
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-1004 от д-р Бейтула Сали - 

Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на чл.12,ал.1 на 

Приложение №2  към Решение №3.026/28.12.2011 г., Решение 

№7.164/03.06.2016 г. по Протокол №7, допълнено с Решение 

№37.769/08.08.2018 г. по Протокол №37  на Общински съвет-

Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 48.979 

Общинското предприятие е специализирано звено на Общината 

за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от 

общинския бюджет.  

Недвижими имоти и движими вещи, собственост на общината 

могат да се предоставят на общинските предприятия за 

стопанисване и управление въз основа на решение на Общинския 

съвет. 

Общинско предприятие „Самуил 2011” осъществява дейностите 

си чрез предоставените му активи, описани в чл.12,ал.1 по 

Приложение №2  към Решение №3.026/28.12.2011 г., Решение 

№7.164/03.06.2016 г. по Протокол №7, допълнено с Решение 

№37.769/08.08.2018 г. по Протокол №37  на Общински съвет-

Самуил. 

 
№ 

по 

ред 

Наименовение Мярка 
Количеств

о 
Ед.цена Стойност 

1. Гараж бр. 6 3 006.70 3 006.70 

2. 
Сметоизвозващ автомобил-

ISUZU NQR 70 
бр. 1 104 400.00 104 400.00 

3. 

Лек автомобил Форд 

модел Фокус 
с рег.№ РР 40-60 АК 

бр. 1 26 090.00 26 090.00 

4. 
Специален автомобил 
модел Мерцедес 608 Д 

с рег.№ РР 22-17 ВА 

бр. 1 14 398.80 14 398.80 

5. 

Специализиран автомобил 

за събиране на твърди битови 

отпадъци, марка ФОРД, 

модел КАРГО 2526, 
DC с рама: 

№NM0LKXTP6LDM91358, 

Двигател №DM91358 

бр. 1 199 164.00 199 164.00 

6. Багер HIDROMEK бр. 1 119 800.00 119 800.00 

 ВСИЧКО: X X X 466  859.50 

С цел изменение и увеличаване на активите на ОП 

„Самуил 2011”. 

 



 

На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2, чл.22,ал.1 от ЗМСМА; 

чл.53,т.1 и т.2 от Закона за общинската собственост; чл.1,ал.1 от 

Наредба №2  на Общински съвет-Самуил ,Общински съвет – 

Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

РЕШИ: 

1.Изменя и допълва Приложение № 2 към Решение 

№3.026/28.12.2011 г., Решение №7.164/03.06.2016 г. по Протокол 

№7, допълнено с Решение №37.769/08.08.2018 г. по Протокол 

№37  на Общински съвет-Самуил като предоставя Колесен 

трактор Беларус 820  с рег. № РР 05620, Тракторно ремарке 

Ремби AT2RT8 с рег. № РР 05621 и Гребло за снегопочистване на 

Общинско предприятие ”Самуил 2011” на Общинско 

предприятие ”Самуил 2011”  при което активите на Общинско 

предприятие „Самуил 2011” по Приложение № 2 към Решение  

№3.026/28.12.2011 г., Решение №7.164/03.06.2016 г. по Протокол 

№7, допълнено с Решение №37.769/08.08.2018 г. по Протокол 

№37  на Общински съвет-Самуил придобива следния вид: 

 

Приложение №2 към Решение  №3.026/28.12.2011 г. 

 

№ 

по 

ред 

Наименовение Мярка 
Количеств

о 
Ед.цена Стойност 

1. Гараж бр. 6 3 006.70 3 006.70 

2. 
Сметоизвозващ автомобил-

ISUZU NQR 70 
бр. 1 104 400.00 104 400.00 

3. 

Лек автомобил Форд 
модел Фокус 

с рег.№ РР 40-60 АК 
бр. 1 26 090.00 26 090.00 

4. 

Специален автомобил 

модел Мерцедес 608 Д 

с рег.№ РР 22-17 ВА 

бр. 1 14 398.80 14 398.80 

5. 

Специализиран автомобил 

за събиране на твърди битови 

отпадъци, марка ФОРД, модел 
КАРГО2526, 

DC с рама: 

бр. 1 199 164.00 199 164.00 

№NM0LKXTP6LDM91358, 

Двигател №DM91358 

6. Багер HIDROMEK бр. 1 119 800.00 119 800.00 

7. 

Колесен трактор Беларус 820  с 

рег. № РР 05620 с Тракторно 

ремарке Ремби AT2RT8 с рег. № 
РР 05621 

бр. 1+1 50 400.00 50 400.00 

8. 

Гребло за снегопочистване марка 

Крамекс,модел СФ 2500 с 
фабричен №010/2019 

бр. 1 4920.00 4920.00 

 ВСИЧКО: X X X 522 179.50 

 

2.Балансовата стойност на Колесен трактор Беларус 820  с рег. № 

РР 05620, Тракторно ремарке Ремби AT2RT8 с рег. № РР 05621 и 

Гребло за снегопочистване е в размер на 

55 320.00 лв. 

3. Колесен трактор Беларус 820  с рег. № РР 05620, Тракторно 

ремарке Ремби AT2RT8 с рег. № РР 05621 и Гребло за 

снегопочистване с балансова стойност 55 320.00 лв.. да се отпише 

от активите на Община Самуил и с приемно-предавателен 

протокол да се предаде на Общинско предприятие ”Самуил 

2011”;  

4. Разходите за извършените ремонти работи, закупени 

материали и резервни части на предоставените Колесен трактор 

Беларус 820  с рег. № РР 05620, Тракторно ремарке Ремби 

AT2RT8 с рег. № РР 05621 и Гребло за снегопочистване , както и 

цялостната им поддръжка да бъдат изцяло за сметка на 

Общинско предприятие „Самуил 2011”. 

 

   Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

    Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

 

 



 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-1006 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнение на 

„Програма за опазване на околната среда” и „Програма за 

управление на дейностите по отпадъците” за 2018 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.980 

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на 

разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл.52, ал.9 от Закон за управление на 

отпадъците (ЗУО).Цитираните правни норми изискват Кмета на 

общината ежегодно да внася в Общинския съвет отчет за 

изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и 

„Програма за управление на дейностите по отпадъците”. 

Съгласно чл.79, ал.6 от ЗООС отчета се представя за информация 

и в Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.24 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на 

отпадъците ,Общински съвет – Самуил със „За” –17  гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за 

опазване на околната среда” и „Програма за управление на 

дейностите по отпадъците” на Община Самуил за 2018г. 

 

ОТЧЕТ 

За изпълнение на „Програма за опазване на околната 

среда” и „Програма за управление на дейностите по 

отпадъците” на Община Самуил за 2018г. 

 

/приет с Решение № 48.980 по Протокол № 48 от 

25.04.2019г. на ОбС-Самуил/ 

 

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнение на 

разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците 

(ЗУО). 



 

 На територията на община Самуил с определен график за 

селата  

Владимировци и Самуил се извършват ежеседмично, а за 

останалите села за територията на общината се извършват 

двуседмично дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

твърди битови отпадъци, които се извозват до Регионално депо за 

не опасни отпадъци град Разград. 

 Генерираните твърди битови отпадъци през 2018г. от 

системата за организирано събиране и извозване са 1338,92 т. 

 Годишните разходи на общината за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО и озеленяване за 2018 г. 

възлизат на 196 640,87 лева, от които 65 053,20 лева са 

отчисления. 

 През месец септември 2018 г. бе организирано почистване 

на населените места в общината по повод кампанията на BTV 

„Да изчистим България заедно”. 

 През 2018г. в територията на общината бяха налични - 516 

бр. контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. и 323 бр. кофи тип „Мева” 

0,11 куб.м./86 бр. на домакинствата. 

 При извършени проверки от РИОСВ – Русе за 

констатираните нерегламентирани локални замърсявания, както в 

границите на населените места, така и извън урбанизираните 

територии, общинските пътища  и деретата които се намират в 

регулация, бяха взети съответните мерки и същите бяха 

почистени. 

 На 15.08.2016г., бе създадено „Регионално сдружение за 

управление на отпадъците за регион Разград”, в което са 

включени община Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, 

Самуил и Цар Калоян. 

В изпълнение за задължените дейности в плана за действие 

в областта на опазване на околната среда, по дейност: 

 Постигане на устойчиво ползване на биологичните 

ресурси от лечеби растения на територията на общината, като 

през отчетната година  издадени са 4 бр. позволителни за 

ползване на Лечебни растения. 

 

2. Възлага на Кмета на община Самуил да внесе годишния 

отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” 

и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” на 

Община Самуил за 2018г. пред РИОСВ – Русе. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7 дневен срок 

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград 

по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-986 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА №10 „ЗА 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

граждани, настаняването под наем и продажбата на 

общински жилища“ на ОбС-Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.981 

С Решение № 17.218/28.03.2005 г. по Протокол 

№17/28.03.2005г.на ОбС – Самуил е приета 

НАРЕДБА№10ЗАусловията и реда за установяване на 

жилищни нужди на граждани, настаняването под наем и 

продажбата на общински жилища,изм. и доп.с Решение 

№17.291 по Протокол № 17 от 16.09.2008 г.; изм. и доп. с 

Решение №37.587 по Протокол №37 от 22.03.2010 г.  на ОбС - 

Самуил; изм. с Решение № 48.783 от Протокол № 48 на ОбС-

Самуил от 21.02.2011г.;изм.  с Решение № 18.342 от Протокол № 

18 на ОбС-Самуил от 28.03.2013г. ;изм. и доп. с Решение 

№45.901 по Протокол №45 от 23.01.2019 г.  на ОбС-Самуил.В 

деловодството на Общинския съвет е получено писмо с 

Вх.№1762/20.02.2019 год.от Окръжна прокуратура-Разград във 

връзка с чл.34,ал.3,изр.2 отнашата Наредба №10.В писмото се 

твърди,че в цитираните разпоредби не са съобразени изцяло с 

промените в законодателството. 

След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 

НАРЕДБА№10 „ЗА условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на граждани, настаняването под наем и 

продажбата на общински жилища“,установихме,че са налице 

някои ограничения по прилагането законовите норми,което 

налага да се направят изменения на част от разпоредбите на 

действащата наредба. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.45а 

и чл.47 от ЗОС, Общински съвет – Самуил със „За” –17  гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Изменя и допълва НАРЕДБА№10 „ЗА условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на граждани, 



 

настаняването под наем и продажбата на общински 

жилища“на  Общински съвет - Самуил   в следния  вид: 

I.Чл.34.(1) Въз основа на решението на общинския съвет кметът 

на общината издава заповед, в която се посочват: способа за 

продажба, вида, административния адрес на жилището, купувача, 

цената, срока за извършване на основното плащане и други 

дължими плащания. 

(2) Заповедта се връчва на купувача срещу подпис. 

(3) Плащанията по ал.1 се извършват в едномесечен срок от 

връчване на заповедта. В случай, че купувачът не спази указания 

в ал.1 срок  се прима, че той се отказва от закупуване и 

преписката се прекратява със заповед на кмета на общината. 

(4) След като купувачът извърши плащането на цената и на 

дължимите такси, данък и режийни разноски в срока, посочен в 

заповедта по ал.3, изготвя проект за договор за продажба в три 

екземпляра. 

(5)Проектът за договор се подписва от кмета на общината и от 

купувача. Продажбата се счита за извършена от датата на 

плащане на имота. 

(6) Договорът за продажба се вписва от купувача в службата по 

вписванията по местонахождение на имота. Един екземпляр от 

вписвания договор се представя в дирекция “Управление на 

общинската собственост” за отписване на имота от актовите 

книги за общинската собственост. 

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  

и на областния управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

 

Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок от 

приемането му пред Административен съд- Разград по реда на 

АПК. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-987 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА №6„За 

разрешаване, функциониране и премахване на временни 

съоръжения за търговия на територията на Община 

Самуил“. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.982 

С Решение № 22.286 по Протокол № 22 от 27.11.2001г на 

Общински съвет- Самуил е приетаНАРЕДБА№6„За 

разрешаване, функциониране и премахване на временни 

съоръжения за търговия на територията на Община 

Самуил“.През годините след това са извършени доста промените 

в законодателството и някои разпоредби от нашата наредба не са 

съобразени изцяло с тях. 

След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 

НАРЕДБА№6„За разрешаване, функциониране и премахване 

на временни съоръжения за търговия на територията на 

Община Самуил“установихме,че са налице някои ограничения 

по прилагането законовите норми,което налага да се направят 

изменения на част от разпоредбите на действащата наредба. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.56,ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Самуил със „За” –17  

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Изменя и допълва НАРЕДБА№6„За разрешаване, 

функциониране и премахване на временни съоръжения за 

търговия на територията на Община Самуил“на  Общински 

съвет - Самуил   в следния  вид: 

I.Чл.5. /1/ За терени – общинска собственост в 7/седем/-дневен 

срок след издаване на разрешителното лицето да се яви в отдел 

“ОС” при община Самуил за сключване на договор. 

 /2/Договора се сключва за срок  до 10 /десет/ години. 

 /3/Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие 

или при доказана необходимост за провеждане на наложителни 



 

мероприятия с едномесечно предизвестие, което да доказва 

уведомяването на другата страна. 

    II.§ 4.След изтичане на договорения срок по чл.5, ал.2 , 
същият може да бъде продължен до 10 /десет/ години, ако 
лицето на което е издадено разрешението е било 
добросъвестно или нуждите на общината не налагат 
демонтирането на съоръженито. 
 
  Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  

и на областния управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок 

от приемането му пред Административен съд- Разград по реда на 

АПК. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-988 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение№46.923 от 20.02.2019 год. на 

ОбС-Самуил. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници  

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.983 

С Решение№46.923 от 20.02.2019 год. на Общински съвет- 

Самуил е дадено съгласие за по-нататъшно реализиране на 

законовата процедура за възстановяване  право на собственост   

на наследниците на Марин Ганчев Господинов в размер на общо 

10.020дка.Възстановяването на   право на собственост е на 

основание: изпълнение на съдебно решение за признато 

право.Приложеното към преписката съдебно Решение №113 от 

03.08.1993 год. на Окръжен съд-Разград не дава такова 

право.След направен обстоен анализ на цялата преписка 

установихме,че са налице някои ограничения по прилагането 

законовите норми,което налага да се отмени приетото решение. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 от 

ЗОС;§27,ал.2,т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,във връзка с чл.99, т.1  от 

АПК и в изпълнение  на  задължението си , Общински съвет – 

Самуил със „За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

РЕШИ: 

1.Отменя  Решение№46.923 от 20.02.2019 год. на ОбС-Самуил. 

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  

и на областния управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок 

от приемането му пред Административен съд- Разград по реда на 

АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1009 инж.Ахмед Мустафа    – 

зам. кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на имоти –

частна общинска собственост в регулация с.Желязковец. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.984 

В изпълнение на Решение №46.922/20.02.2019г. на Общински 

съвет Самуил и Заповед №195/07.03.2019г. на кмета на 

община Самуил се проведоха търгове за продажба на  

долуописаните  имоти на 22.03.2019г. и 29.03.2019г.  

В определените срокове до 17.00 ч. на 21.03.2019г. и 

28.03.2019г. не са постъпили заявления за участие в 

търговете, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен имот № VІ в 

квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 
За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

4115.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2085.60лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен имот № ІІІ-349 

в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№2190/08.07.2014г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

6210.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  3684.80лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен имот № І в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г.  



 

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3592.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1820.20лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  880м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен имот № ІІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3292.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  1668.50 лв. изготвена 

на  06.02.2019г.  

5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен имот № ІІІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№655/26.08.2011г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3592.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  1820.20лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен имот № ІV в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№646/26.08.2011г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3704.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1877.00лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен имот № V в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3292.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1837.40лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен имот №VІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3442.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1921.00лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул.„Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен имот № VІІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  



 

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3442.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1921.00лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №645/26.08.2011г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3592.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  2004.50лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 

от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на ОбС Самуил,  Общински 

съвет – Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 

       1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на следните  имоти частна общинска собственост: 

 1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се 

в с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 

4115.00лв. без ДДС;  

 1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се 

в с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  

поземлен имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на 

с.Желязковец  по АЧОС №2190/08.07.2014г. с първоначална 

тръжна цена в размер на  6210.00лв. без ДДС; 

 1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на  

3592.00лв. без ДДС 

 1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

3292.00лв. без ДДС; 

 1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№655/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

3592.00лв. без ДДС; 

 1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№646/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

3704.00лв. без ДДС; 

 1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 



 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размерна 

3292.00лв. без ДДС; 

 1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 

3442.00лв. без ДДС; 

 1.9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

3442.00лв. без ДДС; 

 1.10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №645/26.08.2011г.  с първоначална тръжна цена в размер  

на 3592.00лв. без ДДС. 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00лв. 

за имота по т.1.1. , а  за всички оставали  по 40.00лв. на имот,  да 

се възстановят на община Самуил от спечелилите  участници. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търговете  

и сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  
 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1010 от    инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предложение за намаляване на първоначалните 

тръжни цени на имотите за продажба.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

16 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.985 

В изпълнение на Решение №46.921/20.02.2019г. на Общински 

съвет Самуил и Заповед №195/07.03.2019г. на кмета на община 

Самуил се проведоха търгове за продажба на  долуописаните  

имоти на 22.03.2019г. и 29.03.2019г.  

В определените срокове до 17.00 ч. на 21.03.2019г. и 28.03.2019г. 

не са постъпили заявления за участие в търговете за имотите: 
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1. 016002   Голям извор 

м/т 
„Кармазията” 

Нива  ІІ-

52.505 
ІV-

13.126 

65.630 3125/03.01.2019г. 950.00 62348.50 

2. 104005 с.Самуил  

м/т „Лозята”  

Лозе  ІV 0.611 2060/01.04.2014г. 700.00 427.70 

3. 104006 с.Самуил 

м/т  „Лозята” 

Лозе  ІV 0.513 2061/01.04.2014г. 700.00 359.10 

4. 104007 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе ІV 0.507 2062/01.04.2014г. 700.00 354.90 

5. 103015 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе V- 

0.095 

ІV-
0.543 

0.638 2058/07.03.2014г. 700.00 446.60 

 

Съгласно  чл.68, ал.5 от Наредба №2  на ОбС Самуил  „ (5) При 

продажба на имоти, когато търгът е насрочен отново, поради 

липса на кандидати, общинския съвет може да намали 

първоначалната тръжна цена  на няколко пъти, не по-ниска от 

50% от първоначалната.” Общински съвет Самуил може да 

намали продажната цена на имотите.  

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от  ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС 

и чл.68, ал.5 от Наредба №2  на ОбС Самуил, Общински съвет – 



 

Самуил със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

РЕШИ: 

1. Намалява  първоначалната тръжна цена  на 1дка. на имот  

по т.1   с  20%  , а на имотите по т.2,т.3,т.4 и т.5  с 10%  и 

определя продажната цена на имотите, както следва: 
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1. 016002   Голям извор 

м/т 

„Кармазията” 

Нива  ІІ-

52.505 

ІV-
13.126 

65.630 3125/03.01.2019г. 760.00 49878.80 

2. 104005 с.Самуил  

м/т „Лозята”  

Лозе  ІV 0.611 2060/01.04.2014г. 630.00 384.93 

3. 104006 с.Самуил 
м/т  „Лозята” 

Лозе  ІV 0.513 2061/01.04.2014г. 630.00 323.19 

4. 104007 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе ІV 0.507 2062/01.04.2014г. 630.00 319.41 

5. 103015 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе V- 

0.095 

ІV-
0.543 

0.638 2058/07.03.2014г. 630.00 401.94 

 

 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1011 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Обявяване на части от имоти-улици от публична на 

частна общинска собственост . 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.986 

В общинска администрация Самуил е получено заявление  за 

закупуване на част от улица №11449.73.960 и част от улица 

№11440.73.1050, които се намират между поземлени имоти 

11449.73.1049 и 11449.73.1044 по кадастралната карта на 

с.Владимировци собственост на Шенол Сали Чобан. 

 Искането е мотивирано за обединяване на  двата имота и 

закупване на  части от пътищата, които се намират между 

имотите на собственика.  

По Закона за общинската собственост пътищата са публична 

общинска собственост.   

  

На основание чл. 21,ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.6 , ал.1 

и  чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински  

съвет – Самуил ОбС-Самуил ссъс „За” –  15   гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.ОБЯВЯВА – част от поземлен имот с идентификатор 

№11449.73.960 – улица  от около 987кв.м.  и част от поземлен 

имот с идентификатор №11449.73.1050 -улица от около 348кв.м.  

по кадастралната карта и кадастралните регистри  на 

с.Владимировци  за частна общинска собственост.  

2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до приключване на процедурата.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 



 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1012 от   инж. Ахмед Мустафа 

– зам.кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на полски път №110669 с площ 

от 1.930дка. в землището на с.Хърсово. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.987 

В общинска администрация Самуил е получено заявление  от 

Фиданка Георгиева Ахмедова с постоянен адрес: с.Хърсово, 

ул.”Ал.Стамболийски” №49, община Самуил, област Разград за 

наемане на имот №110669 с площ от 1.930дка. с НТП –полски 

път в землището на с.Хърсово за ползване.  

Фиданка Георгиева Ахмедова е собственик на имотите от двете 

страни на полския път, който желае да наеме. Същата участва  в 

търга за наемане  на общински поземлен имот №110501, 

предстои да се сключи договор за наем. Идеята и е  да загради 

имотите си и постави електро- пастир за животни.  

 

На основание чл. 21,ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл. 8, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, Общински  съвет – Самуил 

Общински съвет – Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

1.Да се отдаде  под наем  поземлен имот №110669 с площ от 

1.930дка. с НТП –полски път в землището на с.Хърсово за 

стопанската 2018-2019г. на Фиданка Георгиева Ахмедова с 

постоянен адрес: с.Хърсово, ул.”Ал.Стамболийски” №49, община 

Самуил, област Разград за ползване  с годишна наемна цена в 

размер на 98.43 лв. (51.00лв./дка.)  

 2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до сключване на договора.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 



 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1013 от инж.Ахмед Мустафа  – 

зам.кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Продажба на  поземлени   имоти –  частна  

общинска собственост. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 48.988 
 

1.С предходно Ваше решение   се намали  цената  на 1дка. на имот по 

т.1  с  20%, а на имотите по т.2,т.3,т.4 и т.5  с 10%    и бяха  определени  

продажните  цени на имотите, както следва: 
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К
ат

ег
о

р
и

я 

Площ 
(дка.) 

АЧОС № 

 ц
ен

а 
н

а 
е

д
и

н
 д

е
ка

р
 (

л
в.

) 

П
ъ

р
в
о
н

ач
ал

н
а 

тр
ъ

ж
н

а 
ц

ен
а 

(л
в
.)

 

 

1. 016002   Голям извор 
м/т 

„Кармазията” 

Нива  ІІ-
52.505 

ІV-

13.126 

65.630 3125/03.01.2019г. 760.00 49878.80 

2. 104005 с.Самуил  
м/т „Лозята”  

Лозе  ІV 0.611 2060/01.04.2014г. 630.00 384.93 

3. 104006 с.Самуил 

м/т  „Лозята” 

Лозе  ІV 0.513 2061/01.04.2014г. 630.00 323.19 

4. 104007 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе ІV 0.507 2062/01.04.2014г. 630.00 319.41 

5. 103015 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе V- 

0.095 
ІV-

0.543 

0.638 2058/07.03.2014г. 630.00 401.94 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 

от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил, Общински съвет 

– Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ: 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на 

следните  имоти частна общинска собственост  
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1. 016002   Голям извор 

м/т 
„Кармазията” 

Нива  ІІ-

52.505 
ІV-

13.126 

65.630 3125/03.01.2019г. 855.00 56113.65 

2. 104005 с.Самуил  
м/т „Лозята”  

Лозе  ІV 0.611 2060/01.04.2014г. 630.00 384.93 

3. 104006 с.Самуил 

м/т  „Лозята” 

Лозе  ІV 0.513 2061/01.04.2014г. 630.00 323.19 

4. 104007 с.Самуил 
м/т  „Лозята”  

Лозе ІV 0.507 2062/01.04.2014г. 630.00 319.41 

5. 103015 с.Самуил 

м/т  „Лозята”  

Лозе V- 

0.095 

ІV-
0.543 

0.638 2058/07.03.2014г. 630.00 401.94 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

8.Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00лв. 

на имот да се възстановят на община Самуил от спечелилите  

участници. 

9.Спечелилите в търговете участници да влязат във владение на 

имотите  след изтичане на стопанската 2018/2019год. 

10.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга  и 

сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

  

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1016 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване  на незастроено общинско място 

с площ от 222м2  в  част от УПИ  І  в  квартал 87 с НТП 

„Обществено обслужване, спорт, атракции, озеленяване и 

благоустройство”  с.Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 48.989 

Към настоящия момент община Самуил реализира проект 

„Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществените територии в централната част на с.Самуил – Етап -

1”  в  УПИ І квартал 87 с.Самуил. В проекта е заложено  

незастроено общинско място от 222м2 за отдаване под наем за 

поставяне на временно съоръжение за търговия. 

 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”, т.8.14 е включено отдаването под наем на 

гореописания имот чрез публичен търг с явно наддаване.  
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.14, 

ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, ОбС-

Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –15  гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
1.Да се проведе  публичен   търг с явно наддаване   за отдаване 

под наем   на 222.0м2  в  част от УПИ  І  в  квартал 87 с НТП 

„Обществено обслужване, спорт, атракции, озеленяване и 

благоустройство” по плана на с.Самуил по АПОС 

№2150/22.04.2014г. за поставяне на  временно съоръжение за 

търговия. 

 
 

2.Определя  първоначална месечна наемна цена в размер на  

0.62лв. без ДДС   по т.9 от Приложение №1 към  от Наредба №2 

на  ОбС Самуил; 



 

    2.1. Депозит за участие –   10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 10(десет) години от датата 

на сключване на договора; 

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно 

със  заявлението:  

    4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит. 

    4.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   5.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1017 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване   за поставяне на преместваема 

конструкция  с площ от  200.0м2  в  част от поземлен имот  с 

идентификатор №11449.73.562 с НТП „Обществен селищен парк 

, градина”    с.Владимировци.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 48.990 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”, т.8.15 е включено отдаването под наем на 

гореописания имот чрез публичен търг с явно наддаване.  

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 

и чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, 

Общински съвет – Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
1.Да се проведе  публичен   търг с явно наддаване   за отдаване 

под наем   на за поставяне на преместваема конструкция  с площ 

от  200.0м2  в  част от поземлен имот  с идентификатор 

№11449.73.562 с НТП „Обществен селищен парк , градина”  по 

кадастралната карта на  с.Владимировци по  АПОС 

№954/03.02.2012г. за поставяне на  временно съоръжение за 

търговия. 
2.Определя  първоначална месечна наемна цена в размер на  

0.62лв. без ДДС   по т.9 от Приложение №1 към  от Наредба №2 

на  ОбС Самуил; 

    2.1. Депозит за участие –   10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 10(десет) години от датата 

на сключване на договора; 

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно 

със  заявлението:  



 

    4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит. 

    4.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   5.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-989 от Бехра Зюлкяр 

заместник-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Приемане на Общинската програма за закрила на 

детето за 2019 г. и Отчет по  Общинска програма за закрила на 

детето за 2018 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 25.04.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 48.991 

Съгласно Националната стратегия за закрила на детето се 

защитават и гарантират основните права на всички групи деца 

във всички сфери на обществения живот съобразно възрастта, 

социалния статус, физическото, здравословно и психическо 

състояние, като им се осигурява подходяща икономическа, 

социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и 

сигурност. Целта е осигуряване на висшите интереси на детето, 

зачитане и уважение личността на детето, отглеждане на детето в 

семейна среда, създаване на устойчиви механизми за повишаване 

качеството на грижите и услугите за децата.  

  На местно ниво наблюдението на политиките за детето се 

изпълнява от Комисии за детето към общинските съвет,които 

ежегодно следва да разработват  местни програми за детето. 

Общинската програма е разработена в съответствие с 

Националната програма за закрила на детето и цели 

синхронизиране на действията на държавната, местната власт и 

неправителствените организации за подобряване 

благосъстоянието на децата и техните семейства в Община 

Самуил. 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,    

Общински съвет – Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
Приема Общинската програма за закрила на детето за 2019 г. и 

Отчет по  Общинска програма за закрила на детето за 2018 г., 

която е неразделна част от решението. 
 

 

 



 

ОТЧЕТ  

по Програма за Закрила на детето за 2018 г. 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Цел 1. Гарантиране правото на детето да живее в сигурна 

семейна среда. 

Дейности: 1.1. Повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции чрез ефективно 

взаимодействие между институциите. 

Обществен възпитател на малолетните и непълнолетните 

поставени под  надзор провеждат срещи и с родителите при 

домашните посещения, като при необходимост оказват помощ 

във възпитанието им. 

1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение 

на основната цел на Закона за закрила на детето – 

Отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитие на 

алтернативни услуги за деца и чрез предоставяне на 

финансови помощи, обвързано с редовно посещаване на 

училище и предучилищна подготовка и/или помощи в 

натура. 

и 

1.3. Популяризиране на професионалната приемна грижа на 

територията на общината с оглед повишаване на нивото на 

информираност и включване. 

Отдел „Закрила на детето“ при дирекция „Социално 

подпомагане“ – Самуил, обл. Разград през 2018 г.  работи средно 

по 66 случая на деца в риск. Има от тях затворени стари случаи, 

след отпадане на риска и отворени нови случаи, за които са 

постъпвали сигнали. 33 случая от тях са с предприета мярка за 

закрила – настаняване в приемно семейство или в семейство на 

близки  и роднини.  

Настанените деца в приемни деца са общо 16, като при тях 

също има затворени и отворени нови случаи.  

В семейства на близки  и роднини има настанени 17 деца. 

Те са подпомагани месечно по реда на чл. 49 от Закона за закрила 

на детето. 

По превенция на изоставянето на деца, ОЗД работи по 32 

случая през годината. Работата с тях включва семейно 

консултиране, подкрепа, съдействие в грижата за детето, 

финансово подпомагане по реда на чл. 48 от  Закона за закрила на 

детето, насочване към подходящи социални услуги, с оглед 

превенция на риска от извеждане на детето от биологична среда. 

Издадените направление за ползване на социални услуги в 

Център за обществена подкрепа – Самуил са общо 27 бр., а за 

ЦСРИ -Владимировци -16 бр. 

ОЗД често провежда консултации на ученици с 

поведенчески прояви в училище, като за 2018 г., те са към 20 бр. 

Отдел закрила на детето работи в добро взаимодействие с 

всички институции на територията на община Самуил- ЦОП, 

ЦСРИ, РУ на МВР- Исперих, Детска педагогическа стая, 

МКБППМН, общинска администрация. 

Относно изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите за обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, на територията на община Самуил, през 2018 

г. са създадени четири района и са сформирани  четири екипа, с 

включени  представители на ДСП- Самуил, РУ „Полиция“ –



 

Исперих, представители на училища, общинска администрация и 

МКБППМН. Работата  по Механизма бе в синхрон и 

взаимодействие с всички институции, ангажирани по 

изпълнението му.  Представители от дирекция „Социално 

подпомагане“ – Самуил, обл. Разград, включени в екипите, 

участваха  при обхождане на идентифицирани с натрупване на 

общо 32 случая на деца,   необхванати или отпаднали от 

образователната система за учебната 2018-2019 г. 

2.1.Интеграция на деца от уязвимите групи в 

образователната система 

Предоставена дейността „Индивидуална и групова работа с деца 

и родители, включително и с деца и родители, които не са от 

уязвими групи, с цел посещаване на детска градина чрез 

осигурен медиатор и социален работник, проведени срещи с 

родители и семейства, оказано съдействие/ насочване/ 

посредничество/ придружаване и др. 7 деца са обхванати и 

редовно посещават деца  ДГ и училище. 

 

2.2. Предоставяне на здравни, образователни и 

рехабилитационни услуги и/ или индивидуална подкрепа за 

деца от уязвимите групи и техните семейства. 

По същият проект през 2018 год. е предоставена дейността 

„Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето 

чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията“. Като по дейността се 

извършва редовно наблюдение на здравното, физическото и 

психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на 

детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна 

грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; 

достъпнoст за родители на новородени и на малки деца, които са 

уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при 

общопрактикуващ  лекар или не го посещават; осигуряване на 

мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в 

общността за превенция на заболяванията, информиране и 

консултиране и т.н. към месец декември 2018г. са обхванати 120 

деца от 0 до 7 год. възраст. 

В дейността „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с 

децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и 

дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в 

неговия дом“ са обхванати 6 деца с увреждания и техните 

семейства. Предоставени са консултации и подкрепа на родители 

относно моторното развитие на децата им;  проведени са 

изследване на моторното развитие на всяко дете, 

кинезитерапевтичната и логопедични интервенции. 

 

4.5  Поддържане на дейността на мултидисциплинарния 

екип, работещ на база Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция. 

 

Съгласно утвърден график членове на МКБППМН се отзовават 

при сигнал за кризисна ситуация и кризисни интервенции. През 

2018г. членове на местната комисия са участвали при един 

случай. 

 

През учебната 2017/2018 година екипите за обхват са 

осъществили общо 81 посещения на място. За всички посещения 

са попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния 

екип, които са извършили обхождането: 

- 15 са записаните деца и ученици в ДГ/училища; 

- 66 са децата и учениците в чужбина; 29 са навършили 16 

години и не са подлежащи на задължително обучение; 

През учебната 2018/2019 година осъществените посещения на 

място са общо 55. За всички посещения са попълвани и оформяни 

протоколи от членовете на съответния екип, които са извършили 

обхождането. Установено е: 

- записани деца и ученици в ДГ/училища - 1; 



 

- 54 са децата и учениците в чужбина;  

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Дейности: 

2.1. Редовно наблюдение на здравното, физическото и 

психомоторното развитие на децата се извършва от 

медицински специалисти по училища и детски заведения. 

 

2.5. Провеждане на информационни кампании за 

здравословно хранене и начин на живот. 

Към училищата и детските заведения на територията на 

общината са назначени 6 медицински специалисти. Проведени са 

беседи за здравословно хранене и начин на живот в ДГ и 

училищата от училищните медицинските работници. 

Съвместни дейности с РЗИ гр. Разград 

-Проведена мултимедийна презентация на тема 

„Здравословно хранене на учениците „, обхванати 50 

ученици от ІІ, ІV и V клас., във връзка с национален 

ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето”.  

 

2.4.Разширяване на здравното образование в училище с цел 

предпазване от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и 

употреба на наркотици. 

Представена е презентация и беседа на тема „Наркотици, дроги, 

опиати”- участници 197 малолетни и непълнолетни. 

Провеждане на кампания за ученици по предоставяне на 

информация за ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път 

и злоупотреба с психоактивни вещества. Разпространени  

здравно-образователни материали. 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ:  

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА  

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Дейности: 

1.2 Работа с родители на незаписаните подлежащи деца, 

срещи между специалисти от различни институции с цел 

координиране на усилията по обхващане на  застрашените от 

отпадане от училище деца. 

МКБППМН участва в екип при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца, и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

 

1.4. Допълнително обучение по български език 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване на мотивацията им за учение чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2, обхванати ученици по 

всички училища. 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА 

ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ -

МКБППМН 

Дейности: 

1.1. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 

проявите на безотговорно родителство. 

По отношение на родителите и лицата, които ги заместват през 

2018г. няма наложени мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

 

2.1.Популяризиране на ненасилствените, позитивни и 

зачитащи мнението на децата методи за отглеждане, 



 

образование и повишаване информираността сред децата, 

относно тяхното право на закрила от всички форми на 

насилие. Представена е презентация на тема „Насърчаване на 

толерантността в общуването“ и „Агресията в училище и извън 

него“ – участници 64 малолетни и непълнолетни. 

 

5.5.Изработване и разпространение на информационни 

материали за трафика на хора и начините на предпазване и 

възможностите за оказване на помощ на жертви на трафик. 
Представена е презентация и беседа на тема „Трафикът на хора” 

– участници 23 малолетни и непълнолетни. 

    

ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА 

СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

Дейности: 

1.1 Развиване на различни форми, кръжоци, клубове по 

интереси, школи и др. за развитие уменията на талантливи 

деца и ученици в областта на изкуствата, видовете спорт и 

науката, информационните технологии. 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил , Въведени 

занимания по интереси - 4групи /100 ученици/ и обучения 

на ученици със затруднения - 5 групи /50 ученици/; 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци, Въведени занимания 

по интереси - включени- 97 ученика в 9 групи;  

 ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Желязковец, -„Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности   -

4групи/50 ученици; 

 

 ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово- Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности - 2 групи/ 

30 ученици, в т.ч. 10 с обучителни затруднения и 20 в 

групата за занимания; 

 

2.3 Стимулиране на творческите заложби на децата чрез 

осигуряване на възможност за изяви на местно, регионално и 

национално ниво. 

 

Учениците от СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, имат участия 

ежегодно в общински и областни кръгове на олимпиадите по: 

БЕЛ; История и цивилизация; биология и здравно образование; 

химия и ОСС; физика и астрономия, регионално и национално 

ниво на конкурси по: приложно и изобразително  изкуство,  

конкурси –есета и др. 

Работа с талантливи и даровити деца в свободното им от учебни 

занятия време в областта на науката, изкуството и спорта в 

Община Самуил е приоритет на училищата. В годините те 

доказаха, че са институции, които целенасочено работят за 

откриване на таланта на детето и имат интердисциплинарен 

характер на обучение и все повече се превръщат в сигурна среда 

за общуване на децата и учениците. Тези институции затвърдиха 

своето място, като предлагат условия за алтернативна заетост на 

младите хора в борбата срещу негативите на обществото ни, 

които все по драстично нарастват: агресия, насилие, 

алкохолизъм. 

 

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил, ежегодно се 

награждават 10-те най-изявени спортисти и 10-те  най-изявени 



 

ученици с цел поощряване и повишаване мотивацията за участие 

в образователния процес, олимпиади, състезания и спортни 

изяви. На страниците на училищен вестник “Кръгозор“ се дава 

възможност на учениците да развиват своите заложби в областта 

на писането на есе, статии, репортажи, рисунки и фотографии. В 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци също ежегодно  се 

награждават 10-те най-изявени ученици и спортисти в училище 

под формата на плакети и материалани награди. 

 

3.1 Участие в дейности, заложени в Националния спортен 

календар, участия в ученически игри. 

Ежегодно се провеждат общински състезания от ученически игри 

за съответната учебна година в община Самуил между 

училищата по баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и лека 

атлетика. Основно в тези състезания участват двете училища през 

последните  години: СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил и 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци. Отборите класирали се на І 

–места участват в областен кръг на състезанията, както и на 

регионален кръг и зонални участия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О  Б  Щ  И  Н  А    С  А  М  У  И  Л 
7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2,  Тел.: (08477) 20-20,  Факс: 084 266 030, info@samuil.eu 

 

 

Проект ! 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  

В ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2019 г. 

 

 
Законът за закрила на детето урежда правата и мерките за закрила на детето, участието на органите на държавата, общините, юридически лица 

с нестопанска цел, и физически лица и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето. Държавата защитава и 

гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, 

физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, 

свобода на възгледите и сигурност. 

В Закона за закрила на детето е изразена държавната политика за развитие на системата за грижи за деца, заявена е и необходимостта от 

промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни форми на грижи и услуги, 

насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда. 

Общинската програма за закрила на детето е разработена въз основа на следните показатели: 

І. Въведение 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Самуил за 2019г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето 

на ООН, Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Самуил и принципите в Закона за закрила на детето. Общинската програма е 

разработена в съответствие с Националната програма за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и 
неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Самуил. 

ІІ.Приоритетни области: 

За защита на най- добрия интерес на детето е необходимо: 

 създаване безопасна и здравословна среда, която да гарантира физическото, психическото и социалното развитие на детето; 
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 проява на разбиране и уважение към всяко дете; 

 ефективна работа по превенция на изоставянето на деца в специализирани институции; 

 приемна грижа за деца - намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции; 

 осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнение по всички въпроси от негов интерес; 

 недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия, пол, език, способности, социален статус, поведение; 

 грижа за деца с увреждания в домашни условия; 

 превенция на противообществени прояви; 

 повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; 

 превенция попадането на децата на улицата, както и включването им в най-тежки форми на детски труд; 

 социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен достъп до качество на образованието на децата и 

учениците със специални образователни потребности; 

 

ІІІ. Визия: 

 защита висшите интереси на детето; 

 отглеждане на детето в семейна среда; 

 зачитане и уважение личността на детето; 

 

 

ІV. Принципи: 

 осигуряване достоен начин на живот на детето; 

 интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот; 



 

 гарантиране на гражданските права на детето; 

 зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му; 

 защита на детето от насилие - физическо, психическо, емоционално; 

 отглеждане на детето в семейна среда; 

 специална закрила на дете в риск или с изявени дарби; 

 насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на 

детето, съобразно техните личностни и социални качества, грижа за тяхната професионална квалификация; 

 

V. Стратегическа цел: 

Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, 

физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на 

възгледите и сигурност. 

Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на община Самуил. 

VІ. Основни задачи: 

 подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение;  

 гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация; 

 осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детската градина и 

училище; 

 подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.; 

 повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; 

 предотвратяване отпадането на деца от училище; 

 намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; 

 развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация; 



 

 партньорско сътрудничество между ведомства, институции организации, насочено към помощ и подкрепа за деца с отклоняващо се 

поведение; 

 превенция на детска престъпност; 

 превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение; 

 работа по превенция на изоставянето на деца;  

 реинтеграция на деца в семейна среда; 

 повишаване здравната култура на децата; 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ І: 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

 

Цел  

 

Дейност  

 

Отговорни институции 

Предвидени финансови 

средства 

 

Срокове  

1. Гарантиране правото 

на детето да живее в 

сигурна семейна среда. 

1.1 Повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции чрез 

ефективно взаимодействие между институциите. 

 

 

 

 

 

Отдел „Закрила на детето”;   

ЦОП с. Самуил; 

Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни;  

органи и институции 

осъществяващи мерки по 

закрила на детето 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

  

в рамките  

на 

календарна

та година 

 

 

 

 

 

 1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и в 

изпълнение на основната цел на Закона за закрила 

на детето – Отглеждане на децата в семейна среда, 

чрез развитие на алтернативни услуги за деца и 

чрез предоставяне на финансови помощи, 

обвързано с редовно посещаване на училище и 

предучилищна подготовка и/или помощи в натура. 

Община Самуил; Отдел 

“Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 

подпомагане”, Център за 

обществена подкрепа,Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция-с.Владимировци 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

в рамките  

на 

календарна

та година 



 

1.3. Популяризиране на професионалната приемна 

грижа на територията на общината с оглед 

повишаване на нивото на информираност и 

включване. 

1.4. Увеличаване на броя на приемните семейства 

до 30 бр. 

ОЕПГ г.Разград, Отдел „Закрила 

на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане”; 

Община Самуил; ЦОП с. 

Самуил; 

   

в рамките на утвърдения 

бюджет, проект „Приеми ме 

2017 г.“,  „Приемна грижа» 

по ОП РЧР 

постоянен 

през 

годината 

1.5. Развиване на комплекс от услуги, насочени към 

повишаване на капацитета на родителите, 

предлагани в Център за обществена подкрепа.  

Център за обществена подкрепа, 

Община Самуил. 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

 
1.6. .Прилагане на мерки за превенция и 

санкциониране проявите на безотговорно 

родителство 

Община Самуил, кметове по 

населени места, МКБППМН 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

2. Прилагане на 

интегриран 

подход в грижите 

за деца, насочен 

към превенция на 

рисковете още в 

най-ранна детска 

възраст. 

Поддържане 

дейността на 

социални услуги 

в общността за 

подкрепа на 

децата и 

семействата. 
 

2.1. Изпълнение на дейности, свързани с 

развиването и функционирането на интегрирани 

услуги за ранно детско развитие  

 

Общинска администрация, ДГ 

 

ОП РЧР 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие” 

 

 

Постоянен 

през 

годината 

 

 2.2.Интеграция на деца от уязвимите групи в 

образователната система 

2.3. Допълнителна подготовка на деца от 

предучилищни групи  за училище /летни групи/. 

 

Общинска администрация, ДГ 

 

 

ОП РЧР 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие” 

 

 

Постоянен 

през 

годината 

 

 



 

 

3.Превенция на 

детската 

заболеваемост, 

смъртност и 

неглижиране в 

семейството 

3.1. Провеждане на регулярни работни срещи на 

структурите на местното 

самоуправление,институциите и комисиите 

отговорни за развитието на  социални услуги за 

деца и семейства. 

3.2. Предоставяне на здравни, образователни и 

рехабилитационни услуги и/ или индивидуална 

подкрепа за деца от уязвимите групи и техните 

семейства. 

3.3.Предоставяне на алтернативни форми за 

настаняване на деца- приемни семейства, близки и 

роднини. 

3.4. Консултиране, насочено към подобряване на 

качеството на грижи за настанените деца в 

семейства на роднини и близки или в приемни 

семейства, чрез провеждане на обучения. 

3.5. Осигуряване на обучения на кандидат- 

осиновители и подкрепа в следосиновителния 

период. 

Обществен съвет за социални 

услуги, общинска 

администрация, Дирекция” 

Социално подпомагане, 

Комисия за детето  

Общинска администрация 

 

 

 

 

 

Отдел „Закрила на детето” 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  

 

 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие” 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

Постоянен 

през 

годината 

4. Развиване на мерки 

в подкрепа на 

родителите при 

наличие  на риск за  

изоставяне на детето. 

 

 

 

 

4.1 Подкрепа на семействата на деца, застрашени 

от изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в 

семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 

ранна превенция. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”, Център за 

обществена подкрепа 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

през 

годината 

4.2 Предоставяне на социални услуги и дейности 

по превенция на изоставянето на дете и 

настаняването му в специализирана институция. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Център за 

обществена подкрепа. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

4.3 Популяризиране на социалните услуги, 

начините и видовете за подкрепа на деца и 

семейства в риск. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Община Самуил; 

Център за обществена 

подкрепа,Център за социална 

рехабилитация и интеграция; 

медии. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 



 

4.4 Разширяване обхвата и развитие на 

предоставяните услуги в Център за обществена 

подкрепа и Център за социална рехабилитация и 

интеграция- с. Владимировци  

Община Самуил, ЦОП, ЦСРИ-

с.Владимировци. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

4.5 Консултиране и финансово подпомагане, 

насочено към подобряване на качеството на грижи 

за настанените деца в семейство на родини и 

близки или в приемни семейства. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане” 

в рамките на утвърдения 

бюджет, 

търсене на външни донори 

постоянен 

през 

годината 

 4.5 Поддържане на дейността на 

мултидисциплинарния екип, работещ на база 

Координационен механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция. 

Община Самуил, ДСП-ДГ, РУП, 

МКБППМН, МБАЛ. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

1. Разширяване 

достъпа до услуги 

за подобряване на 

майчиното и 

детското здраве.  

1.1 Стимулиране на посещения при личен лекар и 

специалист от бременни и родилки, както и от майки с 

деца от уязвими семейства. 

 

Община Самуил; 

Общопрактикуващи лекари, 

Медицинските специалисти от 

училища и ДГ 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие”, 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

1.2 Прилагане механизъм за по-пълно обхващане на 

децата в профилактични прегледи и имунизации, вкл. 

при деца в риск.  

Община Самуил; 

Общопрактикуващи лекари, 

Медицинските специалисти от 

училища и ДГ  

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие”, 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 



 

2. Превенция на 

рисковото 

поведение и 

промотиране на 

здравето сред 

децата.  

 

2.1.Редовно наблюдение на здравното,физическото и 

психомоторното развитие на бебетата и децата. 

 

2.2. Съдействие за по-пълно обхващане на децата в 

профилактични прегледи и имунизации, вкл. при 

децата от етническите малцинства, непосещаващите 

ДГ и училища.  

 

2.3. Осигуряване на здравни услуги сред децата в 

образователната система, както и специализирани 

часове по здравно образование, с цел превенция на 

детското здраве. 

 

2.4. Разширяаване на здравното образование в училище 

с цел предпазване от ХИВ/СПИН, полово предавани 

болести и употреба на наркотици. 

 

2.5. Провеждане на информационни кампании за 

здравословно хранене и начин на живот чрез 

разработване на програми за здравно образование. 

 

2.6. Разширяване възможностите за обхващане на 

децата в програми и форми за здравно образование. 

 

2.7. Провеждане на кампании за борба с наднорменото 

тегло при децата и рисковите фактори, свързани с него. 

2.8. Беседи от медицинските специалисти. 

 

2.9 Провеждане на състезания и конкурси сред 

учениците на теми, засягащи здравословния начин на 

живот. 

РЗИ - Разград (Регионална 

здравна инспекция), Община 

Самуил; Общопрактикуващи 

лекари, Медицинските 

специалисти от училища и ДГ  

 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие”, 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

постоянен 

през 

годината 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА  ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ 

ДЕЦА 

1.Развиване на 

различни форми и 

видове услуги за, 

насочени към по-

пълно обхващане 

на децата в 

образователната 

система. 

  

 

 

 

 

1.1. Обхващане на децата от 5 и 6 годишна възраст 

подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка в подготвителни групи.  

Община Самуил; Директори на 

училища и ДГ 

 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие”, 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

постоянен 

през 

годината 

1.2. Работа с родители на незаписаните подлежащи 

деца, срещи между специалисти от различни 

институции с цел координиране на усилията по 

обхващане на  застрашените от отпадане от 

училище деца. 

 

1.3. Развиване на възможностите за целодневно 

обучение на учениците. 

 

Община Самуил; Директори на 

училища и ДГ 

Педагогически съветници, 

специалисти от 

училищата(психолози), Център 

за обществена подкрепа, отдел 

„Закрила на детето”, 

МКБППМН 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

По проект 

 

 

постоянен 

през 

годината 

 

 

 

в рамките 

на срока по 

проекта 

1.4. Допълнително обучение по български език за 

децата от ДГ "Радост" с. Владимировци и ДГ 

"Кокиче", с. Самуил, за които българският език не е 

майчин. 

Община Самуил, Директори на  

ДГ 

 

Проект „Социално-

икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до 

образование на лица от 

уязвими групи в Община 

Самуил“ по ОП НОИР 

 

постоянен 

през 

годината 

1.5. Допълнителни занимания със застрашени от 

отпадане от училище ученици от етническите 

малцинства в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. 

Самуил, ОУ "Христо Ботев" - с. Владимировци, ОУ 

"Св. Паисий Хилендарски" - с. Хърсово и ОУ "Св. 

Климент Охридски" с. Желязковец 

Община Самуил, Директори на 

училища 

 

Проект „Социално-

икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до 

образование на лица от 

уязвими групи в Община 

Самуил“ по ОП НОИР 

 

постоянен 

през 

годината 



 

1.6.Осигуряване, при необходимост, на психологическа 

подкрепа за децата и учениците от етническите 

малцинства и търсещи или получили международна 

закрила 

 

Община Самуил, Директори на 

училища,  СДРУЖЕНИЕ 

"ЦЕНТЪР НА 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД" 

 

Проект „Социално-

икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до 

образование на лица от 

уязвими групи в Община 

Самуил“ по ОП НОИР 

 

постоянен 

през 

годината 

1.7. Подкрепа на ученици от етническите малцинства 

за продължаване на образованието в гимназиалния 

етап и за успешно завършване на средно образование 

Община Самуил и директор на 

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - 

с. Самуил 

Проект „Социално-

икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до 

образование на лица от 

уязвими групи в Община 

Самуил“ по ОП НОИР 

 

постоянен 

през 

годината 

 

1.8.Подобряване на образователната среда в детските 

градини и училища 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ 

 

Проект „Социално-

икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до 

образование на лица от 

уязвими групи в Община 

Самуил“ по ОП НОИР 

 

постоянен 

2. Продължаване на 

политиката за 

включващо  

обучение  на  

децата със 

специални 

образователни 

потребности 

2.1. Осигуряване на подкрепа за деца с увреждания и 

техните семейства, включително достъп до социални 

услуги и закрила, която да им позволи да останат в 

семейството. 

 

2.2. Повишаване на качеството на образованието на 

децата със СОП. 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

2.23. Разработване и прилагане на индивидуални 

образователни програми на децата и учениците със 

СОП. 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ, РЦПППО – 

Разград 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 



 

3. Подобряване на 

подкрепящата 

среда за децата и 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности 

3.1Създаване на подкрепяща среда в детските градини 

и училища за включване на деца със СОП в 

образователния процес. 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 
способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности /Твоят 
час/ ”  фаза 23.3. Периодично предоставяне на актуална 

информация на родителите на деца със СОП, относно 

тяхното развитие и участие на родителите при 

изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им 

програми; 

 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ, РЦПППО – 

Разград 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  

 

 

Постоянен 

през 

годината  

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. Повишаване на 

професионалната 

компетентност на 

специалистите, 

работещи с деца за 

ранно 

идентифициране и 

предотвратяване на 

риска от насилие 

1.1. Провеждане на работни срещи между специалисти 

от различни институции с цел обсъждане и разписване 

на конкретни отговорности и начини на взаимовръзка 

на работещите на местно ниво с деца, жертви на 

насилие. 

РУ Полиция гр. Исперих - Детска 

педагогическа стая,пол.участък-

Самуил 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; ЦОП, Община 

Самуил; МКБППМН. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

регулярно, в 

рамките на 

годината 

2. Повишаване на 

обществената 

чувствителност с 

цел намаляване на 

броя на децата, 

жертви на насилие 

2.1. Популяризиране на ненасилствените, позитивни и 

зачитащи мнението на децата методи за отглеждане, 

образование и повишаване информираността сред 

децата, относно тяхното право на закрила от всички 

форми на насилие 

 

 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Център за 

обществена подкрепа, 

Педагогически съветници, 

специалисти от училищата 

(психолози) МКБППМН. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

до края на 

2019 г. 



 

3. Повишаване на 

обществената 

информираност по 

отношение на 

проблемите и 

опасностите за 

децата при работа в 

интернет 

3.1 Провеждане на кампания с ученици за предоставяне 

на информация за правилата за безопасно използване 

на интернет. 

   

Община Самуил, Педагогически 

съветници, специалисти от 

училищата (психолози) 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

През 

учебната 

година 

 

4.Развиване на 

програми и услуги, 

насочени към 

превенция на 

насилието и 

възстановяване и 

реинтеграция на 

деца, жертви на 

насилие. 

 

4.1 Осигуряване на достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на 

деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 

ползване на различни социални услуги в общността. 

 

 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Център за 

обществена подкрепа 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

постоянен 

през 

годината 

5. Повишаване 

осведомеността на 

обществото,   

децата и техните 

семейства, относно 

правата на детето, 

насилието над тях и 

за стимулиране 

активното им 

участие  в 

противодействието 

на насилието и 

превенция на 

зависимости. 

5.1. Разпространение и популяризиране на 

информационни материали в училища и ДГ за 

превенция на насилието, злоупотребата и други форми 

на експлоатация на деца.  

 

5.2.Засилване контрола в района на училището, 

засилване наблюдението около училището. 

 

5.3. Осигуряване психологическа подкрепа на деца и 

семейства жертва на експлоатация и насилие. 

 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”,Център за 

обществена подкрепа; 

Педагогически съветници; 

специалисти от 

училищата(психолози), РУ 

Полиция гр. Исперих - Детска 

педагогическа стая,пол.участък-

Самуил; МКБППМН 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

до края на 

2019 г. 

5.4 Осъществяване на целенасочена превантивна 

дейност по Националната програма „Работа на 

полицията в училище”. 

РУ  Полиция  гр. Исперих - 

Детска педагогическа 

стая,пол.участък-Самуил 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”, Община Самуил 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 



 

5.5. Изработване и разпространение на информационни 

материали за трафика на хора и начините на 

предпазване и възможностите за оказване на помощ на 

жертви на трафик 

РУ Полиция  гр. 

Исперих.пол.участък-Самуил; 

Педагогически съветници, 

специалисти от 

училищата(психолози), Община 

Самуил 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

5.6. Осъществяване на съвместни инициативи на 

държавни институции, неправителствени организации 

и средствата за масова информация за информиране на 

децата за техните права на закрила от всички форми на 

насилие. 

РУ Полиция  гр. 

Исперих,пол.участък-Самуил; 

Педагогически съветници, 

специалисти от училищата 

(психолози), Община Самуил 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

1. Гарантиране 

правото на децата 

на мнения и 

участия в 

процесите на 

вземане на 

решения. 

1.1 .Насърчаване за изразяване на мнението на децата и 

участие на техни представители при обсъждане и 

вземане на решения в областта на образованието и на 

здравеопазването. 

 

 

 

Община Самуил и директори на 

училища 

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

2. Възпитаване на 

достойни и 

отговорни 

граждани. 

2.1. Създаване на неформални общности от ученици с 

цел взаимопомощ между връстници. 

Община Самуил и директори на 

училища 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

1.Достъп на всички 

деца до културни, 

спортни дейности и 

занимания. 

 

 

 1.1.Насърчаване участието на всички деца в 

подходящи извънкласни форми на обучение, кръжоци, 

клубове по интереси, школи и др. за развитие уменията 

на талантливи деца и ученици в областта на изкуствата, 

видовете спорт и науката, информационните 

технологии. 

 

1.2.Осигуряване на масово участие на деца в групите 

по проект „Твоят час“, турнири и състезания на 

училищно и общинско ниво. 

Община Самуил, Учебни 

заведения, читалища и (спортен 

клуб по борба,спортни клубове 

към училищата) 

 

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Насърчаване на 

деца   с изявени 

дарби 

2.1 Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с 

изявени дарби чрез отпускане на стипендии и 

еднократно финансово подпомагане по Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.  

Община Самуил, Дирекция 

„Социално подпомагане” 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

през 

годината 

2.3. Участие в дейности, заложени в Националния 

календар за извънучилищни дейности на МОН 

 

Община Самуил, РУО, училища 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

през 

годината 

2.3 Стимулиране на творческите заложби на децата 

чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 

регионално и национално ниво. 

 

Община Самуил, Училища  
в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

3. Подкрепа на 

изграждането на 

ученически 

спортни клубове с 

оглед подобряване 

на извънкласната и 

извънучилищна 

спортна дейност. 

3.1 Участие в дейности, заложени в Националния 

спортен календар, участия в ученически игри. 

 

 

 

Община Самуил, училища  
в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

 

 

 

 

 



 

ПРИОРИТЕТ VIІ: 

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА,ЖЕРТВИ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 

 

1. Отчитане на 

пътната обстановка 

около ДГ и 

училищата и 

оценка на риска за 

живота и здравето 

на децата 

 

 

1.1.Провеждане на беседи с деца и родители за 

поведението им на улицата като участници в 

движението 

 

1.2.Обезопасяване на детските и училищните 

площадки и постоянен контрол върху изправността на 

наличните конструкции за игра на децата 

 

1.3 Провеждане на практически мероприятия за 

действия при различни злополуки на пътя,запознаване 

с превозни средства със специален режим на 

движение-пожарна, линейка, полицейска кола 

 

1.4. Провеждане  на конкурс за детска рисунка с 

международно участие: „С очите си видях бедата”. 

 

1.5. Организиране на детска викторина „Да играем 

безопасно”. 

 

1.6. Провеждане на тематични кампании на полицията: 

„Абитуриенти“, „Ваканция“, „Да запазим живота на 

децата на пътя“, „Децата тръгват на училище! Да ги 

пазим на пътя!“ 

РУП гр.Исперих, пол.участък-

Самуил,  Община Самуил, 

Директори на училища, ДГ 

Кл.ръководители,педагози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамките на  

утвърдения бюджет 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

 

 Социално включване на деца с трайни увреждания в обществения живот; 

 Пълно обхващане на децата със специални образователни потребности; 

 Намаляване на броя на децата, отпаднали от училище; 



 

 Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

 Повишаване информираността и ангажираността на обществеността по правата на децата и превантивни мерки за недопускане нарушаването 

им; 

 Развита междуинституционална мрежа от услуги и междуинституционално сътрудничество при грижите и услугите за деца в риск; 

 Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции; 

 Реинтеграция на деца в биологично, осиновително, приемно семейство и в семейство на близки и роднини; 

 Повишаване на здравната култура на децата; 

 Преодоляване дискриминацията на децата, основана на етнически произход, способности и социален статус; 

 Интегрирано образование на децата от етнически малцинства; 

 Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална 

подготовка.   

Общинската програма за закрила на детето в Община Самуил за 2019 година е изготвена на основание чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето и е приета на заседание на Общински съвет-Самуил на ……….2019 г. с Решение 

№…………от………….. по протокол №………от …………г. 

 

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-990 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. А. М. от с.Кривица,община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.992 
         Постъпила е молба с вх.№1138/12.03.2019г. от лицето А. А. 

М. от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа М. е пенсионерка по болест. Лицето след получена 

травма на 15.01.2019г. е постъпила за лечение  в МБАЛ 

гр.Разград с диагноза: „Бималеоларно счупване в ляво“. На 

постоянна медикаментозна терапия е и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –15  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

РЕШИ 
1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. А. М. от 

с.Кривица, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-991 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Д. Г. Д. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.993 
      Постъпила е молба с вх.№1334/26.03.2019г. от лицето Д. Г. Д. 

от с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

         На 12.03.2019г. прибирайки се към България, синът на 

госпожа Д. е катастрофирал на територията на Шотландия и е 

загинал на място. Лицето не разполага с достатъчно финансови 

средства за транспортиране на починалия й син. 

 Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за транспортирането и погребението на синът й Д. Д. Г.  

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –15  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Д. Г. Д. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на 200 лв 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-992 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Л. Х. Н. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.994 
Постъпила е молба с вх.№1156/13.03.2019г. от лицето Л. Х. Н. от 

с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Господин Н. е безработен, а съпругата му пенсионерка по 

болест. На 24.01.2019г. и на 01.02.2019г. постъпва за лечение в 

МБАЛ гр.Разград с диагнози „Пневмония билатералис“ и 

„Двустранна пневмония“. Лицето се намира във финансово 

затруднение има поставена диагноза „Камък в бъбрека“ и поради 

недостиг на средства не може да се лекува. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

                 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –15  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Л. Х. Н. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-993 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. С. Е. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.995 
         Постъпила е молба с вх.№1038/06.03.2019г. от лицето М. С. 

Е. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение на съпругата му С. И. Е. 

    Господин Е. е пенсионер по възраст, а съпругата му по болест. 

Лицето боледува с диагнози „Гастрит“ и „Последици от съдово 

мозъчна болест“. На 04.02.2019г. госпожа Е. е постъпила за 

лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Исхемичен мозъчен 

инсулт“  с предписана медикаментозно лечение. Поради 

разходите по лечението на съпругата му лицето се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и лекарства. 

 

         На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –15  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. С. Е. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-994 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. М. Х. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.996 
Постъпила е молба с вх.№ 1287/22.03.2019г. от лицето Н. М. Х. 

от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

Госпожа Х. е пенсионерка по болест, а съпругът й е безработен. 

Лицето боледува с 100% т.н.р. без чужда помощ с диагноза 

„Злокачествено новообразувание на млечната жлеза“ и 

„Есенциална хипертония“. Доходите й от пенсия са крайно 

недостатъчни за покриване на разходите за медикаменти и 

лечение, поради което се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –15  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. М. Х. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-995 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. И. О. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 15 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.997 

Постъпила е молба с вх.№ 903/25.02.2019г. от лицето Р. И. О. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Госпожа О. е пенсионерка по болест. На 15.02.2019г. е 

постъпила за лечение в Медика Кор гр.Русе с диагноза: „ИБС. 

ОКС без елевация.Двуклонова коронарна болест. ПКИ на ДКА с 

имплантация на 1мис.рова-ПД.СП.Лека аортна и митрална 

инсуфициенция. Пристъпно предсърдно мъждене. Хипертонична 

болест“  с импантация на дясна коронарна артерия. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия  и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, ОбС-Самуил ссъс „За” –  15   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. И. О. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-996 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. З. Х.от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.998 
Постъпила е молба с вх.№ 1248/20.03.2019г. от лицето Р. З. Х. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Господин Х. е пенсионер по болест с 75% т.н.р. с диагноза 

„Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти“. 

На 14.03.2019г. е постъпил за лечение в УМБАЛ Медика гр.Русе 

с диагноза „Емболия и тромбоза на илиачна артерия. Стенозис 

артерия илиакаекстерна синистра. Аневризма артерия илиака 

комунис утриускве“. Предписана му е постоянна медикаментозна 

терапия и поради недостиг на финансови средства не може да 

закупи необходимите лекарства за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

      

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –14  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. З. Х. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-997 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. С. С. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.999 

         Постъпила е молба с вх.№1046/06.03.2019г. от лицето Р. С. 

С. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа С. е пенсионерка по болест с 65% т.н.р. с диагноза 

„Счупване на горния и долния пищял“. Лицето периодично се 

лекува в МБАЛ гр.Разград и й предстои лечение в гр.Варна. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ 
 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. С. С. от с.Хума, 

община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-998 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. О. Х. от с.Голяма вода, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.1000 

Постъпила е молба с вх.№ 1101/11.09.2019г. от лицето С. О. Х. от 

с.Голяма вода, хобщина Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по болест с 73% т.н.р. с диагноза 

„Други дорзопатии, некласифицирани другаде“. На 11.01.2019г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград  с  диагноза: „Друга и 

неуточнена чревна непроходимост” и на 13.02.2019г.е постъпила 

в УМБАЛ гр.Плевен с диагноза „Полипус ректи.Състояние след 

ендоскопска полипектомия“. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ 
 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. О. Х. от 

с.Голяма вода, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-999 от Бехра Зюлкяр заместник 

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. А. А. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.1001 

Постъпила е молба с вх.№938/26.02.2019г. от лицето Ф. А. А. от 

с.Самуил,  община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за оперативно лечение. 

    Господин А. е пенсионер. На 08.02.2019г. е постъпил в 

УМБАЛ  „Света Екатерина“ гр.София с диагноза „СП. Пролапс 

на ЗМП. Високостепенна МиИ. Високостепенна 

ТрИ.Хипертонично сърце. Хиперурикемия. ХООБ. Обезитас. 

Анкилозиращ спондилит с двустранен сакроилеит IV стадий.“ На 

12.02.2019г. е извършено оперативно лечение пластика на 

митрална и трикуспидална клапа.  Поради разходите по 

лечението в размер на 1358 лева лицето се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за оперативното  лечение. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. А. А. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 250 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

                            

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-1000 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Х. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.1002 

         Постъпила е молба с вх.№ 1072/07.03.2019г. от лицето Ф. Х. 

Х. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по възраст. Лицето  боледува с 

диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ сърдечна 

недостатъчност” и й предстои лечение в болница. На постоянна 

медикаментозна терапия е  и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 
 

 

 

РЕШИ: 

 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Х. Х. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1001 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ю. И. Ш. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.1003 

Постъпила е молба с вх.№1213/19.03.2019г. от лицето Ю. И. Ш. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Ш. е пенсионерка по болест. Лицето боледува с 36% 

ВСУ с диагноза „Дисеминиран лупус“. На 22.02.2019г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Търговище с диагноза 

„Системен лупус еритамодес – кожна, ставна, хематолологична и 

имунологична форма“. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. И. Ш. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1002 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ю. С. М. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.1004 

Постъпила е молба с вх.№ 1222/19.03.2019г. от лицето Ю. С. М. 

от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Госпожа М. и съпругът й са пенсионери по болест.  Лицето е с 

92% т.н.р. с диагноза „Наличие на коронарен ангиопластичен 

имплантант и трансплантат“.  Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия, като й предстои операция на очите на 

стойност 700 лв. и поради недостиг на финансови средства за 

оперативното  лечение се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за оперативно лечение и закупуване на лекарства. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. С. М. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1005 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Самуил за 2020 година 
 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното. 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.1005 

Във връзка с чл. 19, ал.2 и 3  от Закона за 

социалното подпомагане е необходимо да се приеме 

„Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Самуил за 2020 година”. 

Годишните планове се приемат ежегодно и 

съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани 

през следващата календарна година. Изготвения  

Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Самуил за 2020 год.  е в синхрон с приетите 

Областна  и Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги за периода 2016-2020 година, които 

целят създаване на условия за пълноценна реализация 

чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи, 

лица в риск, защото реализацията е право на всеки един 

и допринася за развитието на общностите. Подкрепят 

съхраняването, поддържането и интеграцията на всяко 

дете и възрастен в тях. За постигането на тези цели 

Стратегиите предвиждат развиването на ефективна 

система от социални услуги, които поставят в своя 

център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, 

осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват 

своето качество.    
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

19, ал.2 и 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал.4 

от от ППЗСП, Общински съвет Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  

14   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

I. Приема „Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Самуил за 2020 год.” 
 

II.Упълномощава кмета на община Самуил да 

предприеме съответните действия за изпълнение на 

Годишния план за развитие на социалните услуги в 

Община Самуил за 2020 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Самуил 

Община  Самуил        Планов период м. Януари – м. Декември 2020 г. Самуил 

 

№ 

 

Вид дейност / услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

 

Местоположени

е (населено 

място) 

капацитет 

Времеви график за 2019 г.  

Финансиране 

(източник, сума) 

 

Изпълняв

аща 

организац

ия, 

отговорни

к 

 

Месец 

1-3 

 

Месец 

4-6 

 

Месец 

7-9 

 

Месец 

10-12 

 Социални услуги 

1. Център за обществена 

подкрепа (ЦОП) – Мярка 

1.1.2. Развиване и 

утвърждаване  на дейността на 

ЦОП за обхващане на деца и 

семейства в риск в община 

Самуил.  

 Мярка 2.1.1. Разширяване на 

социалните услуги в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на хората с 

увреждания и техните 

семейства. 

Превенция на изоставяне; 

Подкрепа на семейството 

при отглеждане на детето; 

работа с деца и родители 

за връщане в училище, 

Консултации;  

Услуги за превенция; 

деинституционализация и 

реинтеграция в 

семейството 

с.Самуил, ул. „Х. 

Димитър” № 5 

капацитет – 20 

 

 

    ДДД – сума в размер 

на 68240лв. 

Община 

Самуил 

2. ЦСРИ - Мярка 1.2.1. 
Развиване на ЦСРИ за 

осигуряване на качествена 

здравна грижа, медицинска и 

социална рехабилитация за 

децата с увреждания и 

подкрепа за техните семейства;  

Медицинска и социална 

рехабилита-ция, 

консултации – социални, 

правни, здравни, 

психологически, 

трудотерапия; Умения за 

самостоятелност и 

подкрепа на семействата. 

с.Владимировци, 

ул.“В.Левски“ 

№2 

капацитет – 30 

 

 

    ДДД – сума в размер 

на 97200лв. 

Община 

Самуил 



 

 

3. Център по Социално 

включване- Мярка 1.1.1. 

Превенция на социалното 

изключване, намаляване на 

бедността сред децата в 

Община Самуил чрез 

инвестиции в ранното детско 

развитие и чрез подкрепа за 

дейността на създадените по 

Проекта за социално 

включване. 

Комплексни, 

междусекторни, здравни, 

консултативни и 

образователни  услуги за 

децата и техните 

семейства с цел да 

посрещнат 

предизвикателствата в 

образователната 

системата и да бъдат 

активни участници в 

социалния живот на 

страната. Ограничаване и 

предаване на бедността 

между поколенията. 

с.Самуил, ул. „Х. 

Димитър” № 3 

 

 

    ОП РЧР, Национален 

бюджет и др. 

Община 

Разград, 

Община 

Самуил 

4. Център по приемна грижа – 

Мярка 1.1.5. Развитие на 

Приемната грижа в Община 

Самуил и повишаване на 

качеството на предлаганите 

услуги; 

 

Информационни 

кампании, обучение, 

подбор и наемане на 

приемни родители, 

наблюдение и подкрепа за 

приемните родители и 

приемните деца, 

възстановяване и/или 

поддържане на връзки със 

семейството; 

с.Самуил, ул. „Х. 

Димитър” № 5 

 

    проект „Приеми ме 

2017 г.“,  «Приемна 

грижа» по ОП РЧР 

Община 

Самуил 

5. Бюро за социални услуги и 

консултации - Мярка 2.1.1. 

Осигуряване на достъп за 

развитие на етническите 

общности в неравностойно 

положение в община Самуил.   

Проучване на 

потребностите на хората в 

неравностойно положение 

от социални услуги. 

Повишаване на 

информираността. Оценка 

и анализ на качеството на 

предоставените услуги. 

     ОП РЧР Община 

Самуил 

6. Наблюдавано жилище- 

Мярка 2.2.1. Реформиране на 

съществуващите институции за 

хора с увреждания и 

подобряване на качеството на 

Оказване на подкрепа и 

консултиране на лица, 

които напускат 

специализираната 

с.Самуил 

капацитет – 4  

 

    ДДД – сума в размер 

на 25000лв. 

Община 

Самуил 



 

 

грижите. 

 

институция ДПЛУИ-

с.Самуил, или защитено 

жилище и им предстои да 

водят независим начин на 

живот. 

7. ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост - 

Мярка 2.2.2.  Изграждане на 

социални услуги от резидентен 

тип за настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната. 

Резидентна грижа семеен 

тип за възрастни хора с 

увреждания. 

с. Богомилци, ул. 

„Гео Милев“ №2, 

капацитет-15 

    ДДД – сума в размер 

на 185790,00лв. 

Община 

Самуил 

8. 

 

 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост – 

Мярка 2.2.2.  Изграждане на 

социални услуги от резидентен 

тип за настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната.  

Резидентна грижа семеен 

тип за възрастни хора с 

увреждания. 

с.Самуил,ул. 

Драва № 2 

капацитет-14 

    ДДД – сума в размер 

на 173 404,00лв. 

Община 

Самуил 

9. Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост 

Мярка 2.2.2.  Изграждане на 

социални услуги от резидентен 

тип за настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната. 

Социална услуга, 

резидентен тип, която се 

предоставят в среда, 

близка до семейната с цел 

създаване на условия за 

подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна 

защита и социална 

интеграция на хора с 

умствена изостаналост; 

осъществяване на 

дейности за постигане на 

социално включване и 

възстановяване на 

изгубените социални 

умения и навици; 

с.  Кривица, ул. 

„Ивайло“ № 40А 

капацитет-8 

    ДДД – сума в размер 

на 79304,00лв. 

Община 

Самуил 



 

 

осигуряване на 

пълноценен и 

самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, 

с възможност за подкрепа 

и изява. 

10. ЦНСТ за пълнолетни лица с 

физически увреждания  – 

Мярка 2.2.2.  Изграждане на 

социални услуги от резидентен 

тип за настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната. 

Социална услуга –

резидентен тип. Услугата 

предлага комплекс от 

дейности, които се 

предоставят в среда, 

близка до семейната 

с. Хърсово ул. 

„Пейо Яворов” 

№1 

капацитет -15 

    ДДД – сума в размер 

на 165810,00лв. 

Община 

Самуил 

11. ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост – 

Мярка 2.2.2.  Изграждане на 

социални услуги от резидентен 

тип за настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната.  

Резидентна грижа семеен 

тип за възрастни хора с 

увреждания. 

с. Пчелина, ул. 

„Куванджилар“ 

№4 

капацитет-15 

    ДДД – сума в размер 

на ДДД – сума в 

размер на 

185790,00лв. 

Община 

Самуил 

12. ЦНСТ за пълнолетни лица с 

деменция – Мярка 2.2.2.  

Изграждане на социални 

услуги от резидентен тип за 

настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната.  

Превенция на 

институализацията на 

възрастни хора с 

физически увреждания. 

Осигуряване на грижи в 

среда близка до 

семейната. 

с.Хума, ул. 

„Гагарин” № 4 

капацитет -13 

    ДДД – сума в размер 

на 164138,00лв. 

Община 

Самуил 

13. Дом за пълнолетни лица  с 

умствена изостаналост 

/ДПЛУИ/- Мярка 2.2.1. 
Реформиране на 

съществуващите институции за 

хора с увреждания и 

подобряване на качеството на 

грижите. 

Специализирана 

институция, 

предоставяща комплекс 

от социални услуги, с цел 

задоволяване на 

ежедневни, здравни, 

образователни, 

с.Самуил, ул. 

„Любен 

Каравелов“ №4 

капацитет – 86 

 

    ДДД – сума в размер 

на 863268,00 лв. 

Община 

Самуил 



 

 

 рехабилитационни 

потребности, както и 

потребности в свободното 

време, от контакти със 

семейството, приятели и 

близки. Гарантиране на 

необходимите условия за 

живот и достойно 

съществуване. 

14. 

 

 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост – 

Мярка 2.2.2.  Изграждане на 

социални услуги от резидентен 

тип за настаняване на хора с 

увреждания, които имат нужда 

от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната.  

Резидентна грижа семеен 

тип за възрастни хора с 

увреждания. 

с. Голяма вода, 

ул. „Люлин“ №1 

капацитет-15 

    ДДД – сума в размер 

на ДДД – сума в 

размер на 

185790,00лв. 

Община 

Самуил 

15. Социално предприятие- 

Мярка 2.2.1. Реформиране на 

съществуващите институции за 

хора с увреждания и 

подобряване на качеството на 

грижите. 

 „Развитие на социалното 

предприемачество“ , 

създаване на социално 

предприятие 

„Озеленяване и 

благоустройство – 

община Самуил“, 

подкрепа за социално 

включване и реализация 

на пазара на труда на хора 

в неравностойно 

положение. 

с.Самуил 

  

 

    Проект „Развитие на 

социалното 

предприемачество в 

община Самуил“ по 

Приоритетна ос 2: 

Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включване, по 

процедура  

BG05M9OP001-2.007  

Община 

Самуил 

16. 

 

Общинско предприятие 

„Обществено хранене и 

социални услуги- Мярка 

2.1.1. Разширяване на 

Общинско предприятие 

„Обществено хранене и 

социални услуги“ 

предлага следните услуги: 

 Обществена 

с.Самуил, 

ул.“Х.Димитър“ 

№4 

    Услуга в общността 

финансирана по 

Оперативна 

програма за храни 

и/или основно 

Община 

Самуил 



 

 

социалните услуги в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на хората с 

увреждания и техните 

семейства. 

Мярка 3.1.2. Осигуряване на 

дневна и почасови услуги за 

стари хора. 

трапезария- 

осигуряване на 

безплатна храна 

на хора с много 

ниски доходи или 

без доход; 

 Дейности на ДСП. 

материално 

подпомагане 

Операция 

„Осигуряване на 

топъл 

обяд“2014BG05FM

OP001-03.01 

 

17. Личен асистент- Мярка 2.1.1. 

Разширяване на социалните 

услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на 

хората с увреждания и техните 

семейства. 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на хора и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, 

предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие 

на семейства, в които има 

лице с трайно увреждане. 

Във всички 

населени места 

на Община 

Самуил 

    услуга в общността 

по нац. програма и по 

проекти, 

финансирани по ОП 

„РЧР” 

Община 

Самуил 

18. Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания  

Мярка 2.1.1.  

Разширяване на социалните 

услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на 

хората с увреждания и техните 

семейства. 

Осигуряване на 

почасови мобилни 

интегрирани здравно-

социални услуги на 

нуждаещите се лица в 

домашна среда.  

 

Във всички 

населени места 

на Община 

Самуил 

капацитет – 50  

 

    Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица 

с увреждания – 

Компонент 2,   

процедура 

BG05M9OP001-2.040 

по ОП РЧР 

проект „Патронажна 

грижа за възрастни 

хора и лица с 

увреждания в 

Община Лозница и 

Община Самуил” 

 

Община 

Самуил 

19. Кризисен център- Мярка 

2.3.2. Развиване на услуги за 

Представлява комплекс от 

социални 

услуги за лица, 

с.Самуил 

капацитет – 10  

 

    ДДД – сума в размер 

на 100600,00 лв. 

Община 

Самуил 



 

 

превенция на рисковото и 

зависимо поведение, насочени 

към деца и възрастни и 

реинтеграция на лица със 

зависимости и проблемно 

поведение. 

пострадали от 

домашно насилие, които 

се 

предоставят за срок до 6 

месеца и са 

насочени към оказване на 

индивидуална подкрепа, 

задоволяване 

на ежедневните 

потребности и правно 

консултиране или 

социално- 

психологическа помощ, 

когато се 

налага незабавна намеса в 

случай на риск и 

спешност. 

 

 

 

 

20. Дневен център за стари хора -

Мярка 3.1.2. 

Осигуряване на дневна и 

почасови услуги за стари хора. 

Комплекс от социални 

услуги, които създават 

условия за цялостно 

обслужване на 

потребителите през деня. 

Община Самуил 

с капацитет -30  

    ДДД – сума в размер 

на 35 400 лв. 

Община 

Самуил  

 Хоризонтални политики, мерки за социално включване 

1. Осигуряване на равенството 

между половете и превенция на 

дискриминация. 

Равен достъп на всички 

нуждаещи се до 

предоставяните социални 

услуги. 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

2. Иновации. Разширяване на 

комплекса от социални 

услуги. 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

3. Партньорство. Взаимодействие с всички 

заинтересовани страни. 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

4. Добро управление на програми 

и проекти. 

Дейности по осигуряване 

на ефикасност и 

прозрачност при 

разходване на средствата 

за социални услуги. 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

5. Дейности и осигуряване на Осигуряване на средства с.Самуил     Общинска Община 



 

 

ефикасност и прозрачност при 

разходване на средствата за 

социални услуги. 

от бюджета на общината 

и от алтернативни 

източници или форми за 

издръжка на социални 

услуги. 

дейност Самуил 

 Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа 

1. Дейност по партньорства Отворени работни групи с 

участие на всички 

заинтересовани страни и 

участие на експерти в 

съвместни работни групи, 

комисии и екипи. 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

2. Дейност по партньорства и 

работа в мрежа 

Провеждане всяка година 

на срещи и обменни 

посещения между 

съседни общини за обмен 

на информация за групи в 

риск, обсъждане и 

планиране на съвместни 

дейности и проекти за 

подкрепа на целевите 

групи. Междуобщинските 

срещи са с участието на 

всички заинтересовани 

институции, в чиито 

компетенции попадат 

групите в риск (като ДСП, 

ДБТ, доставчици на 

социални и здравни 

услуги, училища, НПО и 

др.); 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

3. Взаимодействие с 

Обществения съвет по 

Гарантиране на 

мониторинга и контрола 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 



 

 

социално подпомагане и Д 

„СП”  

при планиране, 

разкриване и управление 

на социалните услуги. 

 Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 

1. Осигуряване на условия за 

непрекъснато обучение, обмяна 

на опит и споделяне на добри 

ефективни практики на 

персонала в съществуващите 

социални услуги. 

Повишаване на 

ефикасността на услугите, 

чрез придобиване на нови 

компетенции на наличния 

персонал за предоставяне 

на услуги.  

 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

2. Организиране и провеждане на 

специализирани обучения и 

курсове за квалификация и 

преквалификация за персонала 

в съществуващите социални 

услуги. 

Изграждане на 

професионална  

квалификация и 

специализирани умения 

за социална работа и 

между екипно 

взаимодействие на 

персонала в новите 

социални услуги.  

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

3. Развитие и насърчаване на 

доброволчески практики - 

осигуряване на обучение, 

възможности за обмяна на опит 

и консултиране по въвеждане 

на практика за работа с 

доброволци при 

предоставянето на социални 

услуги на местно ниво 

Въведена доброволческа 

работа при предоставяне 

на услуги на местно ниво. 

с.Самуил       

4. Провеждане на обучения, които 

да осигурят усвояване на 

специфични нови умения за 

планиране на професионалното 

развитие и кариерно 

израстване, умения за работа в 

екип и ефективно общуване, 

Гарантиране на  

качеството и 

ефективността на 

социалните услуги, чрез 

изграждане на 

необходимия капацитет за 

управление на общинско 

ниво и чрез осигуряване 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 



 

 

работа по проекти, 

взаимодействие с различни 

институции. 

на квалифициран и 

компетентен персонал за 

управление и  

предоставяне на услугите.  

 Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 

1. Дейност по мониторинг и 

оценка 

Сътрудничество и 

участие в 

„Координационния съвет 

за изпълнение” и 

„Звеното за мониторинг и 

оценка” на Стратегията; 

с.Самуил     Общинска 

дейност 

Община 

Самуил 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1015 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Р. Х. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното. 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.1006 

Постъпила е молба с вх.№ 1747/22.04.2019 г. от лицето С. Р. Х. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение на детето й Нарин Сюзгян Хасан. 

        Госпожа Х. и съпругът й са безработни. На дъщеря им Н. С. 

Х. е поставена диагноза „Други уточнени вродени костно-

мускулни деформации”. Във връзка със заболяването й предстои 

лечение за провеждането на което семейството се нуждае от 

финансова подкрепа. 

        

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Р. Х. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 48 
от заседание на 25.04.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1003 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Актуализация на списъка на пътуващите служители 

във  функция ”Общо държавни дейности” и звената финансирани 

от общинския бюджет. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 13 гласа; „Против” – 1 

глас; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.1007 

Постъпили са молби с вх.№ 1645/16.04.2019 г. и  вх.№ 

1644/16.04.2019 г. съответно от Кязим Сунай Кязим и Айтен Али 

Сали  и двамата на длъжност трудов-медиатор при община 

Самуил, както и предложение с вх.№1764/23.04.2019 г. от Юксел 

Алиев –директор на ДПЛУИ-с.Самуил, за лицето Мехмед Осман 

Зюлкяр- на длъжност санитар при ДПЛУИ-

с.Самуил.Горепосочените лица са работници към община Самуил 

и звената финансирани от общинския бюджет.Същите са от 

други населени места от състава на община Самуил, което 

предполага че пътуват ежедневно от местоживеенето си до 

местоработата си в общинския център.   

В предвид на това  предлагам ОбС-Самуил  да се  

актуализира и  добави към  списъка на  пътуващите  работници и 

служители във  функция ” Общо държавни дейности”при община 

Самуил, посочените по-долу работници и да приеме следното:  

 

На  основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  

Общинския съвет –Самуил, ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   гласа;  

„Против” –1 глас; „Въздържали се” – няма 

РЕШИ: 

1. Актуализира и добавя към списъка на пътуващите 

служители, ползващи специализиран превоз организиран от  

Община Самуил, следната служителка: 

 Кязим Сунай Кязим – на длъжност трудов -медиатор при 

община Самуил,  от местоживеенето си/ с.Богданци/ до 

местоработата си / с. Самуил / и обратно; 

 Айтен Али Сали – на длъжност трудов-медиатор при 

община Самуил,  от местоживеенето си/ с.Владимировци/ 

до местоработата си / с. Самуил / и обратно; 

 Мехмед Осман Зюлкяр- на длъжност санитар при 

ДПЛУИ-с.Самуил, от местоживеенето си/ с.Ножарово/ до 

местоработата си / с. Самуил / и обратно; 

 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 


