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КОСЬО КОСЕВ:

И през 2016 г. ще разчи
европейските финансо
Изминалият период от изтеклия мандат бе характерен с изпълнението
на редица мероприятия от една напрегната програма за управление и
развитие на общината, казва кметът

Изминалият период от ман-
дат 2011-2015 г. бе характерен с
изпълнението на редица меро-
приятия и задачи от една на-
прегната програма за управле-
ние и развитие, свързана с по-
добряване на инфраструктурата
в населените места, съобразена
с конкретния размер на бюд-
жетните средства на общината.
Особено бе напрегната 2015 г. в
изпълнение на разчета за капи-
таловите разходи на общината.
Основните задачи, които си
бяхме поставили за годината,
бяха насочени в няколко направ-
ления, като:

 Завършване на Дом за
социални грижи от резидентен
тип в град Николаево и подго-
товката му за въвеждане в ек-
сплоатация;

 Реконструкция и обновя-
ване на зона за обществен от-
дих с обособяване на площадно
пространство в централен град-
ски парк - гр. Николаево;

 Ремонт на читалищните
сгради в четирите селища на
общината;

 Поддръжка и ремонт на
пътищата от четвъртокласната
пътна мрежа в общината.

С постановление №19/
07.02.2014 г. на Министерския
съвет на Република България по
Публична инвестиционна програ-
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ма “Растеж и устойчиво разви-
тие на регионите” в община Ни-
колаево бе одобрено финанси-
рането на обект за завършване
на преустройството на същест-
вуваща общинска сграда в “Дом
за социални услуги от резиден-
тен тип - ЦНСТ и ЦСРИ в гр.
Николаево” на стойност 978 297
лева. Към края на декември
2014 г. обектът е завършен, а
през 2015 г. бе извършено про-
ектиране и СМР на вентилаци-
онна уредба в кухненския блок
на дома, стойността на която бе
19 900 лева.

Реализацията на този про-
ект ще има огромен социален
ефект за най-уязвимите групи
от населението в общината (са-
мотни възрастни хора, хора с
увреждания и безработни и со-
циално слаби семейства). Домът
за социални услуги от резиден-
тен тип - ЦНСТ и ЦСРИ, е обо-
рудван и обзаведен по  всички
съвременни изисквания за за-
ведения от този тип - модерни
спални помещения за по двама
души със санитарен възел, ин-
дивидуални гардероби, LSD-те-
левизор, климатик и кът за ин-
дивидуално хранене, модерни
дневни с холови гарнитури, го-
лям LSD-телевизор, аудиотех-
ника, кухненски боксове и тра-
пезарии за всеки ЦНСТ, обо-
рудвани с всичко необходимо
за индивидуално готвене.

Домът разполага и с моде-
рен рехабилитационен център,
в който ще се обслужват нуж-
даещите се жители на община-
та. Центърът е оборудван с апа-
ратура за физиотерапия и ре-
хабилитация, с кабинети за тру-
дова терапия, компютърна зала
и специализирани лекарски ка-
бинети. В 3-те центъра за на-
станяване от семеен тип
(ЦНСТ) за възрастни хора ще
живеят до 45 потребители, а в
ЦНСТ за деца - 15-18. Осигуре-
ни са 48 места в четирите центъ-
ра - лекари-специалисти (пси-
холог за възрастни, психолог за
деца, педиатър, логопед, стома-
толог, медицински сестри, ре-
хабилитатори, физиотерапевти,
социални работници, обслуж-
ващ персонал). Домът разпола-
га със затревена спортна пло-
щадка, детски кът, алеи за раз-
ходка, беседки и др. Очаква се
до средата на т.г. домът да бъде
включен в бюджета на МТСП и
да започне да функционира.

Важна придобивка
за Николаево

е извършената реконструкция
и обновяването на зона за об-
ществен отдих с обособяване
на площадно пространство в
централния парк на града, из-
точно от паметника на героите
от Балканската, Междусъюзни-

ческата и Първата световна
война. Паркът стана любимо
място за отдих и контакти на
гражданите на Николаево и
оформя централната част на
града. Стойността на преуст-
ройството е 132 000 лева, като
половината от средствата са по
проект “Красива България”.
Предвиден е и втори етап на
преустройството на централ-
ния градски парк, а именно
затваряне на улицата пред
сградата на общината и обо-
собяването й в пешеходна
зона, с което ще се обезопаси
пътят на учениците към учи-
лищната сграда и ще се изве-
де движението на МПС от цен-
тралната градска част. Втори-
ят етап се предвижда да се ре-
ализира в следващите години
при осигуряване на достатъчно
собствени средства.

Най-голяма по обем бе рабо-
тата по ремонта на читалищните
сгради в четирите селища на
общината. Той се извърши със
средства по Мярка 322 от Про-
грамата за развитие на селски-
те райони. Средствата бяха от-
пуснати предимно за осигурява-
не на енергийната ефективност
на сградите - ремонт на покри-
вите, саниране, подмяна на до-
грамата и външно боядисване.
Строителството бе извършено в
срок, като за читалище “Хр.
Смирненски” в с. Елхово са
усвоени 335 600 лева, за НЧ “К.
Е. Папазов”, с. Едрево - 217 000
лева, за НЧ “Зорница 1923”, с.
Нова махала - 318 625 лева, и за
НЧ “В. Левски”, град Николаево
- 313 700 лева. Общо за 4-те
читалища от Фонд “Земеделие”
Мярка 322 и от община Никола-
ево са осигурени 1 118 728 лева.

Поддръжката
и ремонтът

на пътищата

от четвъртокласната пътна мре-
жа в Общината са сред най-
важните ежегодни задачи. От
републиканския бюджет са оси-
гурени 75 800 лева за под-
дръжката на 26,6 км, като 13,5
км са част от единствения път
по северния склон на Средна
гора и представляват най-късия
път от селищата по северния
склон на планината до Нова

Загора. Около 2,5 км са на об-
щина Гурково, а около 3 км -
на община Мъглиж. За двете
общини това са най-отдалече-
ните и най-малко използвани-
те участъци от тяхната пътна
мрежа и затова и грижите за
пътя практически пада на об-
щина Николаево. Навярно по-
целесъобразно би било да се
отпускат средства от републи-
канския бюджет за поддръжка-
та на целия участък от пътя от
с. Паничерево до с. Зимница
на община Николаево, която и
да носи отговорността за нор-
малното функциониране на
пътя.

Най-голям дял от средства-
та за капиталови разходи за
2015 г. са в раздел “Образова-
ние” -  109 413 лева за ремон-
ти в 4-те училища и професио-
налната гимназия, както и 7700
лева за придобиване на ком-
пютри и хардуер, 3422 лева за
машини и съоръжения и 8300
лева за стопански инвентар от
тях.

През 2015 г. общината из-
върши спешно изграждане на
предпазни диги по поречието на
р. Тунджа вследствие на голя-
мото наводнение в общината
през декември 2014 г., заляло с.
Нова махала. Средствата бяха
осигурени от Междуведомстве-
ната комисия за отстраняване
на последствията от бедствия и
аварии. Стойността на 3-те диги,
издигнати изключително бързо
след наводненията, е 45 882
лева. Построените навреме диги
предотвратиха ново наводнение
в района вследствие на пролив-
ните дъждове през пролетта на
2015 г.

Социална програма
и осигуряване

на здравни грижи
 В изпълнение на общин-

ската стратегия за развитие на
социалните услуги на община
Николаево за периода 2011-
2016 г. през 2015 г. бе
извършено следното:

 Развитие на услуги в общ-
ността за превенция на социал-
ното изключване и изолация-
та. Създаване  на организация
и практики за обществена под-
крепа на деца и семейства в
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итаме на
ови ресурси

риск, с териториален обхват
населените места от община
Николаево. Тази дейност се
извърши по Проект “Социално
включване” към Министерство-
то на труда и социалната по-
литика, финансиран от Светов-
ната банка, който бе насочен
предимно към семействата от
малцинствата с ниски доходи.

Програмата гарантира на-
бор от услуги по превенция,
които могат да окажат подкре-
па на родители и деца, като по
този начин да подпомогнат от-
глеждането и възпитанието на
децата до 7-годишна възраст.

Тази дейност се осъществя-
ва  съвместно от лични лека-

ри, общински администратори,
кметове и кметски наместници,
детски и учебни заведения,
БЧК, както и по Проект за со-
циално включване и Проект
“Заедно за по-добро здраве, за
нас, от нас”. Община Николае-
во бе една от общините в об-
ласт Стара Загора, на която се
даде възможност да кандидат-
ства към МТСП с

Проекта за социално
включване

Той обхваща две целеви
групи:

 деца от 0 до 3 години и
техните родители и

 деца от 3 до 7 годин.
Акцентът на услугите за

деца до 3-годишна възраст е
върху формирането и развити-
ето на родителски умения за
отглеждане на децата и за
подкрепа на родителите в про-
цеса на отглеждането им.

Дейностите се изпълняват от
екип от консултанти, който
включва педиатър, стоматолог,
медицинска сестра и медиатор.

Общата сума на усвоените
средства по Програма “Социал-
но включване” за общината през
2015 г. е 74 530 лева плюс оси-
гурения чрез централна достав-
ка 12-местен автобус. Микро-
бусът е с възможност да пре-
возва лица с увреждания на
опорно-двигателния апарат.

Проект „Заедно
за по-добро здраве,

за нас, от нас”

Този проект е по европей-
ската програма за партньорство
в общността на “Глаксо Смит
Клайн” “Подобряване на здрав-
ния статус на ромските общно-
сти в Централна и Източна Ев-
ропа” община Николаево канди-
датства за здравен медиатор и
бе одобрена. Одобреният канди-
дат премина курс на обучение и
работи на 4-часов работен ден.
Функциите, които осъществява
здравният медиатор, са:

 Посредничество между
уязвими групи и здравни и соци-
ални служби;

 Работа със здравни специ-
алисти и институции за повиша-
ване на имунизационния статус
на децата;

 Подпомагане при попълва-
не на различни документи;

 Участие в организиране на
здравни профилактични меро-
приятия и мероприятия за пови-
шаване на здравната култура;

Планираните инициативи и
дейности се изпълняват съвме-
стно от училищата, РИО на
МОМН, общинската админист-
рация, кметовете и кметските
наместници, ОДЗ, в синхрон с
националните приоритети за
осигуряване на равен достъп до
образование и развитие на ин-
тегрирано и включващо обра-
зование.

Какво извършихме:

 Осигурен е специализи-
ран транспорт за деца в зави-
симост от възрастта им до дет-
ските градини и училища на те-
риторията на общината, както
и извън нея.

 Проведени са кампании
за обхващане на децата в под-
готвителен клас/група и осъ-
ществяване на постоянно на-
блюдение върху нивото на по-
сещаемост. Работи се с роди-
телите на децата за промяна
на нагласите по отношение на
образованието.

Резултати:
 Обхванати деца в детски-

те заведения - 207 (няма необ-

хванати);
 Обхванати деца в преду-

чилищна възраст - 148;
 Обхванати деца в учили-

щата - 606 ученици
* Дейност “Допълнителна под-

готовка за равен старт в учили-
ще” по проект “Социално включ-
ване” в община Николаево. Бяха
създадени летни училища за
деца, на които предстои да постъ-
пят в първи клас - сформирани
две групи от 15 деца - една група
в Николаево и една в с. Едрево.

Обучението на тези деца бе
проведено от  педагог и се под-
помагаше от медиатор. Те  бяха
избрани след провеждане на
тръжна процедура за избор на
консултанти за предоставяне на
услугата “Допълнителна подго-
товка за равен старт в училище”.

Услугата бе насочена към
постигане на следните цели: да
се доразвият или да се съхра-
нят придобитите когнитивни и
социални умения в предучи-
лищното образование, да се
подобри предучилищната под-
готовка чрез преодоляване на
затруднения в изучаването на
български език и др., и като
цяло да се осигури възможност
за равен старт в първи клас в
смесени училища.

Осъществяване на програми
за превенция на всички форми
на насилие над и от деца на
територията на общината. Пре-
венция на отклоняващо се и
рисково поведение и подкрепа
за преодоляване на последици-
те от него при деца и младежи.

Осигуряване на достъп до
здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за де-
цата с увреждания и подкрепа
за техните семейства.

До голяма степен това ще се
постигне чрез реализиране на
дейностите по проекта за соци-
ално включване на община Ни-
колаево.

Програми на услугите
за самотно живеещи

възрастни хора и хора
с увреждания:

От 2010 г. по проект “Под-
крепа за достоен живот” към
Оперативна програма “Разви-
тие на човешките ресурси” се
предоставя услугата “Личен
асистент”, която осигурява на
10 потребители социална гри-
жа и подкрепа. В началото на
2014 г. стартира предоставяне-

то на услугата “Личен асистент”
на 7 нови потребители от 5
нови лични асистенти. Така
общият брой потребители по
проекта “Подкрепа за достоен
живот” става 17 души.

* От 01.03.2013 г. по одобрен
проект на Община Николаево
по Оперативна програма “Раз-
витие на човешките ресурси” -
“Помощ в дома”, бе осигурена
подкрепа и социална грижа на
25 потребители (от тях 2 деца)
на територията на общината.

Усвоените средства през
2015 г. по програмата “Помощ в
дома” са над 91 000 лева, по
програмата “Подкрепа за досто-
ен живот” - 160 000 лева, а по
програмата “Нови възможности
за грижи” - 96 400 лева.

Във всички населени места
работят читалища и пенсионер-
ски клубове, които изпълняват
много социални функции, близ-
ки до услугата “Дневен център
за възрастни хора”.

 Нашата основна цел през
2016 г. е да кандидатстваме по
програми за участие в новоот-
криващи се проекти на ЕФ как-
то за разкриване на нови работ-
ни места, така и за увеличаване
наобема на социалните услуги.

От втората половина на т.м.
започна нова програма “Обуче-
ния и заетост на младите хора”
на МТСП, по която общината
кандидатства, и бяхме одобрени
за 21 работни места за млади
хора до 29 години, трайно без-
работни и с ниско образование.

Също така в началото на
март в общината стартира про-
ект “Помощ за независим живот”
по Програма “Развитие на чо-
вешките ресурси”, която обеди-
нява действалите до края на
февруари проекти “Подкрепа за
достоен живот”, “Личен асистент”
и “Помощ в дома”. Стойността на
този проект е 340 хил. лева и е
с продължителност 18 месеца.

И през 2016 г.ще разчитаме
на европейските финансови ре-
сурси. Общинското ръководство
продължава работата по започ-
нати проекти, с които да осигури
допълнителни средства. Разбира
се, ще търсим и нови проекти, по
които да кандидатстваме. Една
от приоритетните цели, заложе-
на в общинската стратегия за
развитие, е подобряването на
условията за живот на хората и
превръщането на община Нико-
лаево в привлекателна за гости-
те и жителите община.

КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ е роден на 01.01.1967 г. в
Николаево. Средното си образование завършва в
Казанлък, а висшето в Стопанска академия “Д. А.
Ценов” - Свищов, магистър по икономика. Трудова-
та му кариера започва като секретар на Градския
комитет на ДКМС - Николаево. Бил е работник в
Държавно лесничейство - Гурково; управител на
домашен социален патронаж - Николаево; главен
счетоводител на “Социални грижи” - Николаево;
мандат 1999-2003 г. - зам.-кмет на община Николае-
во; директор на дирекция “Социално подпомагане”,
обслужваща общините Гурково и Николаево. От
ноември 2007 г. и до момента е кмет на община
Николаево - трети мандат, избран с листата на
БСП. Семеен, с двама сина.

 Географското разположение и природата на Николаево
са приказни. Или трябва да си израсъл там, или пък да си
истински писател натурист, за да можеш да усетиш това
несравнимо кътче на земята, където буквално се кръстосват
сенките на Балкана и на Средна гора, където вечерните
залези напомнят една мистична изповед, където цъфти
дъхавия гюл, зрее сладък мискет, където градините пращят
от имане, реките са пълни с риба, горите с дивеч и гъби.

“Градче сред китна резеда.
Реки. И те се сливат.
В коритото им не вода-
Легенда се разлива.....”
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