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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 330 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с 

Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно настаняване на украински граждани в общински 

имот в гр. Николаево, община Николаево 

 

Мотиви: 

В последните дни и седмици сме свидетели на ужасяващи събития, случващи се 

на територията на съседната нам Република Украйна, а именно – разразилата се война с 

Русия. В резултат на нахлуването на войски на Руската федерация на територията на 

Република Украйна и водените там военни действия, вече над един милион души - 

граждани на Република Украйна бягат от войната и търсят убежище в съседни 

държави. В тази връзка МРРБ разпространи онлайн въпросник към общините за 

наличието на общински бази, подходящи за настаняване на украински бежанци за 

около 3-месечен престой, като преимуществено се търсят места за настаняване, в които 

може да се осигури изхранване. 

 Община Николаево разполага със свободна леглова база в сградата на бившата 

Детска ясла (сега ЦСРИ) – имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 

165 / 04.06.2018 г., представляващ ПИ с идентификатор 51648.501.278, с адрес гр. 

Николаево, ул. „Република“ № 3, и предвид тежката ситуация и нуждата от приютяване 

на многото бягащи от войната хора, считам за задължително Общината да прояви 

съпричастност като се включи и помогне на нуждаещите се. Сградата е много голяма, 

разделна е на три корпуса, всеки със собствен отделен вход, така, че да може да бъде 

ползван самостоятелно. В корпус Б се помещава Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция (ЦСРИ), корпуси А и В са свободни. 

 В корпус А на сградата на бившата Детска ясла Община Николаево разполага с 

общо 14 свободни и напълно обзаведени стаи, от които 2 единични и 12 двойни. Стаите 

са оборудвани с климатици и всяка има собствен санитарен възел. Топлата вода се 

осигурява от два големи бойлера на ток. Има обща столова, оборудвана с готварска 

печка, хладилник, фритюрник, микровълнова печка, кафе машина, маси и столове. Има 

оборудвано и отделно общо перално помещение и две перални и сушилня. Предлагаме 

изключително добри условия за настаняване, но на този етап изхранване не можем да 

осигурим. По предварителни разчети при пълен капацитет ще са необходими около 

17 763, 48 лв. месечно (седемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и 

четиридесет и осем стотинки) лв. месечно. 

 

 Войната е нещо страшно, нещо, което засяга хиляди съдби. Можем ли да 

помогнем на някого с каквото и да е, сме длъжни да го направим – като Община, като 

управници, като хора.  

 Ето защо и предвид необходимостта от разходване на общински средства за 

непредвидени форсмажорни обстоятелства и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет-Николаево  
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1. Предоставя помещенията в корпус А в сградата на бившата Детска ясла, с 

адрес гр. Николаево, ул. „Република“ № 3, явяващи се част от имот публична 

общинска собственост, актуван с АПОС № 165 / 04.06.2018 г., представляващ 

ПИ с идентификатор 51648.501.278, с адрес гр. Николаево, ул. „Република“ 

№ 3 за безвъзмездно настаняване на бежанци от войната на територията на 

Република Украйна, като се предприемат необходимите мерки - комуналните 

разходи по издръжката им да бъдат осигурени от държавния бюджет.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да предприеме и извърши всички 

последващи се законови действия за настаняването на бежанците по точка 

първа. 

 

 
 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   

2. Захари Колев Захариев Х   

3. Иван Атанасов Иванов Х   

4. Илия Рашев Рашев Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов отсъства   

12. Юлиан Сашев Атанасов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които „за” – 11, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


