
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №95  

По протокол № 15 от 31.08.2017г. 

 

Относно Предоставяне на информациите за готовността на учебните заведения за 

започване на учебната 2017г.- 2018г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

Общински съвет – Никола Козлево приема следната информация за готовността на 

учебните заведения за започване на учебната 2017 – 2018 година: 

Образователната система на Община Никола Козлево е добре структурирана, с 

поддържана материална база, която създава необходимата среда, позволяваща на всяко 

дете да се развива, да се учи и да израства като здрава, интелектуално и морално 

изградена личност, мотивирана от своите желания, възможности и приоритети. 

През учебната 2017-2018 год. на територията на Община Никола Козлево ще  

функционират едно начално, три основни и едно средно училище и седем детски 

градини. 

УЧИЛИЩА: 

По вид училищата в община Никола Козлево са: едно средно училище, три основни 

училища и едно начално училище.  

Предложени да бъдат средищни училища са: СУ „Цанко Бакалов Церковски” в  с. 

Никола Козлево, ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет могили  и ОУ „Христо Ботев” 

в с. Църквица. 

Делегираните бюджети са сериозно изпитание за училищата от общината. Средствата 

от делегирания бюджет са крайно недостатъчни за съвременно обзавеждане на 

класните стаи и учебните кабинети. За тази година се очертават финансови проблеми в 

някои училища, защото размерът на средствата се определя от броя на учениците, а те 

постоянно намаляват. 

Осигуреност на отоплителния сезон:  

СУ „Цанко Бакалов Церковски”  в с. Никола Козлево: ▪ Закупени са 60 куб. твърдо 

гориво; 

ОУ „Христо Ботев” в с. Вълнари - Осигурени са ритмични доставки на природен газ; 

ОУ „Христо Ботев” в с. Църквица - Закупени са 55 куб. твърдо гориво; 

ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет Могили - Закупени са 10 куб. твърдо 

гориво; 

НУ „Борис Първи” в с. Крива река закупени са 30 куб. твърдо гориво; 

Ремонтни дейности:  
Сградният фонд на петте училища е в сравнително добро състояние. Въпреки това има 

някои проблеми, решаването  на които предстои.  

СУ „Цанко Бакалов Церковски” в с. Никола Козлево:  
▪ ремонт на класните стаи 

▪ ремонта на компютърните кабинети  

▪ ремонт на вътрешни тоалетни помещения 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


▪ спортната площадка не функционира и създава условия за злополуки, уведомено е 

Министерството на младежта и спорта 

ОУ „Христо Ботев” в с. Вълнари 
▪ направен е частичен ремонт на класните стаи и санитарните възли; 

ОУ „Христо Ботев” в с. Църквица 
▪ сградата няма нужда от сериозни ремонти; 

▪ недостиг  на помещения; 

▪ необходим е ремонт на оградата на училищния двор.   

ОУ „Свети Климент Охридски” в с. Пет Могили 
▪ направен е ремонт на класните стаи и тоалетните помещения. 

НУ „Борис Първи” в с. Крива река 
▪ сградата няма нужда от сериозни ремонти; 

▪ извършен ремонт на фасадата на училището и класните стаи; 

▪ изградена е нова канализация за отпадъчните води.  

Осигуреност с учебници, учебни помагала и задължителна документация за 

началото на учебната година: 
Във всички училища са доставени учебниците, учебните помагала и задължителната 

документация за началото на учебната година. 

Ресурсно обезпечение: 
СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево  необходим е ресурсен учител.  

ОУ „Христо Ботев” в с. Вълнари няма незает щат. 

ОУ „Христо Ботев” – с. Църквица няма незает щат. 

ОУ „Свети Климент Охридски” – с. Пет Могили няма незает щат. 

Видно от гореизложената информация, училищата на територията на община 

Никола Козлево са готови за започване на учебната 2017-2018 год. 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ: 
Осигуреност на отоплителния сезон:  

ДГ „Ален мак” с. Вълнари: осигурени са ритмични доставки на природен газ, като 

през месец септември ще бъде направена профилактика на парната инсталация 

ДГ „Зорница” в с. Никола Козлево има започната процедура по обществена поръчка 

за доставчик на пелети, като през месец септември ще бъде направена профилактика на 

парната инсталация 

ДГ „Здравец” в с. Църквица Осигурено е  твърдо гориво 

ДГ „Радост” в с. Пет Могили има започната процедура по обществена поръчка за 

доставчик на пелети, като през месец септември ще бъде направена профилактика на 

парната инсталация 

ДГ „Слънчево детство” в с. Крива река Осигурено е  твърдо гориво 

ДГ „Пролет” в с. Ружица Осигурено е  твърдо гориво 

ДГ „Щастливо детство” в с. Каравелово Осигурено е  твърдо гориво 

Ремонтни дейности:  
▪ Сградният фонд на седемте детски градини е в сравнително добро състояние. Въпреки 

това има някои проблеми, на които решението им предстои  

ДГ „Ален мак” с. Вълнари: Направено е освежаване на помещенията  

ДГ „Зорница” в с. Никола Козлево Освежаване на помещенията, подмяна на казанче 

и подмяна на батерии в умивалните за децата, закърпено е стълбището на  входа на 

детската градина 

▪ Предстои ремонт на пързалките находящи се в  двора на детската градина 

▪ Монтирана  е нова готварска печка   

ДГ „Здравец” в с. Църквица По проект „Красива България” се извършва цялостен 

ремонт на сградата на детската градина 

▪ Ще бъде монтирана инсталация за централно отопление с топла вода в кухнята и 

сервизните помещения. Котела е на твърдо гориво, пелети и биомаса, а горелката е 

ретортна (самопочистваща) и изгаря пелети от дървесна и пшенична слама 

▪ Ремонтните дейности ще приключат до 15.09.2017 год.   



ДГ „Радост” в с. Пет Могили Освежаване на предвидените помещения  

▪ Поставен  е ламинат на занималнята на първа група 

▪ Осветлението на втори етаж напълно е подменено 

▪ Заменени са част от комарниците 

▪ Има започната процедура по обществена поръчка за доставчик на пелети, като през 

месец септември ще бъде направена профилактика на парната инсталация; 

ДГ „Слънчево детство” в с. Крива река 
▪ Освежаване на предвидените помещения, смяна на осветителни тела  

▪ Предстои да се подменят три  казанчета в тоалетните помещения, комарник,  да се 

направи част от оградата на двора на детската градина, измазване и почистване на 

комина 

ДГ „Пролет” в с. Ружица 
▪ Освежаване на предвидените помещения, кухненски блок с частичен кърпеж 

▪ Подмяна на вратата в кухненския блок 

▪ Предстои закупуване и монтиране на бойлер тип „Юнга“ в мокрото помещение на 

децата 

ДГ „Щастливо детство” в с. Каравелово 
▪ Освежаване на предвидените помещения 

▪ Смяна на осветителни тела 

Осигуреност с учебници, учебни помагала и задължителна документация за 

началото на учебната година:Във всички детски градини са доставени учебниците, 

учебните помагала и задължителната документация за началото на учебната година. 

Ресурсно обезпечение: 

ДГ„Ален мак” в с. Вълнари:  готвач; помощник възпитател – по заместване 

▪ учител – 1 бр. помощник възпитател – незает щат 

ДГ „Зорница” в с. Никола Козлево Няма незает щат  

ДГ „Здравец” в с. Църквица Няма незает щат 

ДГ „Радост” в с. Пет Могили Има един незает щат – учител  

ДГ „Слънчево детство” в с. Крива река Няма незает щат 

ДГ „Пролет” в с. Ружица Няма незает щат 

ДГ „Щастливо детство” в с. Каравелово Няма незает щат 

До започване на учебната 2017-2018 год. ще бъдат назначени липсващите кадри  в 

детските градини.  

Видно от гореизложената информация, училищата и детските градини на 

територията на община Никола Козлево са готови за започване на учебната 2017-

2018 год.   

От общо гласували 13 с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“  

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет Никола Козлево, 

проведено на 31.08.2017г. Протокол № 15, т.2 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                     /Стефан Стефанов 

 


