите на проект по програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. BG05M90P001 – 3.002 -0001 ЦЕНТРОВЕ ЗА
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ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ/ЦЗСП/, като се определя срок за ползване от 10
/десет/ години;
2. Възлага на Кмета на Община Никола Козлево да се сключи допълнително
споразумение към договор № 16 от 21.03.2013 год. за срок от 10 /десет/ години, считано от
датата на сключване на допълнителното споразумение.
По осма точка от дневния ред :
Докладна с Вх. № 205 от 16.12.2015 г. ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Никола Козлево
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
Госпожа Найденова изложи становище.
Комисията по финанси разгледа докладната и след положителния отговор че има нужните
средства в бюджета се премина към поименно гласуване
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
- „за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за”
общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с решаване на социални проблеми на
населението в община Никола Козлево реши:
Отменя „Раздел V” – „Такси за детски градини” в Наредба № 2 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Никола Козлево, считано от датата на влизане на решението в законова сила.
По девета точка от дневния ред :
Докладна с Вх. № 206 от 16.12.2015 г. относно: Актуализиране на бюджет 2015 год. по
дейности и параграфи във връзка с включване на нови обекти, отпадане на обекти,
необходимостта от възстановяване на остатъци и в следствие на проведени процедури
по реда на ЗОП в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 год.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
Господин Димитров отговори изчерпателно на всички зададени въпроси. Водещата комисия
подкрепи докладната ,след което се премина към поименно гласуване:
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
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Владимир Димитров Лазаров
Иванка Господинова Иванова
Гюлшен Ахмед Ахмед
Фераим Керим Сали
Веселин Валериев Ангелов
Неджат Неджиб Ахмед
Ерджан Февзи Хасан
Галин Иванов Георгиев
Себайдин Фикрет Ахмед
общинския съвет прие:

-“за”
-“за”
-“за”
-„за”
-“за”
-“за”
-“за”
-„за”
- „за”

РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 и чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси и при спазване
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по разхода по пълна
бюджетна класификация.
Увеличение Намаление
Дейност
§§
Наименование
на плана
на плана
Служби и дейности по поддържане,
5100 Основен ремонт
-44
ремонт и изграждане на пътища 2832
Целодневни детски градини 2311
5100 Основен ремонт
-25000
Изграждане, ремонт и поддържане на
5100 Основен ремонт
-95352
уличната мрежа 2606
Изграждане, ремонт и поддържане на
5100 Основен ремонт
21280
уличната мрежа 2606
Изграждане, ремонт и поддържане на
5100 Основен ремонт
36949
уличната мрежа 2606
Изграждане, ремонт и поддържане на
5100 Основен ремонт
-36949
уличната мрежа 2606
Управление, контрол и регулиране на
5309 Придобиване на
дейностите по жилищното строителство
НДМА
-30000
и териториално развитие 2601
Служби и дейности по поддържане,
5100 Основен ремонт
-1058
ремонт и изграждане на пътища 2832
ОбА 2122
5201 Придобиване на
-666
ДМА
Целодневни детски градини 2311
5205 Придобиване на
-259
ДМА
„Обредни домове и зали” 2745
5204 Придобиване на
-15000
ДМА
Други дейности по жилищното
5203 Придобиване на
строителство, благоустройството и
ДМА
-8
регионалното развитие 2619
Други дейности по жилищното
5309 Придобиване на
строителство, благоустройството и
НДМА
-4
регионалното развитие 2619
ОбА 2122
5309 Придобиване на
-27515
НДМА
Ликвидиране на последствията от
5100 Основен ремонт
-32800
стихийни бедствия и производствени
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аварии 1284
Ликвидиране на последствията от
стихийни бедствия и производствени
аварии 1284
ВиК 2603
ОбА 2122

5100 Основен ремонт
-905
5100 Основен ремонт
5203 Придобиване на
ДМА

-9025
7920

2. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по прихода по пълна
бюджетна класификация.
Наименование на приходите
Върнати трансфери на ЦБ
Безлихвен заем между бюджети
Безлихвен заем между бюджети
Върнати трансфери на ЦБ
Получени трансфери
Получени трансфери
Постъпления от продажба на други ДМА
Постъпления от продажба на земя
Постъпления от продажба на земя
Приходи от наеми на земя

§§
3120
7500
7500
3120
6401
6401
4029
4040
4040
2406

Увеличение
на плана

Намаление на
плана
-27800
-5000

5000
-905
-9025
7920
-40000
-55352
-1454
-76820

3. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните
обекти с капиталови вложения за 2015 год., съгласно приложение № 4
По десета точка от дневния ред
Докладна с Вх. № 207 от 16.12.2015 г.
ОТНОСНО: Изплащане на помощи на граждани.
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно гласуване
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
- „за”
Общинският съвет прие
Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпили молби от
жители на община Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево реши:
1. Утвърждава получаване на еднократна помощ на следните жители на община
Никола Козлево:
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1.1 . Ана Агнестасова Тодорова, адрес: с.Пет Могили, ул. „Шейново” № 11, молба вх.
№ 94-00-1828 от 27.11.2015 г. – 100.00 /Сто лева/.
1.2 . Райко Добрев Райков, адрес: с. Цани Гинчево, ул. „Баба Тонка” № 3, молба вх. №
94-00-1958 от 14.12.2015 г. – 100.00 /Сто лева/.
1.3 . Добра Пенчева Мирчева, адрес: с. Никола Козлево, ул. „Кирил и Методи” № 1,
молба вх. № 94-00-1884/1 от 14.12.2015 г. – 100,00 /Сто лева/.
1.4 . Ибрям Юдаим Али, адрес: с. Ружица, ул. „Калоян” № 11, молба вх. № 94-00-1949
от 11.12.2015 г. – 100.00 /Сто лева/.
1.5 . Мехмед Шабан Сюлейман, адрес: с. Ружица, ул. „Гроздан Узунов” № 6, молба вх.
№ 94-00-1969 от 16.12.2015 г. – 100.00
/Сто лева/.
1.6. Ибрям Мехмед Ахмед ,адрес: с. Църквица, ул. Тича № 7, молба вх.№ 94-00-2003
от 22.12.2015г.- 100.00 /сто лева/
1.7. Джемиле Бейтула Ахмед, адрес: с. Ружица, ул. „Тича” № 6 , молба с вх. № 94-002002 от 22.12.2015г.-100.00 /сто лева /
2. Изплатените средства да бъдат отразени в Дейност 2122 „Общинска администрация”,
§ 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” в отчета за касовото
изпълнение на бюджета на общината.
По единадесета точка от дневния ред
Докладна с Вх. № 209 от 16.12.2015 г. Относно: Разрешение за изработване на
проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП /- план за регулация и
застрояване /ПРЗ/ - на кв. 38 по плана на с. Вълнари, общ. Никола Козлево
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
Господин Фераим Сали не участва в гласуването , заради възможен конфликт на интереси.
След разясняване и разглеждане на становището се премина към гласуване
От общо гласували 12
С 12 гласа “за”
С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”
Общинският съвет прие:
Р Е Ш Е Н И Е № 33
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ разрешава да се
изработи проект за изменение на подробен устройствен план на кв. 38 по плана на с.
Вълнари, община Никола Козлево.
2. На основание чл.124 б ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за
изработване проект за изменение на подробен устройствен план на с. Вълнари, община
Никола Козлево.
По дванадесета точка от дневния ред
Докладна с Вх. № 210 от 16.12.2015г. Относно: Разрешение за изработване на
/ПУП/- план за регулация /ПР/ - за частично изменение на УПИ VII-28, кв. 5 по плана на с.
Църквица, общ. Никола Козлево
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
Изразено беше становище, че към заявлението с вх.№94-00-1975 от 16 декември 2015 година
липсва документ за платена такса от 15 лева.
След представяне на приходен документ в размер на 15 лева, се установи че таксите са
платени и се премина към гласуване.
От общо гласували 13
С 13 гласа “за”
21

С 0 гласа “против”
С 0 гласа “въздържали се”
Общинският съвет прие:
Р Е Ш Е Н И Е № 34
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ разрешава да се
изработи /ПУП/- план за регулация /ПР/ - за частично изменение на УПИ VII-28, кв. 5 по
плана на с. Църквица, общ. Никола Козлево.
2. На основание чл.124 б ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за
изработване на /ПУП/- план за регулация /ПР/ - за частично изменение на УПИ VII-28,
кв. 5 по плана на с. Църквица, общ. Никола Козлево.
По тринадесета точка от дневния ред
Докладна с Вх. № 212 от 16.12.2015 г. ОТНОСНО: Прекратяване на членство на община
Никола Козлево в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Каолиново
– Никола Козлево” и присъединяване към Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Нови пазар – Каспичан
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към докладната.
Господин Иванов разясни че за периода на участието си в сдружението , община Никола
Козлево не е постигнала целите поставени в Устава на Сдружението при неговото учредяване.
През месец ноември 2015г., след проведени срещи с кметовете на общините Нови пазар и
Каспичан, общината била поканена да се присъедини към вече съществуващото Сдружение с
нестопанска цел осъществяващо дейност в обществена полза „Местна инициативна група
Нови пазар – Каспичан”. В ход е процедура по утвърждаване стратегия на Сдружението и
присъединяването ни към тях, би допринесло полза както за нашата община , така и за самото
Сдружение.
След като нямаше възражения от съветниците се премина към поименно гласуване
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за”
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл.21,ал.1, т.15 от ЗМСМА реши:
1. На основание чл.21,ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.22,ал.1,т.1 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от
Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Каолиново –
Никола Козлево”, Общински съвет Никола Козлево изразява волята си за
прекратяване участието на Община Никола Козлево в юридическо лице с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза „Местна инициативна
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2.

3.
4.
5.

6.

група Каолиново – Никола Козлево”, регистрирано с решение №1 от 24.03.2010г. на
Шуменския окръжен съд, с ЕФН 2710000157, парт.14, рег.5, том 1, стр.140
Възлага на Кмета на община Никола Козлево да отправи едностранно писмено
заявление пред общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група
Каолиново – Никола Козлево”, с цел прекратяване участието на община Никола
Козлево в сдружението, както и да съставя подписва и внася всички други
необходими документи, касаещи прекратяването на членството.
Прекратяване на членството настъпва автоматично от датата на влизане на
Решението в законна сила.
Препис от настоящето решение да се изпрати на кмета на община Каолиново.
Дава съгласие община Никола Козлево да се присъедини като партньор във вече
съществуващото Сдружение с нестопанска цел осъществяващо дейност в
обществена полза „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан”.
Възлага на Кмета на община Никола Козлево да отправи едностранно писмено
заявление пред общото събрание на Сдружение с нестопанска цел осъществяващо
дейност в обществена полза „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан” с
цел присъединяване на общината към Сдружението както и да съставя, подписва и
внася всички други необходими документи, касаещи присъединяването.
По време на заседанието от кмета на община Никола Козлево се внесоха
допълнително докладни:

Докладна с вх. № 214 от 17.12.2015 г. ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за
съвместна работа между Община Никола Козлево и СНЦ „Център за местни и
регионални политики” по проект BU 218 „Колкото по-образовани, толкова по- успешни”
Поради липса на представител на сдружението към когото да се отправят въпроси ,
председателят обяви десет минутна почивка.
Председателят установи че в подписаното споразумение липсва конкретни срокове за
неговото изпълнение, както и че в него не са вменени ангажименти на СНЦ „Център за
местни и регионални политики” да представя отчети за извършената дейност, поради тези
съображения общинският съвет предложи и прие с поименно гласуване
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
- “за”
Галин Иванов Георгиев
- „за”
Себайдин Фикрет Ахмед
- „за”
Общински съвет Никола Козлево прие:
Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.61 ал.1 от ЗМСМА реши:
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1. Общински съвет Никола Козлево предлага коригиране на подписаното споразумение за
съвместна работа между Община Никола Козлево и СНЦ „Център за местни и
регионални политики” по проект BU 218 „Колкото по-образовани, толкова поуспешни”, а именно:
1.1. в глава ІІ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
да се добави нова т.2.7. със следния текст „В края на всяко тримесечие на
годината, сдружението да представя отчет за изпълнението на проекта”
1.2. в глава ІІІ.СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
ТОЧКА 3.1. се добавя следният текст Настоящето споразумение е със срок от
01.10.2015 година до 01.10.2018 година
2. На следващата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево, кмета на община Никола
Козлево, да представи подписан коригиран вариант на споразумението.
Докладна с вх.№217 от 22 декември 2015 година
Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за
стопанската 2015 – 2016 г.
Общинският съвет реши да гласува всяка точка поотделно поради това ,че докладната не е
разгледана от съответната комисия.
Гласува се поименно :
По точка първа:
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“за”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„за”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
Галин Иванов Георгиев
-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед
-„за”
По точка втора:
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
-“за”
Нурай Ферудин Реджеб
-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов
-“за”
Нурхан Осман Али
-“за”
Владимир Димитров Лазаров
-“въздържал се”
Иванка Господинова Иванова
-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед
-“за”
Фераим Керим Сали
-„въздържал се”
Веселин Валериев Ангелов
-“за”
Неджат Неджиб Ахмед
-“за”
Ерджан Февзи Хасан
-“за”
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Галин Иванов Георгиев
Себайдин Фикрет Ахмед
По трета точка
От общо гласували 13, а именно :
Стефан Иванов Стефанов
Нурай Ферудин Реджеб
Сейнур Юсеинов Ахмедов
Нурхан Осман Али
Владимир Димитров Лазаров
Иванка Господинова Иванова
Гюлшен Ахмед Ахмед
Фераим Керим Сали
Веселин Валериев Ангелов
Неджат Неджиб Ахмед
Ерджан Февзи Хасан
Галин Иванов Георгиев
Себайдин Фикрет Ахмед
Общинският съвет прие :

-„за”
-„за”

-“за”
-“за”
-“за”
-“за”
-“за”
-“за”
-“за”
-„за”
-“за”
-“за”
-“за”
-„за”
-„за”

РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската
собственост реши:
1. Да се извърши пълна инвентаризация на земеделските земи, собственост на Община
Никола Козлево, с изтекли договори за наем и без договори за наем.
2. Да се организира провеждане на публичен търг за отдаване на тези земи за срок до
30.09.2016 г., като началната тръжна цена е 40 (четиридесет) лв. за декар.
3. Възлага на кмета на Общината да извърши всички необходими действия за
изпълнение на Решението на Общински съвет – Никола Козлево.
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 13:40 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………….

/Марияна Василева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ :……………………..

/Стефан Стефанов/
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