
 
                   

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-500 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Одобряване на решение на кмета на община 

Самуил  за прекратяване на процедура за определяне на 

концесионер и възлагане на концесия за ползване върху обект 

публична общинска собственост - язовир „Кара Михал“ 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиан Аврамов ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.500 
 

С Решение №24.400 по Протокол № 24 от 20.04.2021 г. на 

Общински съветСамуил е одобрено Решение на кмета на община 

Самуил за откриване на процедура за определяне на концесионер 

и възлагане на концесия за ползване върху обект публична 

общинска собственост - язовир „Кара Михал“.  

С решение №213/11.05.2021 г. на кмета на община Самуил 

е открита процедурата и са одобрени: обявлението и 

документацията за концесия.  

Съгласно изискванията на Закона за концесиите, 

обявлението за откриване на процедурата е публикувано на 

12.05.2021 г. на електронната страница на „Държавен вестник“ и 

на същата дата е открита партида в Националния концесионен 

регистър, където са публикувани, както обявлението, така и 

документацията за концесия и всички приложения към нея.                

Съгласно обявлението за откриване на процедурата, крайния срок 

за подаване на заявленията е определен за 17:00 часа на 

15.06.2021 г. От протокола за приемане и предаване на регистъра 

с Изх.№ 2669/15.06.2021 г., който получих на 15.05.2021 г. 

установих, че до този срок не са подадени документи за участие в 

процедурата за определяне на концесионер и възлагане на 

концесия за ползване върху обект публична общинска 

собственост - язовир „Кара Михал“.  

В Закона за концесиите е определено, че правомощията на 

концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на 

общини, но за осигуряване на административен контрол и 

гарантиране на обществения интерес е предвидено 4 съответният 

общински съвет да одобрява основните актове, свързани с 

възлагането и изпълнението на общинските концесии – 

откриването и прекратяването на процудурата.  

 

На основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 във връзка с 

чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 



администрация,чл. 40, ал.2, т.1 и чл.117, ал.3 от Закона за 

концесиите и Проект на решение на кмета на община Самуил, 

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

„Въздържали се” – няма  

 

РЕШИ: 

 

Одобрява Решение на кмета на община Самуил за 

прекратяване на процедура за определяне на концесионер и 

възлагане на концесия за ползване върху обект публична 

общинска собственост - язовир „Кара Михал“.  

 

Приложение: Проект на Решение за прекратяване на 

процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия 

за ползване върху обект публична общинска собственост - язовир 

„Кара Михал“.  

 

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  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект! 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 

с.Самуил, …….2021 г.  

 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И  

ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ЯЗОВИР „КАРА МИХАЛ“ 

 

На основание  чл.117, ал.1, т.1  във връзка с чл.17, ал.3, чл.104, ал.2 и 3, чл.117, ал.3 

от Закона за концесиите в изпълнение на Решение №24.400 от Протокол №24 от 20.04.2021 

г. на Общински съвет – Самуил, поради  неподадени  документи за участие в процедурата 

за определяне на концесионер и възлагане на концесия за ползване върху обект публична 

общинска собственост - язовир „Кара Михал“   в законоустановения   срок  до 17:00 часа 

на 15.06.2021 г.    

РЕШИХ: 

 

I. Прекратявам процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия 

за ползване върху обект публична общинска собственост, представляващи следните 

поземлени имоти:  

 1. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 кв.м., находящ 

се в с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност 

„Кемаля“; 

 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни 

обекти, начин на трайно ползване: Язовир, съгласно Акт за публична общинска 

собственост  №3634/10.09.2019г.  

 2. Поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 кв.м., находящ се в с. 

Кара Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Кючюк 

дермен“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград; трайно предназначение на територията: територия, заета от води и 

водни обекти, начин на трайно ползване: за брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите;, съгласно Акт за 

публична общинска собственост №3636/10.09.2019г.   

  3. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 кв.м., находящ се в 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност 

„Между прокара“  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград; трайно предназначение на територията: територия, заета 

от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за брегоукрепителни съоръжения и 

брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите,  

съгласно Акт за публична общинска собственост №3635/10.09.2019г.   

 

Кмет на община Самуил 

инж.Джевдет Азис 

mailto:info@samuil.bg


 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-503 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил. 

Относно: Приемане на Стратегия за подкрепа на 

личностно развитие на децата и учениците в община 

Самуил за периода 2021-2022 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиан Аврамов ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.501 
 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците на община Самуил е 

разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона 

за предучилищното и училищното образование. В основата на 

Общинската стратегия залегнат Анализа на Община Самуил за 

потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет от 

Общински съвет – Самуил с Решение № 24.384 по протокол 

№24 от 7 20.04.2021 г. и Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците за периода /2021-

2022/.  

Ориентирана е към реализиране на политики и мерки, 

които осигуряват правото на достъп до качествено образование, 

удовлетворяване на образователните потребности и развитието 

на способностите на всяко дете и ученик.  

Приоритет на политиките свързани с приобщаващото 

образование е стремежът към премахване на всички форми на 

изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и 

удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички 

участници в образователно-възпитателния процес.  

Стратегията включва и описание на 

предизвикателствата, направени въз основа на изводите от 

Анализа, стратегическите и оперативни цели, необходимите 

мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на 

поставените цели, в предвид гореизложеното,  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

197, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно 

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

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

РЕШИ: 

 

I. Приема Стратегия за подкрепа на личностно развитие 

на децата и учениците в община Самуил за периода 2021-2022 г. 



и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в община Самуил за 2021 год.  

 

II.Упълномощава кмета на община Самуил, да 

предприеме съответните действия за изпълнение на Стратегия 

за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в 

община Самуил за периода 2021-2022 г. и Годишния план на 

дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Самуил за 2021 год.  

 

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.  

 

Приложениe: 

 

„Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците в община Самуил 2021-2022 г.“  

и 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в община Самуил за 2021 

год. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

1.Общ контекст и предпоставки за разработване на Стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците (обща и допълнителна), която 

институциите (детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно 

развитие и специализираните обслужващи звена) в системата на предучилищното и 

училищното образование (СПУО) осигуряват, е неразделна част от  самостоятелно 

разработени и прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са: 

• изграждане на позитивен организационен климат, което изисква създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост 

между всички участници в процеса на образование; 

• утвърждаване на позитивна дисциплина, основана на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното 

му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески 

модели спрямо себе си и останалите, превенция на обучителните трудности и ранното 

оценяване на риска от тях 

• развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните 

предизвикателства, цели и дейности в Областната стратегия за личностно развитие на 

децата и учениците. 

Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) 

подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици и цели да 

осигури:  

• съответствие с индивидуалните им потребности  

• подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им; 

• осъществяване на подкрепата за детето и ученика най-близко до мястото, където 

живее и учи. 

В съответствие с постановката на чл. 174, ал.1 от ЗПУО  осигуряването на подкрепата 

за личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се 

осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги.  

Според чл. 176, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото 

образование, подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, 

в съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и 

учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

Редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа се урежда с Наредбата за 

приобщаващото образование. 

Съгласно чл. 171, ал. 1, т. 7 от ЗПУО, получаването на обща и допълнителна подкрепа е 

право на детето и ученика. 

Чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование 

определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна. 

 

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и включва: 

1. екипна работа между учителите; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; 



 

 

  

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. консултации по учебни предмети; 

5. кариерно ориентиране на учениците; 

6. занимания по интереси;  

7. библиотечно-информационно обслужване; 

8. грижа за здравето; 

9. общежитие; 

10. поощряване с морални и материални награди; 

11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения; 

13. логопедична работа. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1.  работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските 

градини, от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие и се 

предоставя на деца и ученици: 

 със специални образователни потребности; 

 в риск; 

 с изявени дарби; 

 с хронични заболявания. 

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие в детската градина или в училището. 

Към регионалните управления на образованието (РУО), със заповед на 

началника на регионалното управление на образованието, се създава Регионален 

екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

2. Законови основания за разработване на Стратегията. 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

община Самуил е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и 

доп., бр. 17 от 25.02.2020 г., бр. 82 от 18.09.2020 г. ) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование (Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., изм. и доп., бр. 

92 от 27.10.2020 г., в сила от 27.10.2020 г.) 

 В основата на Общинската стратегия стои Анализа на Община Самуил за 

потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет от Общински съвет – 

Самуил с Решение № 24.384 по протокол №24 от 20.04.2021 г. и Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  за периода /2021-2022/.  

https://web.apis.bg/p.php?i=4415587&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=3207186&b=0


 

 

  

Ориентирана е към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на 

достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и 

развитието на способностите на всяко дете и ученик.  

Приоритет на политиките свързани с приобщаващото образование е стремежът към 

премахване на всички форми на изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и 

удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в 

образователно-възпитателния процес.  

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на 

изводите от Анализа, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и 

дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели. 

 

3. Цел и обхват на документа.  

 

Целта на разработването на настоящата Стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил е да се направи анализ на 

настоящата ситуация и да се идентифицират потребностите от обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, да се 

направят изводи как настоящите практики може да бъдат подобрени, да се поставят 

цели, да се изведат приоритети и да се планират мерки и дейности, за да бъде 

осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всяко дете и 

ученик в община Самуил, съобразно неговите потребности, като се посочат 

отговорните страни в този процес, източниците за финансиране и начините за 

мониторинг и контрол на изпълнението й. 

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Самуил е краткосрочен стратегически документ, в който са планирани мерки и 

дейности за периода 2019 – 2020 г.  

4. Методика и участници в процеса на разработване на стратегическия 

документ.  
В изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО), областният управител организира разработването на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз 

основа на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците за всяка община на територията на областта.  
Въз основа на областната стратегия по чл. 196 се приема общинска стратегия за 

личностно развитие на децата и учениците. 
Настоящата Стратегия включва Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците на територията на община Самуил и 

обхваща всички дейности и форми на подпомагане, включени в новия закон, които 

да се предлагат на децата и учениците, за да могат да бъдат приобщени, да не 

прекъсват и да завършат своето образование. Това са дейности и форми, които са 

основани на ценностите за личностното развитие и приобщаващо образование: 

подкрепа за личностно развитие, изграждане на позитивен организационен климат, 

утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищна общност. Чрез 

тези дейности се гарантира да се достигне детето и да бъде подкрепено то в 

ученето, научаването, участието и разгръщането на неговия потенциал. 

Стратегията е разработена от Общински оперативен екип, определен със 

Заповед на кмета на община Самуил, включващ експерти и специалисти от 

Общинска администрация Самуил,  директори на детски градини, училища, 

директори и управители на социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“ –



 

 

  

Самуил и други заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на 

подкрепата за личностно развитие.  

 

5. Връзка с други стратегически документи на национално, регионално и 

местно ниво.  
Стратегията се основава и на приоритетите, целите и стандартите, заложени в 

следните стратегически документи: 

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето 

Република България (2021-2030);   

 Националната програма за развитие „България 2030“;  

 Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-230 

г.; 

 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република 

България 2017-2030 г.; 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен район 

за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027 г.; 

 План за интегрирано развитие на община Самуил. 

 Общинска програма за закрила на детето на община Самуил; 

Освен със Закона за предучилищното и училищното образование Стратегията има 

връзка със следните нормативни документи: 

 Закон за здравето; 

 Закон за закрила на детето; 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Наредба за приобщаващото образование. 

   

6. Използвани съкращения.  

ЗПУО – Закон за училищното и предучилищното образование 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГ – Детска градина 

ДЛОШ – Държавен личен и отборен шампионат 

ДЦДВУ – Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания  

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии  

ЗМО – Звено за мониторинг и оценка 

ММС – Министерство на младежта и спорта 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МУЦ-ТПО – Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение 

НП – Национална програма 

НСИ – Национален статистически институт 

НЧ – Народно читалище 

ОбКБППМН – Общинска комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

ОбС – Общински съвет 



 

 

  

ОБСНВ – Общински съвет по наркотични вещества 

ОИЦ – Областен информационен център 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето” 

ОП – Оперативна програма 

ОСР – Областен съвет за развитие 

ОУ – Основно училище 

ПГ – Професионална гимназия 

ПИЦ – Превантивно-информационен център 

ПУ – Помощно училище 

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

РЕКИЦ – Регионален експертно консултантски и информационен център 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РСЗ – Регинална служба по заетостта  

РУО – Регионално управление на образованието 

РЦПППО – Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

СОП – Специални образователни потребности 

СУ – Средно училище 

СФУК – Система за финансово управление и контрол 

СУ – Средно училище  

ДГ – Детска градина 

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие 

ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦРД – Център за работа с деца 

ЦУТНТ – Център за ученическо, техническо и научно творчество   

II. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ- Анализ на настоящата ситуация и потребностите по 

отношение подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в Община 

Самуил. 

Цел и обхват на анализа. 

Изпълнението на Закона за предучилищното и училищно образование и 

изготвянето на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците създава необходимост от анализ на настоящата ситуация и потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Самуил. 



 

 

  

В Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование (§ 1, т. 6, 7, 12, 14 - 16, 18, 21 - 27, 29 - 31) са определени основните 

субекти, включени в системата и параметрите на връзките и зависимостите между тях. 

Те са предмет на настоящия анализ. 

Целта, която си поставя настоящият анализ, е да бъде извършен преглед и оценка 

на следните аспекти на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 

община Самуил: 

1.  Актуалната ситуация на образователната система в общината; 

2. Осигурената подкрепа на интелектуалното, емоционално, духовно, нравствено и 

физическо развитие в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите, както и за съхраняване и утвърждаване на националната идентичност, 

човешките права и свободи, принципите на демокрация и отговорно гражданско 

поведение; 

3. Осъществени дейности за насърчаване, развитие и реализация на заложбите и 

способностите; 

4. Утвърдени училищни политики за формиране на толерантност и уважение към 

личността и обществото; 

5. Осъществени дейности за познаване на националните, европейските и световни 

културни традиции и ценности. 

Настоящият анализ е разработен въз основата на събрана информация 

представители на всички заинтересовани страни от общината, обединени в работни 

групи. Те работиха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за 

необходимостта от адекватна работеща стратегия и план за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, които да допринесат за разгръщане на потенциала на 

всяко дете и ученик в съответствие с индивидуалните образователни потребности за 

личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование в 

община Самуил. 

Същевременно, този подход спомогна за осигуряване на достъп до почти всички 

налични източници на информация в общината, като: 

 Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

o институциите на областно и общинско ниво - като РУО на МОН, 

РЦПППО – Разград, ДСП - Самуил и отдел „Социална закрила”, „Закрила 

на детето“; 

o общинска администрация–дирекция „АПОФД“ отговорни за 

образователни и социални дейности, училища, детски градини, ЦОП, 

ЦСРИ и др.,  

 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, която текущо документира своя опит и практика и разполага със 

статистика за специфични групи на деца в риск; 

 Граждански организации и НПО. 

Включена е статистическа информация от училищата и детските градини  в общината, 

което дава възможност да се изведат тенденциите и да се планират конкретните мерки 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Обхватът на темите на проучването включва: обща картина на образователната 

система в община Самуил, общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи 

звена, осигурени човешки  ресурси и достъп. Налични форми на подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците и идентифицирани потребности. 



 

 

  

Използваните методи за събиране на информация са: 

 Д

окументално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на национално, регионално и местно ниво; 

 С

истематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от  

Общинска администрация Самуил, както и на институции, имащи отношение 

към осигуряване на  общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците; 

 

1. ОБЩА КАРТИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В OБЩИНА 

САМУИЛ 
Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 

2020/2021 г. 

 Демографска картина и тенденции;   

Демографското състояние на Община Самуил следва тенденциите в развитието на 

демографията на Област Разград и страната като цяло. Тенденцията е към устойчиво 

намаляване броя на населението, както за областта, така и за общината. Естественият 

прираст е отрицателен. Данните показват влошена демографска картина като цяло и 

особено в малките села, което е и най-сериозния проблем в бъдещото развитие на 

територията. 

В община Самуил е изградена добра мрежа от образователни институции, 

покриваща нуждите от образование и личностно развитие на деца и ученици от 

предучилищна и училищна възраст. На територията на общината функционират едно 

средно училище, две основни училища и две детски градини с четири филиала към тях. 

В резултат на предприетите мерки от общинското ръководство е постигнат оптимален 

модел на общинска образователна структура – наличие на средно училище,  с две 

профилирани паралелки, след VІІ кл. в първи гимназиален етап–от VIII до Х клас 

включително по профил/професия (специалност от професия): Природни науки /БЗО и 

ХООС и   Електрообзавеждане на железопътна техника/ Електротехник/ ГИ и ЧЕ-АЕ, с цел 

предоставяне възможности за обучение на учениците в гимназиален етап на средното 

образование и основни училища с цел задържане на учениците в училищата на 

общината.  

Община Самуил осъществява активна политика в образователния сектор в съответствие 

с законово регламентираните правомощия, които дават възможност за координирано и 

ефективно разпределение на учащите в съответните училищни паралелки, подкрепа на 

предучилищното обучение във всички допустими направления, стимулиране 

развитието в средищните училища и своевременно реновиране и обновяване на 

материалната база и оборудване в училищата. 

 Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал 

по учебни заведения; 

На територията на община Самуил през учебната 2020/2021 г. функционират 3 

училища, от които 2 основни училища и 1 средно общообразователно училище, 

общият брой на учениците е 489.  

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил – средищно училище;  

 ОУ „Христо Ботев”, с. Владимировци – средищно училище; 

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хърсово – средищно училище;  

 



 

 

  

Таблица 51: Училища в  община Самуил – брой ученици (форми на обучение) и  брой 

персонал (педагогически и непедагогически) през учебната 2020/2021г. 
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ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“,  с. 

Хърсово 
55 0 0 0 55 3 8 2,5 10,5 

ОУ „Христо Ботев“, 
с. Владимировци 

83 0 0 1 84 1 14 5 19 

СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Самуил 
318 29 3 0 350 17 32 11 43 

Общо 456 29 3 1 489 21 54 18,5 72,5 

 

По отношение на материалната база, класните стаи в училищата отговарят на 

държавните строителни стандарти и позволяват оформянето на съответния брой 

работни места и безпроблемно провеждане на образователно-възпитателен процес. 

Основен проблем през последните десет години в общината е пълняемостта на групите 

и паралелките предимно в основните училища, тъй като обикновено броят на 

учениците е толкова, колкото да съществува по една самостоятелна паралелка от І до 

VІІ клас, най-често с минимален брой ученици съгласно Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Последните 

три години се формират и утвърждават и паралелки с по-малко от 10 ученици в 

неспециализирани училища в особени случаи след разрешение на началника на РУО, 

ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност, съгласно същата наредба.  

Най-сериозен е този проблем в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  с. Хърсово с 55 

ученици, предимно от селата: Голям извор и Хърсово, обучението се осъществява в 

смесени паралелки. Качеството на образование в тези смесени паралелки се понижава и 

понякога учениците са неконкурентоспособни при участието си в национални изпити и 

конкурси, въпреки усилията на учителите. Трудно покриват и високите критерии на 

държавно образователните изисквания. В горецитираните населени места съществува 

голямо движение на ученици, поради промяна на месторабота, жителство и семейно 

състояние на родителите. Има ученици, които постъпват в училище в средата на 

учебната година и след няколко месеца отново напускат. Други деца отиват при 

родителите си в чужбина за по 2-3 месеца, трети се завръщат от чужбина и в 

последствие пак заминават. Слабата грамотност, липсата на подкрепяща среда за 

децата от страна на родителите им, води до тяхното изоставане в училище и в не малко 

случаи и до приключване на училищната им заетост в ранна възраст.  



 

 

  

За решаване на тези проблеми, се предприемат различни инициативи,  с които са се 

осигури равен достъп до качествено образование на учениците от уязвими етнически 

малцинства в училищата се провеждат: осигуряване на безплатни учебници и учебни 

помагала на тези ученици; подсигуряване на материали по учебните предмети, които 

улесняват учебния процес; включват се в проекти на МОН.  

Обхватът и задържането на децата и учениците оказва изключително влияние върху 

състоянието на образователната мрежа. Този фактор е приоритетен в община Самуил, 

както и в област Разград за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.  

От 2017 год. ефективно функционира Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, със заповеди на началника на РУО – 

Разград през учебните 2018/2019 и 2019/2020 година за всяко населено място са 

сформирани екипи за обхват, които включват представители на ангажираните 

институции. През периода са осъществени посещения на място на деца и ученици, 

които безпричинно отсъстват, за всички посещения са попълвани и оформяни 

протоколи от членовете на съответния екип, които са извършили обхождането.  

И през двете учебни години се запазва значителният брой на ученици, които 

заминават в чужбина. Предполага се, че по-голямата част от тях продължават 

образованието си там.  

Педагогическите екипи на училищата в община Самуил разработват свои 

политики за намаляване на процента на напусналите ученици. Успоредно с 

традиционните механизми за работа и превенция на случаите на преждевременно 

напускане във все повече училища се прилагат нови подходи, добри практики на други 

педагогически колективи, разработват се проекти, търси се съдействие от родителската 

общност за подобряване на училищната среда. 

 С методическата подкрепа на експертите от РУО – Разград, в училищата е 

разработена Стратегия за превенция на отпадането и преждевременното напускане на 

деца от училище и Програма за превенция на отпадането и преждевременното 

напускане  на ученици от училище. В Стратегиите и Програмите са залегнали различни 

задачи и дейности, насочени главно към превантивната работа с учениците за 

задържането им в училище. Изготвени са програми за работа с децата в риск, 

включващи: анализ на състоянието, като се очертават и причините за това и се 

набелязват мерките за въздействие и закрила, в т. ч. работата с родителите. 

 

Детски градини 

Община Самуил функционират две детски градини с четири филиала /части/ към тях. 

През учебната 2020/2021 г. децата в детските градини в общината са общо: 175, 

разпределени в 11 групи, в т. ч. яслената група за двегодишни в ДГ „Кокиче”, с. Самуил 

има 11 деца.  
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1 
ДГ „Кокиче“, 

 с. Самуил 
4+1 67 11 28 28 0 20 9 10 1 

2 
Филиал ДГ 

„Осми март“  
с. Желязковец 

1 7 0 4 3 1 4 1 3 0 

3 
Филиал ДГ 

„Първи юни“   
с. Хърсово 

1 32 0 14 18 0 4 2 2 0 

4 
ДГ „Радост“ 

с. Владимировци 
2 36 1 21 14 0 9 5 4 0 

5 
Филиал ДГ 

„Детелина“ 
 с. Здравец 

1 17 1 11 5 0 5 2 3 0 

6 
Филиал ДГ 

„Детелина“ 
 с. Богданци 

1 16 3 7 6 0 6 2 4 0 

 Общо: 11 175 16 85 74 1 48 21 26 1 

 

Общата щатната численост на персонала в детските градини в община Самуил е 48 

бройки, от които педагогическият персонал е 21 бройки, непедагогическия – 26, като има 

и 1 допълнителна бройка.  

Основният проблем в детските градини е малкият брой деца в групите по селата, 

където се от 2.5 до 6 год. Единствено в ДГ “Кокиче” с. Самуил 5 и 6-годишните деца в 

задължителна предучилищна възраст се обучават в самостоятелни групи. В ДГ “Радост” с. 

Владимировци единствено 6-годишните деца в подготвителни групи, една година преди 

постъпване в първи клас се обучават в самостоятелна група. Във филиалите детски 

градини децата се обучават в смесени групи, което ги поставя в неравнопоставено 

положение. В населените места където няма детски градини, обхващането на децата в 

предучилищно образование се осъществява с осигурен специализиран ученически 

транспорт. Децата от селата Голям извор, Кривица, Богомилци, Хума, Голяма вода, 

Ножарово и Пчелина се извозват до съответната най-близка детска градина.   

Община Самуил с Решение № 15.290 от 30.10.2020г. на ОбС-Самуил е приела 

решение за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4- годишните деца 

в детските градини на територията на община Самуил от настоящата 2020/2021 учебна 

година. Община Самуил има условия за осигуряване на задължителна предучилищна 

подготовка на 4-годишните деца. Водещ фактор за постигането на качествено образование 

е необходимостта то да се предоставя в подходяща среда и форма, отговаряща на 

индивидуалните потребности, възрастови и личностни особености от по-ранна детска 

възраст. Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани и възпитавани в 

детска градина е предпоставка за цялостен приобщаващ процес и основа на качествено 

бъдещо образование. Изграждането на ранни навици за учене биха поставили здрава 

основа за цялостното личностно развитие и осъзнатост на децата по отношение 



 

 

  

необходимостта от образование и грамотност. По-ранният им контакт с образователните 

стандарти чрез подходящите педагогически методи съчетани с игрови дейности е крачка 

напред по отношение превенция на рискове като ранно отпадане от образователната 

система, неграмотност или ниски образователни резултати. Подкрепата, която се 

предоставя в детските градини е свързана не само с образователния, но и с възпитателния 

процес на децата, което изгражда навици, умения, правилен модел на поведение и 

общуване, които ще допринесат за ранна превенция и коригиране на социални явления, 

като отпадане от училище и поведенчески отклонения. За голяма част от тези деца 

майчиният език не е български. Постъпването им от по-ранна възраст за обучение в 

предучилищна група ще допринесе за тяхната по-лека и ефективна адаптация, ще създаде 

социална среда на приемственост и усвояване на нормите на българския език, както 

говоримо, така и граматически, ще се предостави възможност за по-дълъг и плавен 

преход, чрез подходящи педагогически методи и ситуации за усвояване на образователно 

- възпитателни стандарти. Социализацията им, като задължителен ангажимент на 

обществото ще е осъществена чрез подходящи интегрирани подходи, които ще създадат 

благоприятна среда за продължаване на образованието. 

 

2. Деца и ученици  

2.1. Брой ученици с изявени дарби,  класирани в национални и международни 

конкурси, олимпиади и състезания.  

Таблица 52: Брой ученици с изявени дарби, класирани в национални и международни 

конкурси, олимпиади и състезания – справка по училища в община Самуил през учебната 

2019/2020 г.. 

Училища 

 

Класирани 

в 

национални 

и 

международ

ни конкурси 

Класирани 

на областен 

кръг 

олимпиади 

Класирани на 

състезания 

СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Самуил 
25 0 45 

ОУ „Христо Ботев“, с. 

Владимировци 
0 0 21 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  
с. Хърсово 

0 0 0 

Общо:  25 0 66 

 

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 резултат на тази целенасочена работа през учебната 2019/2020 г. има 25 ученици 

от община Самуил класирани в национални и международни конкурси, 0 – класирани 

на областен кръг олимпиади и 66 – класирани на състезания. 

 В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има два отбора по волейбол, два по 

баскетбол и три по футбол, в които спортуват общо 110 ученици.  

В училището функционира младежки клуб „Калейдоскоп”, в който членуват 

изявени ученици от V – ХІІ клас, които имат разностранни интереси в 

областта на науката, литературата, изкуството и спорта.  Функционира клуб 

„Български младежки червен кръст –БМЧК“. Училището издава вестник 

„Кръгозор“, както и функционира сформиран ученически съвет. 

В Клубове по проект „Подкрепа за успех“ и занимания по интереси, включени ученици 

от I - ХII клас  в 22 групи, общо 162 ученици, както следва: 

- Дейност „Български език и литература“ БЕЛ, включени ученици от I - ХII клас  в 

8 групи, общо 58 ученици; 

- Дейност „Биология и здравно образование“ БЗО, включени ученици от VIII - ХII 

клас  в 4 групи, общо 31 ученици; 

- Дейност „География и икономика“, включени ученици от IХ – Х клас  в 2 групи, 

общо 15 ученици; 

- Дейност „Информационни технологии“, включени ученици от IХ – Х клас  в 1 

групи, общо 6 ученици; 

- Дейност „Математика“, включени ученици от II, VII, Х клас  в 3 групи, общо 23 

ученици; 

- Дейност „Предприемачество“, включени ученици от VIII  клас  в 1 група 

/професионална паралелка/, общо 8 ученици; 

- Дейност „Физика и астрономия“, включени ученици от IХ клас  в 1 група, общо 

7 ученици; 

- Дейност „Философия“, включени ученици от IХ клас  в 1 група, общо 8 

ученици; 

- Дейност „Чужд език-Английски език“, включени ученици от Vклас  в 1 група, 

общо 8 ученици; 

През 2020 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са разкрити 3 кабинета, както следва:  

 По проект „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул 

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки” 

Дейност 2 “Подобряване на условията за експериментална работа по природни 

науки в профилирана подготовка“: 

- Кабинет по „биология и здравно образование; 

- Кабинет по химия и опазване на околната среда; 

 По Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование на лица от уязвими групи в община Самуил“  Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа дo образование“-Компонент1 е разкрит 

- Кабинет по география и икономика. 

 

 В ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци функционират 7 отбора - 

момичета и момчета  по баскетбол, волейбол, хандбал и 1 отбор по футбол 

с общ брой  76 ученици. 

 

 В ОУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Хърсово функционира клуб “Магия с 

компютри“, включени ученици от I - II клас. 

 



 

 

  

Училищата трябва да се доразвият като центрове, които ще могат да диагностицират 

дарованието и таланта на детето в най-ранна възраст. Налага се да се увеличи 

индивидуалната работа с децата, за да се открият техните заложби. Нужно е 

разработване на индивидуална програма за всяко дете. Училищата трябва да отговорят 

на новите предизвикателства и да предложат нова визия за развитие пред 

традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване.  

2.2. Брой деца и ученици в риск от социално изключване. 

 ученици в риск от социално изключване по данни на директори на учебни заведения (по 

учебни заведения в община Самуил) през учебната 2020/2021 г. 
 

Училища 

 
Брой на ученици в риск от социално 

изключване 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Самуил 20 

ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци  23  

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 30 

Общо: 73 

 

 

Видно от таблицата броят на децата и учениците в риск от социално изключване е най –

висок в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Хърсово и филиал ДГ „Първи юни“, с. Хърсово, където 

се обучават предимно деца от уязвими общности. Налице е постоянна миграция и 

реемиграция. С цел осигуряване на заетост, родителите на голяма част от учениците 

напускат селото, заминават в чужбина и други населени места на страната, след време се 

завръщат. При преместване в друга населено място и/или извън пределите на страната, 

често децата им остават необхванати в образователната система и са в риск от социално 

изключване.   

Информацията от Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” – 

Самуил  потвърждава данните на директорите на училища в община Самуил по отношение 

наличието на ученици в риск от социално изключване. 

 

Брой деца/ученици в риск от социално изключване по справка от ДГ  (по детски 

заведения в община Самуил) през учебната 2020/2021 г. 

№ Наименование на ЦДГ 
Брой на децата в риск от 

социално изключване 

1 ДГ „Кокиче“, с .Самуил 10 

1.1 
филиал ДГ „Осми март“  с. Желязковец 

 
7 

1.2 
Филиал ДГ „Първи юни“, с. Хърсово 

 
20 

2 ДГ „Радост“, с. Владимировци 20 

2.2 Филиал ЦДГ „Детелина“, с. Здравец 10 

2.3 филиал  ЦДГ „Детелина“, с. Богданци 11 



 

 

  

 Общо: 78 

 

По данни на директори на ДГ броят на децата и учениците в риск от социално 

изключване в община Самуил е общо 151: като най-голям е броят им в с. Голям 

извор – 28; следвани от с. Хърсово – 22; с. Самуил – 14; с. Владимировци – 13 и 

т.н.  

Това са деца от семейства в неравностойно социално положение /уязвими 

семейства/, вкл.: деца от социално слаби семейства; деца от малцинствени групи; 

деца на самотни родители и деца без родители; деца от многодетни семейства и 

деца на родители с увреждания.  
 

Брой деца/ученици в риск от социално изключване по справка от училища и ДГ  

(по населени места в община Самуил) през учебната 2020/2021 г. 

Населено място 
Брой деца и ученици в 

риск от социално 

изключване 

с. Самуил 14 
с. Богданци 12 

с. Богомилци 12 
с. Владимировци 13 

с. Голяма вода 5 
с. Голям извор 28 
с. Желязковец 10 

с. Здравец 13 
с. Кара Михал 1 

с. Кривица 7 
с. Ножарово 5 
с. Пчелина 9 

с. Хума 0 
с. Хърсово 22 

Общо: 151 

 

2.3. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) по данни на 

директори на училища 

 справка по училища 

 

Училища 

 

ученици със специални образователни 

потребности 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 3 

ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци 1 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Самуил 17 

Общо  21 

 



 

 

  

Най- голям е броят на учениците със СОП в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил-

17, следвани от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Хърсово-3 и ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци-1 дете. 
 

- осигурени специалисти в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - психолог от 

РЦПППО – Разград, един ресурсен учител и един логопед назначен към 

училището; 

- осигурени специалисти в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Хърсово- ресурсен 

учител от РЦПППО – Разград; 

- осигурени специалисти в ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци - ресурсен 

учител от РЦПППО – Разград. 

 

Специалистите на РЦПППО – Разград работят с деца с различни видове 

увреждания. Най-често това са деца с обучителни трудности, умствена изостаналост и 

хиперкинетични разстройства. 

РЦПППО – Разград оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие на 26 

ученици със специални образователни потребности в община Самуил. Тези ученици се 

обучават в общообразователните училища съвместно със своите съученици. 

За допълнителната подкрепа на учениците в община Самуил регионален център – 

Разград след направени заявки от директорите на съответните училища е осигурил 

следните специалисти: 3 ресурсни учители; 1 психолог; 1 логопед, които не са от 

община Самуил. 

През учебната 2020/2021 г., деца и ученици със специални образователни 

потребности обучаващи се в трите училища и детските градини на територията на 

община Самуил са общо 22, което представлява 3,5% от всички деца и ученици. 

Практиката показва недостатъци, преодоляването на които ще подобрят и развият 

приобщаващото образование в община Самуил: 

 Единствено в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Самуил, където е най-висок 

броя на обучаващите се ученици със СОП е разкрит Ресурсен кабинет, 

оборудван и обзаведен за целите, сервизно помещение е пригоден за ползване 

от деца с увреждане. 

 Училищните сгради са без асансьори и с неприспособени стълбища, 

изградени са рампи за инвалиди  към всички училища и детски градини за 

осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 

 Обзавеждането на класните стаи е неподходящо за деца с физически 

увреждания и деца и ученици с деструктивно поведение. Поради това, често 

съществува по-голям риск, отколкото полза от престоя им в класната стая. 

3. Състояние и предизвикателства пред общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

3.1.Дейности на учебните заведения и общинска администрация в подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците.  

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с 

които не всички училища могат самостоятелно да се справят и изискват общинско 

координиране са: 

 грижа за здравето: здравето на децата и учениците се наблюдава от 5 

медицински специалисти, работещи в здравни кабинети в детските градини и в 

училищата. 



 

 

  

 логопедична работа през 2020/2021 г. се осъществяваше от логопеди от 

РЦПППО – Разград, логопед в СУ -Самуил  и логопед от центъра по проект 

„Детство без граници“. 

 поощряване с морални и материални награди: този вид подкрепа и 

досега се използва широко от училищните ръководства и от община Самуил. 

Община Самуил стимулира и подкрепя морално и материално творческите изяви 

на даровити деца, участвали в общински, национални и международни 

конкурси, състезания и олимпиади. 

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 есета, статии, 

репортажи, както и да публикуват свои рисунки и фотографии. 

В ОУ „Христо Ботев“, с. Владимировци също ежегодно се награждават с плакети и 

материални награди 10-те най-изявени ученици и спортисти в училище. 

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения: в учебните заведения в община Самуил има утвърдени 

методически инструменти, които ще бъдат в помощ на учителите и 

специалистите, както и програми за превенция и развитие на езикови, 

когнитивни, емоционални и социални компетентности на децата от най-ранна 

възраст. 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение: дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение реализира Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Създадена е 

практика Местната комисия да работи в тясно сътрудничество с ръководствата и 

педагогическия състав на училищата от община Самуил, с оглед ранно 

предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите.  

Основно работата в училищата се осъществява от обществените възпитатели към 

Комисията. За всяко от четирите училища в община Самуил е определен конкретен 

обществен възпитател, който поддържа близък контакт с определен от ръководството 

представител на училището (обикновено това е педагогическият съветник или 

председателят на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви) 

и набира информация за ученици с девиантно и/или агресивно поведение и проблеми с 

общуването, деца, предразположени към противообществени прояви и деца, живеещи в 

рискова среда. 

Общественият възпитател още съдейства за корекция на асоциално/рисково 

поведение, работи с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда или са 

застрашени от отпадане от училище, оказва при нужда социална или възпитателна 

подкрепа. 

Превантивната си дейност Комисията извършва в две основни направления: от една 

страна организиране на масови мероприятия за ангажиране на свободното време, 

представяне на положителни модели за поведение и личностно развитие на децата и 

младежите и от друга – пряка консултативно-възпитателна работа с децата под формата 

на индивидуални и/или групови консултации, тренинги и беседи. 

Съществуващите в училищата на територията на община Самуил форми на 

извънкласна или извънучилищна дейност отговарят, но не напълно на потребностите на 

учениците.  



 

 

  

Според учителите трудностите, които срещат учениците при избора на 

извънучилищни дейности по интереси през свободното си време са свързани с липсата 

на достатъчно свободно време; липсата на мотивация и с големия обем на учебния 

материал.  

 

3.2 Дейности на Центрове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

Съгласно чл. 198, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да възложи 

предоставянето на дейности за личностно развитие на лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона 

за социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца 

по реда на Закона за закрила на детето. Към настоящия момент на територията на 

община Самуил функционират две социални услуги за лица и деца, извършващи 

дейности, които се съдържат в чл. 49, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗПУО, както следва: 

 

Център за обществена подкрепа, с. Самуил 

Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в 

риск и техните семейства. Основни цели и принципи на работа са гарантиране на най-

добрия интерес на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, 

предоставяне на възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, 

съобразно техните потребности и възможности, информиране и насочване към други 

социални услуги в общността, предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на 

децата в риск, повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорно 

родителстване и др. Дейностите на Центъра са насочени към следните целеви групи: 

деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание в или извън семейството им; деца, за които 

съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, 

интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, деца, необхванати от 

образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и 

семействата на тези деца.  

 

 Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с 

увреждания, с. Владимировци 

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви 

групи: деца и възрастни с физически увреждания, деца и възрастни с интелектуална 

недостатъчност, деца и възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи 

възрастни хора, деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески 

проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието. Център за социална 

рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с 

извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни 

дейности, логопедична и психологична терапия, социално-правни консултации, 

обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 

социално включване.  

  

 Център по проект „Детство без граници“, с. Самуил  

Предоставят се услуги за подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните 

семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски 

умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на 



 

 

  

децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на 

настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността 

на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на 

родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и 

предаването на бедността между поколенията. 

 

3.3.Дейности на неправителствени организации, читалища и спортни клубове 

в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

На територията на община Самуил с деца и ученици (извън организираните форми в 

училищата) по посочените направления работят още 4 спортни клуба и 14 читалища. 

Основни средища на културната дейност в общината са 14 читалища, регистрирани 

съгласно ЗНЧ. В дейността им се включваше библиотечно дело, любителско 

творчество, културна и кръжочна дейност, организиране на обществени прояви.  

 НЧ “Христо Ботев -1925 г.” с. Самуил има оборудвана компютърна зала, която 

обслужва населението на селото и танцова група от деца.  

 Към НЧ “Иван Вазов-1918г.” - с. Владимировци също има оборудвана 

компютърна зала, която са ползва от населението на селото. Самодейни танцови 

и певчески групи от деца към двете читалища в селата: Ножарово и 

Владимировци.  

 Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Самуил. Под 

патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни 

ученически състезания и прояви. В общината функционират футболни клубове, 

както следва: Самуил-ФК “Локомотив-2000”, Богданци-ФК „Победа“ и 

Владимировци–ФК “Вихър”. В училищата учениците са обхванати по учебен 

план в различни занимания по физическо възпитание, като в някои училища има 

и спортни клубове. Във всички училища съществуват физкултурни салони. В 

детските градини също има спортни площадки за занимания на децата. Във 

всички населени места на общината има паркове и изградени детски площадки с 

оборудвания и съоръжения към тях. 

 

III. SWOT анализ 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

 Нов модел на финансиране,основан 

на: стандарт за ученик в паралелка, 

стандарт за институция, стандарт за 

паралелка в училище, средства по 

регионален коефициент. Допълващи 

средства по бюджети на училища, в 

т.ч.: норматив за ученик в дневна 

форма на обучение и дуална 

система на обучение и норматив за 

институция. 

 Средствата за осигуряване на  

целодневна организация на учебния 

ден за обхванатите ученици от I – 

VII кл., в т.ч.: норматив за група за 

целодневна организация на учебния 

 Слаб интерес от развитие и обучение на 

част от учениците и техните родители 

поради трудна реализация на пазара на 

труда. 
 

 Недостатъчни средства за неотложни 

ремонтни работи и доставяне на 

оборудване за осигуряване на по-добри 

условия за творчески занимания. 
 

 Недостатъчен човешки ресурс в детските 

градини и училищата за работа с деца 

със СОП – психолози, слухово-речеви 

рехабилитатор, рехабилитатор за 



 

 

  

ден; норматив за ученик в група за 

целодневна организация на учебния 

ден за ученици от І до VІІ кл. и 

средства по регионален коефициент. 

 Разгърната мрежа от детски градини 

и филиали, осигуряваща 

възможност за пълен обхват на деца 

в предучилищна възраст. 

 Прилагане на Системи за финансово 

управление и контрол. 

 Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до 

образование – безплатен транспорт; 

безплатни учебници и учебни 

помагала за всички ученици от I до 

VII клас; безплатни закуски І-ІV 

клас. 

 Наличие на квалифициран и опитен 

екип от преподаватели и треньори 

за дейности по направления, за 

обучение на деца и ученици в 

свободното от училище време. 

 Наличие на кабинети по „Биология 

и здравно образование“; „Химия и 

опазване на околната среда“ „ 

География и икономика“ в СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ с. Самуил 

 Допълнителна работа в училищата с 

изоставащи и надарени ученици. 

 Медицинско обслужване на децата - 

изградени здравни кабинети в 

учебни и детски заведения. 

 Създадени разнообразни условия за 

изява и участия в конкурси, 

конференции, олимпиади, 

спектакли, състезания, празнични 

програми, изложби, открити 

занимания за всяко дете и ученик, 

участващо във формите на 

извънкласна дейност. 

 Създадени условия и възможности 

за стимулиране постиженията на 

даровитите деца в различни 

дейности, в т. ч. и спорта. 

 Ритуализация на символите в 

училищата и детските градини. 

 Осигурен е равен достъп до 

качествена предучилищна 

подготовка и училищно 

образование. 

 Задължително предучилищно 

образование за 4 годишните деца. 

зрителни затруднения и други 

специалисти. 
 

 Обучение в слети паралелки, 

затрудняващо обучението. 
 

 Липса на интерес и слаба мотивация у 

децата от етническите малцинства / 

роми/ да посещават училище.  
 

 Недостатъчни кабинети в училища по 

предмети като математика, история и 

цивилизация.  
 

 Недостатъчен брой обучени учители за 

работа с деца със СОП. 
 

 Недостатъчни ресурсни кабинети в 

институциите по отношение на 

обучението на деца и ученици със СОП. 
 

 

 Постоянни и обемни изменения в 

нормативната уредба. 
 

 

 

 

 



 

 

  

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
ЗАПЛАХИ 

 

 Осигуряване на подходяща среда и 

условия за привличане на млади 

специалисти с висше образование и 

стимулиране на професионалната 

мотивация. 

 Повишаване на привлекателността и 

на качеството на учебния процес и 

на училищната среда, както и 

създаване на подходяща среда за 

подкрепа на личностното развитие 

на учениците. 

 Квалификация на учителите за 

работа с деца и ученици в риск от 

отпадане. 

 Включване  на  родителите  в  

инициативите  на  училища и 

детски градини и подобряване на 

съвместни дейности с тях. 

 Провеждане на по-ефективни 

квалификационни форми/дискусии, 

работа в групи, споделяне на добри 

практики/. 

 Разработване и управление на 

проекти. 

 Подобряване на здравословното 

хранене при ползване на безплатни 

закуски. 

 Осигуряване на столово хранене за             

социално-слаби ученици. 

 Внедряване на добри европейски 

практики в сферата на 

извънкласните дейности. 

 Развитие на публично-частното 

партньорство. 
 

 

 Нередовна посещаемост на учебни 

занятия – заплаха от отпадане на 

учениците от училище. 

 Миграция на семействата и 

обезлюдяване на региона. 

 Демографски срив, намаляване броя 

на децата и учениците през 

годините. 

 Опасност от закриване на учебни и 

детски заведения. 

 Езикова бариера при деца от 

етносите, затрудняваща учебния 

процес. 

 Изменения в законовата уредба. 

 Недостатъчни  условия за 

удовлетворяване интересите, 

желанията и потребностите за 

личностно израстване и 

реализация на децата и учениците 

в свободното от учене време в 

двете училища  ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ с.Хърсово/. 

 Ограничени участия в конкурси, 

олимпиади,  състезания в ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ с.Хърсово. 

 Ниска заинтересованост на 

родителите. 

 Наличие на маломерни и слети 

паралелки в ОУ 

„Св.П.Хилендарски“, ниско 

ефективен образователно-

възпитателен процес. 

 

 

IV. Основни изводи от аналитичната част. 
 

 В Община Самуил има изградена и добре функционираща системата за 

предучилищно и училищно образование (СПУО) за обезпечаване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се осигуряват там, 

където са детето и ученикът – в детските градини и в училищата. 

 Наличие на възможности за подкрепа при реализиране на местните политики в 

сферата на личностното развитие чрез финансовите инструменти на ЕС - 

Структурните фондове и др. програми. 

 Потребността от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие 

за децата и учениците на територията на Община Самуил - деца със специални 



 

 

  

образователни потребности и в риск от социално изключване, се покрива от 

дейности заложени в социалните и образователни услуги, действащи на 

територията на общината. 

 На територията на Община Самуил няма център за ресурсно подпомагане, а при 

установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците 

ще може да бъде възлагана на лицензирани доставчици на социални услуги 

и/или ще продължи нейното осъществяване от държавната институция 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 Съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно развитие на 

децата и учениците от институциите в СПУО, съвместно с държавните и 

местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.  

 Община Самуил е разработила самостоятелно и прилага цялостни политики за 

обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностно развитие, чрез 

дофинансиране и общински образователни и младежки програми, програми за 

спорт, превенции, здраве и социални дейности. 

 Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование.  

 Усилията на цялата общественост трябва да са насочени към планиране и 

реализиране на съвместни дейности и изяви съобразно индивидуалните 

потребности, както на децата с изявени дарби, така и на децата в риск, с 

хронични заболявания или със специални образователни потребности.  

 

 

 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

1. Обща цел, принципи. 

1.2. Обща цел. 

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците цели 

да бъде осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всяко 

дете и ученик в Община Самуил , съобразно неговите потребности. 

1.2. Принципи. 

 Създават се условия за разгръщане потенциала на всяко дете 

и ученик за личностно развитие, както и за успешна реализация и 

социализация. 

 На децата и учениците в системата на предучилищното и 

училищното образование се предоставя подкрепа за личностно 

развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

 Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие 

с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и всеки 

ученик. 

 Осигурява се непосредствен достъп до ресурсите и 

базирането им в образователната среда, която е възможно най-близо до 

децата и учениците.  

2. Приоритети, специфични цели, мерки. 



 

 

  

 Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на 

деца и ученици със специални образователни потребности и с 

хронични заболявания. 

Специфична цел 1: Приобщаване на децата със специални образователни 

потребности /СОП/ в общообразователните училища и детски градини. 

 Мярка 1: Развитие дейността на Регионален център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование. Осигуряване на допълнителната подкрепа 

за деца и ученици:  

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай – за деца със специални 

образователни потребности; 

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при 

физически увреждания; 

3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания. 

5. Ресурсно подпомагане. 

 Мярка 2: Участие на ученици със СОП в мероприятия, изложби, конкурси, 

спортни изяви и др., наравно със своите съученици. 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и 

училищата с деца със специални образователни потребности /СОП/ в 

образователните институции в общината. 

 Мярка 1: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца 

със специални образователни потребности /СОП/ в рамките на проекти. 

 Мярка 2: Осигуряване на специалисти за работа с деца със специални 

образователни потребности /СОП/ и в други детски градини и училища в 

общината. 

 Мярка 3:  Развитие на практиката за назначаване на помощник на учителя 

при повече от три деца или ученици в групата/паралелката.  

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с 

увреждания. 

 Мярка 1: Развитие на социалните услуги за деца и ученици с увреждания –

Центрове за социална интеграция и рехабилитация, лични асистенти и др. 

Специфична цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на 

средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 Мярка 1:  Подобряване на достъпността на архитектурната среда в 

образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща 

среда.  

 Мярка 2: Подобряване на специализираната подкрепяща среда в 

образователните институции, съобразно нормативните изисквания (чл. 104, 

ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование). 

Специфична цел 5: Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 

индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата 

от обща и от допълнителна подкрепа.  



 

 

  

 Мярка 1:  Изпълнение на нормативно определените практики за екипна 

работа на учителите съгласно чл. 16 и 22 от Наредба за приобщаващото 

образование за разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците. 

 Мярка 2: Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на 

децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността 

на детето за училище, като се отчита физическото, познавателното, 

езиковото, социалното и емоционалното му развитие (чл. 10 от Наредбата за 

приобщаващо образование).  

 Мярка 3:  Ранно оценяване от педагогическите специалисти в детската 

градина на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 

години до 3 години и 6 месеца – извършва се съгласно глава втора, раздел I 

на Наредба за приобщаващото образование (чл. 8 до чл. 11) и включва три 

аспекта: ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от 

обучителни трудности, определяне на необходимостта от допълнителни 

модули по български език за децата, които не владеят български език и 

идентифициране на нуждата от оценка на потребностите за допълнителна 

подкрепа.  

 Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на 

деца и ученици от уязвими общности и деца в риск. 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от 

уязвими общности за ранно детско развитие. 

 Мярка 1: Осигуряване на подкрепа за ранното детско развитие в семейна и 

общностна среда. 

 Мярка 2: Стимулиране посeщаемостта в детски градини. 

 Мярка 3: Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище. 

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на 

деца и ученици от уязвими общности. 

 Мярка 1: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с 

трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната 

реинтеграция. 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими 

етнически малцинства в средното и висшето образование: 

 Мярка 1: Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически 

малцинства за средно и висше образование. 

 Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците с изявени дарби. 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците 

с изявени дарби. 

 Мярка 1: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени 

дарби в образователните институции. 

 Мярка 2: Включване в дейности на Центрове в подкрепа за личностно 

развитие. 

 Мярка 3: Включване в дейности на неправителствени организации, 

читалища, спортни клубове. 

 Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в училищата и детските градини. 



 

 

  

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение 

на мерки за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и 

детските градини. 

 Мярка 1: Създаване на екипи и планове за подкрепа. 

1. Създаване на училищна процедура за 

обобщаване на информацията за децата и учениците, с цел 

планиране и реализиране на дейности по интереси, за 

превенция на трудностите при учене, допълнителна 

подготовка, за позитивна дисциплина, за развиване на дарбите. 

2. Създаване на условия за структурирани 

регулярни дискусии. 

3. Привличане на родителите като основни 

партньори. 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците в 

училищата и детските градини. 

 Мярка 1: Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците: 

1. Екипна работа между учителите. Дейности за мотивация. 

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. Консултации по учебни предмети; 

5. Кариерно ориентиране на учениците; 

6. Занимания по интереси;  

7. Библиотечно-информационно обслужване; 

8. Грижа за здравето. Превенция на психичното здраве. Превенция на 

насилието и тормоза 

9. Общежитие; 

10. Поощряване с морални и материални награди; 

11. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

12. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения; 

13. Логопедична работа. 

 Мярка 2: Създаване на подкрепяща среда. 

 Мярка 3: Реализиране на проекти и инициативи и участие в национални 

програми и проекти /“Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“/ и др. 

 Мярка 4: Реализиране на занимания по интереси в училищата съгласно чл. 

21 – 21е от Наредбата за приобщаващо образование, които включват 

провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на 

междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални 

изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и 

природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и 

други. 

 Мярка 5: Реализиране на междуинституционални дейности и изяви, 

планирани в общата програма на общината по чл. 21е, ал. 1 от Наредбата за 



 

 

  

приобщаващо образование, която е част от  общинската програма по чл. 256, 

ал. 1, т. 12 от ЗПУО и има за цел да стимулира дейности и изяви на 

учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с 

училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и други институции. 

 Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците извън училищата и детските градини. 

За работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им 

време и развиване и насърчаване на уменията и способностите на детските таланти, 

ще се разчита на системата от Центровете за подкрепата за личностно развитие в 

община Самуил, както и на неправителствените организации, читалищата и 

спортните клубове. 

Специфична цел 1: Развитие на система от Центровете за подкрепата за 

личностно развитие /ЦОП и ЦСРИ/, които да предоставят физическа, 

психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на 

способностите и уменията, както на децата и учениците със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с 

изявени дарби.  

 Мярка 1: Реализиране на проекти и дейности за институционално укрепване 

на Центровете за подкрепата за личностно развитие. Модернизиране на 

базата на центровете и развитие на човешките ресурси в тях. 

 Мярка 2: Развитие на следните форми на работа на Центровете в подкрепа 

на личностното развитие: 

 Масови: включват публични изяви - конкурси, 

състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, 

дискусионни форуми, турнири, игри, пленери, празници, 

образователни, концертни и развлекателни програми. 

 Групови: школи, клубове, състави, ансамбли, 

хорове, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел, 

ваканционна дейност и други.  

 Индивидуални: предвиждат се за конкретни 

случаи. 

Специфична цел 2: Развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на спорта. 

 Мярка 1: Спорт – учебно-тренировъчна и състезателна дейност, 

ваканционни занимания при най-добрите специалисти по спортовете: 

шахмат, бадминтон, тенис на корт, тенис на маса, лека атлетика, баскетбол, 

ориентиране.  

 Мярка 2: Участие в състезания. 

Специфична цел 3: Развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на изкуствата.  

 Мярка 1: Танцово, музикално и изобразително и приложно изкуство – 

школа по пиано, школа по китара, клас по пеене, танцови школи. Развитие 

на дейности в Център за обществена подкрепа и ЦСРИ на територията на 

община Самуил и в читалищата. 

 Мярка 2: Участие в конкурси, фестивали, концерти и др. 

Специфична цел 4: Развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките и 



 

 

  

технологиите. Развитие на дейности в Центровете за подкрепа за личностно 

развитие на територията на община Самуил. 

 Мярка 1: Техническо и научно творчество. 

 Мярка 2: Компютърни технологии. 

 Мярка 3: Езиково обучение. 

Специфична цел 5: Развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на технологиите. 

 Мярка 1: Реализиране на дейностите за развитие на интересите, 

способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в 

областта на технологиите в Центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Самуил. 

Специфична цел 6: Формиране на гражданска, екологична и 

природозащитна култура, приобщаване към националните и общочовешки 

ценности.  

 Мярка 1: Развитие на дейности в Центрове за подкрепа за личностно 

развитие на територията на  община Самуил, в следните направления: 

 Доброволчество. 

 Гражданско образование, екологична култура. 

 Придобиване умения за лидерство. 

Специфична цел 7: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

 Мярка 1: Развитие дейностите за кариерното ориентиране на учениците в 

община Самуил. 

 

 Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Специфична цел 1: Реализиране на дейности за повишаване 

квалификацията на кадрите в образователните институции, Центровете за подкрепа 

за личностно развитие за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците. 

 Мярка 1: Обучения за повишаване квалификацията на кадрите в 

образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие 

за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 Мярка 2: Обмен на опит за повишаване квалификацията на кадрите в 

образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно 

развитие, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование и др. за работа в насока подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците. 

 

VI. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА 

ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА 

САМУИЛ 

 

Община Самуил  отговаря за цялостното изпълнение на общинската стратегия и 

приноса към изпълнението на областната стратегия. Целите се постигат с общите 

усилия на всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с компетенциите 

им и планираните цели и дейности.  



 

 

  

За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинския съвет, по 

предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на 

образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на 

личностно развитие. Общинската стратегия и съгласуваният и приет годишен план се 

изпращат на областния управител до 15 май. 

Изпълнението на Годишния общински план се координира и отчита по ред, определен 

от кмета на Община Самуил и в сроковете, посочени в чл. 197, ал. 3 от ЗПУО. 

Изпълнението на общинския план се отчита и на областно ниво – до 01 март на 

следващата година трябва  в областна администрация, община Самуил да се представи 

отчет за изпълнението на дейностите по общинския годишен план. 

Общинският оперативен екип за мониторинг и оценка е създадено със заповед на 

Кмета на община Самуил, включваща представители на Общинската администрация и 

директори на училища и детски градини; директори/ управители на социални услуги и 

дирекция „Социално подпомагане“, която съгласува действията си със ЗМО към 

Областна администрация Разград.  

Задачи и отговорности на ООЕ /Общинският оперативен екип/ 

 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в Община Самуил; 

 Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува 

дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на 

изпълнението на стратегията; 

 Изпълнява посещения на място, за наблюдение на дейности в общината; 

 Събира информация на общинско ниво, систематизира данните/информацията и 

предава на  областното Звено за мониторинг и оценка. 

  Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, 

който се представя за обсъждане и одобрение на Общинския съвет; 

 Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и 

информира заинтересованите страни и обществеността за резултатите и 

препоръките. 

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват: 

 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на 

място, доклади от мониторинговите посещения; 

 Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво, с 

разбивка по теми, рискови групи и пр.;  

 Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови 

индикатори за ситуацията; 

 Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението 

на Стратегията; 

 Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на 

Стратегията; 

 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в 

приоритетните направления, целите, дейностите на Стратегията.  



 

 

  

 

 Индикатори за наблюдение на реализацията на Стратегията за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в община Самуил. 

 

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите 

за развитие на общинско ниво както и за упражняване на контрол върху 

изпълнението на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Самуил, са дефинирани критерии за оценка – система от 

качествени и количествени индикатори.  

Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и 

очакваните промени в образователната система в общината. 

Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат 

и устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите. 

 

3.1. Качествени индикатори.   

Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които 

характеризират качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за 

общината тематични рамки на икономическите, социалните, териториалните, 

политическите и екологическите условия и изисквания: 

 Доколко и как стратегията допринася за трансформиране на 

целите и приоритетите в стратегическите и планови документи от по-

горните нива (европейско и национално) и съобразяването им със 

специфичните характеристики на района; 

 Какви възможности предлага реализацията на стратегията за 

отразяване на важни приоритети и проекти с общинска значимост. 

Доколко гъвкава е разработената стратегия; 

 До каква степен се използват специфичните конкурентни 

предимства на общината. Ефективно използване на собствения й 

потенциал за развитие за развитие на сферата на образованието. До 

каква степен силните и слаби страни на района, съществуващият 

потенциал, неоползотворени възможности и вероятните заплахи са  

обект на реализираните в рамките на стратегията действия;   

 Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми 

на териториално сътрудничество – трансгранично, транснационално, 

междуобластно, вътрешно общинско, както и сътрудничество между 

трите сектора – публичен, частен и неправителствен; 

 Политическа ангажираност и административен капацитет на 

институциите на местно ниво и партньорите, за провеждане на 

общинска  и регионалната политика и управление на процесите на 

планиране, програмиране, информационно осигуряване контрол и 

координация. 

 

3.2. Количествени индикатори  

В стратегическата част на документа са изведени и количествени 

индикатори, проследяващи изпълнението на приоритетите на Стратегията. 

 



 

 

  

Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности и с хронични заболявания. 

 Брой деца и ученици, на които след извършена оценка 

на индивидуалните потребности е одобрена или отказана 

допълнителната подкрепа от РЕПЛРДУСОП;  

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена 

допълнителна подкрепа; 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена 

допълнителна подкрепа от Регионален център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование – Разград; 

 Брой деца и ученици със СОП, участвали в 

мероприятия, изложби, конкурси, спортни изяви и др. 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена 

допълнителна подкрепа в рамките на проект „Включващо 

образование” и брой училища, включени в проекта; 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена 

допълнителна подкрепа от други иституции; 

 Брой деца на 5 и 6 годишна възраст, на които е 

извършена оценка на риска от обучителни затруднения; 

 Брой деца от 3 години до 3 години и 6 месеца, на които 

е извършено ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и на 

риска от обучителни трудности; 

 Брой учебни заведения, ползващи услугите на 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – Разград; 

 Брой ресурсни учители, психолози и логопеди, 

работещи с деца със СОП;  

 Брой учебни заведения с назначен помощник на 

учителя при повече от три деца или ученици в групата/паралелката.  

 Брой социални услуги, които се използват от деца със 

СОП; 

 Брой деца, полващи социални услуги; 

 Брой учебни заведения с осигурен достъп за хора с 

увреждания; 

 Брой учебни заведения с предприети мерки за 

осигуряване на достъпна среда; 

 Брой учебни заведения с осигурени технически 

средства, специализирано оборудване, дидактически материали и 

методики; 

 Брой институции със значително подобрение на 

материалната база – нови елементи на достъпна архитектурна среда, 

разкрит кабинет.  

 

Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от 

уязвими общности и деца в риск. 

 Брой създадени общностни центрове за уязвими 

общности; 

 Брой деца и семейства получили услуги; 



 

 

  

 Брой реализирани дейности за намаляване на 

разходните бариери за семейства без или с ниски доходи;  

 Брой назначени асистенти от съответните уязвими 

общности в детските градини;  

 Процент на обхванатите подлежащи в подготвителни 

класове; 

 Брой деца с осигурени допълнителни часове в 

подготвителните класове за усвояване на български език и на 

социални умения; 

 Брой назначени образователни медиатори; 

 Брой ученици от уязвими общности с осигурени 

учебници, разходи за транспорт и на стипендии; 

 Брой училища с въведена целодневна организация на 

учебен процес до 7 клас; 

 Брой училища с извънкласни форми на обучение;  

 Брой осигурени ресурсни учители; 

 Брой деца, обхванати в извънучилищни развиващи 

дейности; 

 Брой проведени срещи с родители за намаляване на 

общностния натиск за ранни женитби;  

 Брой реализирани кампании в общността за намаляване 

на общностния натиск за ранни женитби; 

 Брой застрашени от отпадане ученици, представители 

на уязвими общности, ползващи услуги на индивидуални ментори; 

 Брой проведени училищни кампании; 

 Брой създадени извънучилищни дейности; 

 Брой учители и служители, преминали обучение за 

работа в мултикултурна среда. 

 Брой учители, директори, служители и ученици, 

преминали обучение за разпознаване на признаци на домашно 

насилие и за правилна реакция в случай на констатиране на такива 

случаи; 

 Брой студенти от уязвими общности от община Самуил. 

 Брой съвместни дейности на училищата и регионалния 

представител на КЗД; 

 Брой проведени кампании за нетърпимост на всичките 

форми на дискриминация и нетолерантност. 

 

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с 

изявени дарби. 

 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от 

Центровете за подкрепа на личностното развитие; 

 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от 

неправителствени организации, читалища, спортни клубове; 

 Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и 

олимпиади; 

 Брой ученици, класирани на призови места на 

състезания, конкурси и олимпиади. 



 

 

  

 

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

училищата и детските градини. 

 Брой образователни институции със създадени екипи за 

подкрепа; 

 Брой образователни институции със създадени планове 

за подкрепа; 

 Брой образователни институции, осигуряващи обща 

подкрепа на децата и учениците; 

 Брой форми на обща подкрепа за децата и учениците в 

образователните институции; 

 Брой детски градини и училища, в които работят 

педагогически съветници и психолози; 

 Брой деца и ученици, получаващи обща подкрепа; 

 Брой училища, включени в проекти; 

 Брой ученици, включени в проекти; 

 Брой училища, в които се реализират занимания по 

интереси; 

 Брой ученици, включени в занимания по интереси; 

 Брой междуинституционални дейности и изяви, 

проведени съгласно общата програма на общините за стимулиране на 

дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по 

интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие и други институции; 

 Брой училища, осигуряващи допълнително обучение по 

учебни предмети и брой ученици, включени в него; 

 Брой образователни институции, осигуряващи 

занимания в допълнителни модули за деца, които не владеят 

български език и брой деца, включени в тях; 

 Брой училища, осигуряващи консултации по учебни 

предмети за ученици и брой ученици, включени в тях; 

 Брой ученици, използвали услуги за кариерно 

ориентиране; 

 Брой ученици, използващи услуги на библиотечно-

информационно обслужване; 

 Брой образователни институции с осигурено 

медицинско лице; 

 Брой на учениците, получаващи стипендия; 

 Брой ученици, поощрени с морални и материални 

награди; 

 Брой учители, директори, служители и ученици, 

преминали обучение за разпознаване на признаци на домашно 

насилие и за правилна реакция в случай на констатиране на такива 

случаи; 

 Процент на децата със СОП, ползващи услуги на 

логопед. 

 



 

 

  

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

извън училищата и детските градини. 

 Брой реализирани проекти и дейности за 

институционално укрепване на Центровете за подкрепата за 

личностно развитие. 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие; 

 Брой профили и групи в Центровете за подкрепа за 

личностно развитие; 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие, участвали в състезания, конкурси и 

олимпиади; 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие, класирани на призови места на 

състезания, конкурси и олимпиади; 

 Брой проекти и инициативи за извънкласна дейност; 

 Брой деца и ученици, участващи в проекти и 

инициативи за извънкласна дейност; 

 Брой неправителствени организации, читалища и 

спортни клубове, работещи с деца и ученици;  

 Брой деца и ученици, включени в инициативи и проекти 

на неправителствени организации, читалища, спортни клубове и др. 

 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците. 

 Брой организирани обучения за повишаване 

квалификацията на кадрите в образователни институции за работа в 

насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой преподаватели в образователни институции, 

преминали обучения за повишаване квалификацията за работа в 

насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой посещения и работни срещи за обмен на опит в 

насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой проекти за повишаване квалификацията на 

кадрите в образователни институции за работа в насока подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците и брой участници в тях. 

 

 

VII. ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА. 

 

Основното финансиране на училищата, работещи в системата на делегирани 

бюджети е държавната субсидия, определена по единни разходни стандарти. 

Стандартът за училища е определен на база брой ученици. Със стандарта се 

финансират разходите за възнаграждения и осигуровки, издръжка, а от 2011 г. и 

разходи за поддръжка на материалната база.  



 

 

  

Допълнително финансиране се отпуска с Постановления на Министерски 

съвет, Писма от Министерство на финансите (ФО), финансиране  или трансфери от 

министерства и ведомства по изпълнението на съвместни проекти и национални 

програми, съфинансирания от Европейския съюз. Тези средства принципно имат 

строго целеви характер или правила за разходване, определени по законов ред, 

инструкции или правила. Разходването следва да отговаря на определения вид, 

размер и други конкретни  условия. 

 Собствените приходи за училищата от община Самуил се реализират 

основно от приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи и собствени 

земеделски земи и гори. Първостепенните разпоредители с бюджет са делегирали 

права на директорите на училища да реализират собствени приходи с които е 

уреден и начина на отчитането им. Приходите задължително се трансферират чрез 

единна бюджетна сметка към първостепенния разпоредител, като условието е 

чистия (нетния) доход от приходите да се връща в училищата като дофинансиране. 

Даренията са начин за привличане на външни ресурси за дейности в 

училищата. Даренията в пари (лева или валута) следва да се администрират от 

съответната община и със стойността им да се завишава бюджета на съответното 

училище. Не са за подценяване и даренията в натура. Чрез тях се модернизира 

материалната база, набавят се необходимите материали и  пособия за нормалното 

функциониране на образователно – възпитателния процес.  

Средствата са съобразени със заявените потребности на училищата и 

размерът им ежегодно се определя с Решение на МС.  

През учебната 2020/2021 година на територията на община Самуил 

функционират 3 училища, от които 2 основни училища и 1 средно 

общообразователно училище. 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил – средищно училище;  

 ОУ „Христо Ботев”, с. Владимировци – средищно училище; 

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хърсово – средищно училище;  

В много случаи поради тежко социално- икономическо положение на 

семействата, родителите предпочитат децата им да продължат образованието си в 

общината, където живеят.  

В Община Самуил е постигнат оптимален модел на общинска образователна 

структура–наличие на средно училище,  с две профилирани паралелки, след VІІ кл. в 
първи гимназиален етап–от VIII до Х клас включително по профил/професия (специалност 

от професия): Природни науки /БЗО и ХООС и   Електрообзавеждане на железопътна 

техника/ Електротехник/ ГИ и ЧЕ-АЕ, с цел предоставяне възможности за обучение на 

учениците в гимназиален етап на средното образование и основни училища с цел 

задържане на учениците в училищата на общината.  

Общинският съвет има право да допълва финансирането на делегирани от 

държавата дейности, за сметка на общински приходи от местни данъци и такси и други 

данъчни и неданъчни приходи. По този начин, общината има възможност да влага 

средства в усъвършенстването и развитието на образователната система.  

Повечето от услугите, предлагани от общините, са държавно- делегирани. 

Разходите за ДДД се изчисляват по единни стандарти, които включват броя на 

персонала и размера на заплащането му и разходите за веществена издръжка.  



 

 

  

Общината има право да възлага изпълнението на ДДД на лицензирани доставчици 

след процедура по подбор, разписана в Правилника за прилагане на ЗСП. Това дава 

възможност и на неправителствения сектор да влага финансов ресурс в социалната 

система.  

Основната част от финансирането на дейностите от Стратегията ще бъде от 

бюджетите на учебните заведения и Центровете за подкрепа за личностно развитие. 

За финансиране реализирането на мерки от Стратегията може да се 

кандидатства с проектни предложения по следните програми:  

 Оперативни програми: Оперативна програма за наука и 

образование 2021 – 2027 г.; Оперитивна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021 – 2027 г. и Програма за развитие на регионите 

2021 – 2027 г.;  

 Програмата за развитие на селските райони 2021 – 2027 г., вкл. 

с проекти, финансирани от Местни инициативни групи; 

 национални програми като: кампания „За чиста околна среда“ 

на ПУДООС, програми на Центъра за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и др. 

 програми на Министерство на образованието и науката – 

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, 

Национална програма „Заедно за всяко дете”, Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда”, Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование”, Национална програма 

„Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, 

Национална програма „Квалификация“, Национална програма „Без 

свободен час в училище” и др. 

 програми на Министерство на младежта и спорта – 

Национална програма за младежта (например разкриване на Младежки 

информационно-консултантски център), програма „Развитие на спорта на 

учащите”, програма „Спорт за децата в детските градини”, програма 

„Спорт за деца в риск”, програма „Децата и спортният клуб”, програма 

„Научи се да плуваш”, Програма „Спорт за децата в свободното време” и 

др. 

 международни програми: Интеррег Европа 2021-2027 г., 

Програма „Дунав” 2021-2027 г., Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество; Програма за хуманитарна помощ на САЩ; Програма на 

правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ за 

проекти на местно равнище и др. 

Дейности от Стратегията може да се реализират и чрез участие в национални 

проекти като проект „Подкрепа за успех”, проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование” и др. 

Дейностите от Стратегията може да се реализират и със собствени средства 

на общините, както и с целеви средства от Републиканския бюджет. 

 

 

VIІІ. КОМУНИКАЦИОННА ПРОГРАМА 

 



 

 

  

Важно условие за ефективното реализиране на Стратегията за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил е политиката за 

предоставянето на информация до обществеността. Обществеността трябва да 

получи пълна и обективна информация за всяка стъпка при реализиране на 

дейностите в стратегията. Реализирането на стратегията ще се съпровожда от 

различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност, 

както в процеса на разработване, така и по време на реализация. 

Комуникационната програма се основава на следните основни принципи: 

 Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на 

дейностите по Общинската стратегия; 

 Координация с други стратегии, програми, планове за развитие,  изпълнявани 

от държавната и местната власт; 

 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на 

доверие и съпричастие с всички заинтересовани страни, с оглед ефективното 

изпълнение на Стратегията;  

 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 

екипност в комуникационния обмен; 

 Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация 

до най-голям брой заинтересовани лица. 

Основните целеви групи са: органи и институции на държавната и местната 

власт; изпълнителни агенции; териториални структури на държавните органи и 

институции; учебни заведения, центрове за подкрепа за личностно развитие, 

неправителствени организации; читалища; спортни клубове; доставчици на 

социални услуги; приоритетни целеви групи на Общинска стратегия; медии и 

широката общественост. 

Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми: 

директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез 

интернет и информационни материали и работа с партньори.  

Комуникацията цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на 

широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в 

рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Само чрез пряк дебат и комуникация 

могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с 

различни секторни политики. 

Комуникация чрез масовите медии, като редовното и системно предоставяне на 

информация относно изпълнението на Общинската стратегия. 

Поддържане и актуализиране на информацията за Стратегията в уеб сайта на 

общината. Разработване и публикуване на тематични информационни материали 

съобразени с визията, целите и приоритетите на Стратегията. 

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката 

общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и 

резултатите от изпълнението на Стратегията. 

Специфични цели 

Да се привлече общественото внимание към дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил. 

Мерки: 

 Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни на 

територията на община Самуил; 



 

 

  

 Популяризиране на настоящите и планираните нови форми за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил; 

 Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на 

стратегията, с нейното изпълнение. 

 

 

IХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на 

способностите и уменията им и за пълноценното им участие в общността на 

детската градина и на училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез 

включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и 

научаването и към създаване на възможности за равноправен старт на децата и 

учениците в социалния живот и пълноценна личностна реализация.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне 

детската градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на 

взаимно доверие и емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 

приоритет в националната политика в областта на средното образование. Законът за 

предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо 

образование са нормативните основания за организиране на образователната 

среда и нейните елементи, чрез обединяване на ресурсите на всички държавни и 

местни органи и институции.  

Изградената система за подкрепа за личностното развитие  на децата и 

учениците от община Самуил доказва ползата от единните и целенасочени действия 

на цялата общност.  

Натрупаният опит – постиженията и проблемните аспекти, определя бъдещите 

стратегически цели и идеи за превантивни и корекционни дейности в областта на 

общата и допълнителната подкрепа.  

Общински съвет – Самуил приема Общинска стратегия за личностно развитие на 

децата и учениците за период от 2 години, в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и 2 от 

ЗПУО. 

За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският 

съвет, по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на 

образованието, приема Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие. Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни 

общински планове се изпращат на Областния управител до 15 май.  

Изпълнението на годишните общински планове се координира и отчита на 

общинско ниво по ред, определен от кметовете на общините и в сроковете, 

посочени в чл. 197, ал. 3 от ЗПУО. Изпълнението на общинските планове се отчита 

и на областно ниво – до 01 март на следващата година всяка община трябва да 

представи в Областна администрация отчет за изпълнението на дейностите по 

общинския годишен план.  

 



 

 

  

Настоящата Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците в община Самуил за периода 2021-2022 г. е приета с Решение 

№……………от………2021г. на ОбС-Самуил 

 

 

 

 



 

 

  

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В 

ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2021 ГОД. 

Мярка/Дейност 

Целева група 

/ Индикатор 

за изпълнение 

Отговорни 

институции/ 

организации 

Времеви 

период 

Място на 

изпълнение 

Финансиране 

(източник, 

сума в лв.) 

Очаквани резултати 

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични 

заболявания. 

Специфична цел 1: Приобщаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ в общообразователните училища и 

детски градини. 
Мярка 1: Развитие дейността на 

Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото 

образование. Осигуряване на 

допълнителната подкрепа за деца и 

ученици.   

Деца и ученици със 

СОП 

Община Самуил, 

ДГ и училища 
2021-2022г. Детски градини 

и училища 

Бюджет на детски 

градини и 

училища 

Осигурена среда за учене и 

участие на децата в живото 

на общността. 

Мярка 2: Участие на ученици 

със СОП в мероприятия, 

изложби, конкурси, спортни 

изяви и др., наравно със 

своите съученици. 

Деца и ученици със 

СОП 

Община Самуил, 

ДГ и училища 
2021-2022г. Детски градини 

и училища 

Бюджет на детски 

градини и 

училища 

Осигурена изява на деца и 

ученици със СОП 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със специални образователни потребности /СОП/ в учебните 

заведения в общината. 

Мярка 1: Работа на специалисти 

от детските градини и училищата с 

деца със специални образователни 

потребности /СОП/ в рамките на 

проекти. 

ресурсни учители, 

психолози и 

логопеди, 

работещи с деца 

със СОП 

РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

ДГ и училища 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

деца и ученици с осигурена 

обща и допълнителна 

подкрепа 

Мярка 2: Осигуряване на 

специалисти за работа с деца 

със специални образователни 

потребности /СОП/ и в други 

детски градини и училища в 

общината. 

Деца и ученици със 

СОП 

РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

ДГ и училища 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

въведени нови методи за 

обучение деца и ученици 

със СОП 

 

Мярка 3:  Развитие на 

Деца и ученици със 

СОП 

РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

Осигурени помощник 

на учителя при повече 



 

 

  

практиката за назначаване на 

помощник на учителя при 

повече от три деца или 

ученици в 

групата/паралелката.  

 

ДГ и училища училища от три деца или 

ученици в 

групата/паралелката.  

 

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания. 

Мярка 1: Развитие на 

социалните услуги за деца и 

ученици с увреждания –

Центрове за социална 

интеграция и рехабилитация, 

лични асистенти и др. 

 

деца и ученици със 

СОП; 

РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

ДГ и училища 

2021-2022г. Центрове за 

социална 

интеграция и 

рехабилитация, 

Център за 

обществена 

подкрепа  

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

осигурена допълнителна 

подкрепа от други 

иституции /социални 

услуги/, които се използват 

от деца със СОП 

Специфична цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни 

потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

Мярка 1: Подобряване на 

достъпността на 

архитектурната среда в 

образователните институции 

като част от осигуряването на 

подкрепяща среда.  

 

Деца и ученици от 

учебни заведения и 

детски градини  

Община Самуил, 

ДГ и училища 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда” и др. 

програми и 

проекти 

Осигурен достъп до учебни 

заведения за деца и ученици 

с увреждания 

Мярка 2: Подобряване на 

специализираната подкрепяща 

среда в образователните 

институции, съобразно 

нормативните изисквания (чл. 

104, ал. 4 от Наредба за 

приобщаващото образование). 

ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил 

и училища 
2021-2022г. училища НП към МОН, 

Проекти и 

програми 

Осигурена 

специализираната 

подкрепяща среда в 

образователните 

институции 

Специфична цел 5: Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничаване 

на нуждата от обща и от допълнителна подкрепа. 

Мярка 1: Изпълнение на 

нормативно определените 

практики за екипна работа на 

деца и ученици  РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

ДГ и училища 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

Осигурена практика за 

екипна работа на учителите 

 



 

 

  

учителите съгласно чл. 16 и 22 

от Наредба за приобщаващото 

образование за разпознаване 

на обучителни трудности у 

децата и учениците. 

Мярка 2: Извършване на 

оценка на риска от обучителни 

затруднения на децата на 5 и 6 

годишна възраст в рамките на 

установяването на готовността 

на детето за училище, като се 

отчита физическото, 

познавателното, езиковото, 

социалното и емоционалното 

му развитие (чл. 10 от 

Наредбата за приобщаващо 

образование).  

деца от детски 

градини 

РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

ДГ  

2021-2022г. Детски градини  ДДД, Бюджет на 

детски градини  

Извършени оценки на риска 

от обучителни затруднения 

на децата на 5 и 6 годишна 

възраст 

Мярка 3: Ранно оценяване от 

педагогическите специалисти 

в детската градина на 

потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата 

от 3 години до 3 години и 6 

месеца – извършва се съгласно 

глава втора, раздел I на 

Наредба за приобщаващото 

образование (чл. 8 до чл. 11) и 

включва три аспекта: ранно 

оценяване (скрининг) на 

развитието на детето и на 

риска от обучителни 

трудности, определяне на 

необходимостта от 

допълнителни модули по 

български език за децата, 

които не владеят български 

Деца от детски 

градини 

РУО, РЦПППО, 

Община Самуил, 

ДГ 

2021-2022г. Детски градини  ДДД, Бюджет на 

детски градини  

Осигурено ранно оценяване 

от педагогическите 

специалисти в детската 

градина на потребностите 

от подкрепа за личностно 

развитие на децата от 3 

години до 3 години и 6 

месеца. 



 

 

  

език и идентифициране на 

нуждата от оценка на 

потребностите за 

допълнителна подкрепа.  

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими общности и деца в риск. 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие. 

Мярка 1: Осигуряване на 

подкрепа за ранното детско 

развитие в семейна и общностна 

среда. 

деца и ученици  от 

уязвими общности 

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини, 

НП и проекти. 

Деца, ученици и семейства 

получили услуги 

Мярка 2: Стимулиране 

посeщаемостта в детски градини. 

деца  от уязвими 

общности 

РУО, Община 

Самуил,  
2021-2022г. Детски градини  ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища, НП и 

проекти  

обхванатите подлежащи в 

подготвителни групи 

Мярка 3: Осигуряване на 

достатъчна ранна подготовка за 

училище. 

деца от уязвими 

общности 

РУО, Община 

Самуил и Детски 

градини 

2021-2022г. Детски градини ДДД, Бюджет на 

детски градини, 

НП и проекти  

Деца с осигурена 

допълнителна подготовка. 

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности. 

Мярка 1: Прилагане на 

разнообразни форми и програми за 

работа с деца с трудности и 

дефицити в обучението и 

отпаднали от училище с цел 

тяхната реинтеграция. 

Деца и ученици с 

трудности и 

дефицити в 

обучението и 

отпаднали от 

училище 

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища 

2021-2022г. Детски градини 

и училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища, НП и 

проекти  

Деца и ученици с 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното и висшето образование: 

Мярка 1: Стимулиране на 

младежи и родители от уязвими 

етнически малцинства за средно и 

висше образование. 

Младежи от 

уязвимите 

общности 

Община Самуил  

и училища 

2021-2022г. училища ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти по ОП 

“РЧР“ и ОПНОИР 

студенти от уязвими 

общности 

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби. 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби. 

Мярка 1: Подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците с 

изявени дарби в образователните 

институции.  

ученици с изявени 

дарби от учебни 

заведения 

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища 

2021-2022г. училища ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти 

Осигурена подкрепа на 

децата и учениците с 

изявени дарби в 

образователните 

институции. 



 

 

  

Мярка 2: Включване в дейности 

на Центрове в подкрепа за 

личностно развитие. 

ученици с изявени 

дарби от учебни 

заведения 

РУО, Община 

Самуил, ДГ, 

училища   и 

ЦПЛР 

2021-2022г. Училища и 

ЦПЛР 

ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти 

Ученици включени в 

дейности на ЦПЛР, 

класирани на призови места 

на състезания, конкурси и 

олимпиади 

Мярка 3: Включване в дейности 

на неправителствени организации, 

читалища, спортни клубове. 

ученици с изявени 

дарби от учебни 

заведения 

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища, НПО, 

чииталища и СК 

2021-2022г. училища, 

чииталища и 

Спортни бази 

ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти, бюджети 

на НЧ и СК 

Ученици включени в 

дейности на НПО, 

чииталища и СК, класирани 

на призови места на 

състезания, конкурси и 

олимпиади  

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските градини. 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

училищата и детските градини. 

Мярка 1: Създаване на екипи и 

планове за подкрепа. 

Преподаватели 

от учебни 

заведения  

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища 

2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

учебни заведения със 

създадени екипи за 

подкрепа 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и 

учениците в училищата и детските градини. 

Мярка 1: Осигуряване обща 

подкрепа на децата и учениците. 

Деца и ученици  Община Самуил, 

ДГ и училища 
2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и детски 

градини и др. 

Осигурена  обща подкрепа 

на деца и ученици 

 Мярка 2: Създаване на 

подкрепяща среда. 

 

Деца и ученици  Община Самуил, 

ДГ и училища 
2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и детски 

градини и др. 

Създадена подкрепяща 

среда среда в 

образователните 

институции 

Мярка 3: Реализиране на 

проекти и инициативи и 

участие в национални 

програми и проекти 

/“Подкрепа за успех“, 

„Активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

образование“/ и др. 

Деца и ученици Община Самуил, 

ДГ и училища 

2021-2022г. ДГ и училища НП и проекти  

към МОН и др. 
Реализирани проекти и 

програми от ДГ и 

училища 



 

 

  

Мярка 4: Реализиране на 

занимания по интереси в 

училищата съгласно чл. 21 – 

21е от Наредбата за 

приобщаващо образование, 

които включват провеждане на 

учебни часове и изяви на 

учениците, провеждане на 

междуинституционални 

занимания по интереси и 

междуинституционални изяви 

на учениците, обхванати в тях, 

посещения на културно-

исторически и природонаучни 

обекти, институции, публични 

и стопански организации и др. 

ученици от 

училища 

Община Самуил 

и училища 
2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища НП и 

проекти  към 

МОН и др. 

Реализирани занимания 

по интереси в 

училищата съгласно чл. 

21 – 21е от Наредбата 

за приобщаващо 

образование.  

Мярка 5: Реализиране на 

междуинституционални 

дейности и изяви, планирани в 

общата програма на общините 

по чл. 21е, ал. 1 от Наредбата 

за приобщаващо образование, 

която е част от  общинската 

програма по чл. 256, ал. 1, т. 

12 от ЗПУО и има за цел да 

стимулира дейности и изяви 

на учениците, свързани със 

заниманията по интереси, в 

сътрудничество с училища, 

центрове за подкрепа за 

личностно развитие и други 

институции. 

ученици от 

училища 

Община Самуил 

и училища 
2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища НП и 

проекти  към 

МОН и др. 

Реализирани 

междуинституционални 

дейности и изяви, 

планирани в общата 

програма на общината 

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън училищата и детските градини. 

Специфична цел 1: Развитие на система от Центровете за подкрепата за личностно развитие /ЦОП, ЦСРИ/, които да предоставят физическа, 

психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията, както на децата и учениците със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с изявени дарби.  



 

 

  

Мярка 1: Реализиране на проекти 

и дейности за институционално 

укрепване на Центровете за 

подкрепата за личностно развитие. 

Модернизиране на базата на 

центровете и развитие на 

човешките ресурси в тях. 

Ученици от учебни 

заведения  

Община Самуил, 

ДГ и училища и 

ЦПЛР 

2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Реализирани проекти и 

дейности за 

институционално укрепване 

на Центровете за 

подкрепата за личностно 

развитие 

Мярка 2: Развитие на следните 

форми на работа на Центровете в 

подкрепа на личностното развитие: 

масови, групови и индивидуални. 

Ученици от учебни 

заведения  

Община Самуил, 

ДГ и училища и 

ЦПЛР 

2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Развити форми в училищата 

и включени ученици в: 

масови, групови и 

индивидуални форми, 

класирани на призови места 

на състезания, конкурси и 

олимпиади 

Специфична цел 2: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на спорта. 

Мярка 1: Спорт – учебно-

тренировъчна и състезателна 

дейност, ваканционни занимания 

при най-добрите специалисти по 

спортовете: шахмат, тенис на корт, 

тенис на маса, лека атлетика, 

баскетбол, ориентиране. 

деца и 

ученици от 

учебни 

заведения 

Община Самуил, 

ДГ и училища и 

НПО, читалища, 

спортни клубове 

и др. 

2021-2022г. ДГ и училища, 

читалища и 

спортни бази 

ДДД, бюджет на 

училища, 

читалища, 

спортни клубове  

и др. НП и 

проекти 

Реализирани 

инициативи и проекти с 

деца и ученици, 

съвместно НПО, 

читалища, спортни 

клубове и др. 

 

Мярка 2: Участие в състезания. 
Ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил, 

ДГ и училища 
2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Реализирани проекти и 

инициативи за извънкласна 

дейност 

класирани на призови места 

на състезания, конкурси и 

олимпиади 

Специфична цел 3: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на изкуствата.  

Мярка 1: Развитие на танцово, 

музикално и изобразително и 

приложно изкуство –  школа по 

пиано, школа по китара, клас  по 

пеене и танцови школи по 

училища, детски градини и  

читалищата. 

Деца и ученици от 

учебни заведения 

Община Самуил, 

ДГ и училища и 

читалища 

2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Развити танцови 

групи/школи по училища , 

ДГ и читалища 

Мярка 2: Участие в конкурси, 

фестивали, концерти и др. 

Деца и ученици от 

учебни заведения 

Община Самуил, 

ДГ и училища 
2021-2022г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др.  

Реализирани проекти и 

инициативи за извънкласна 

дейност, 



 

 

  

класирани деца и ученици в 

конкурси, фестивали, 

концерти и др. 

Специфична цел 4: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките и 

технологиите. Развитие на дейности в Центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Самуил. 

 

Мярка 1: Техническо и 

научно творчество. 

 ученици  Община Самуил, 

училища и 

Центрове за 

личностна 

подкрепа. 

2021-2022г. Училища и 

Центрове за 

личностна 

подкрепа. 

ДДД, бюджет на 

училища, 

Центрове за 

личностна 

подкрепа и др.  

Реализирани дейности с 

ученици по Техническо и 

научно творчество 

Мярка 2: Компютърни 

технологии. 

ученици  Община Самуил, 

училища и 

Центрове за 

личностна 

подкрепа. 

2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища, 

Центрове за 

личностна 

подкрепа и др. 

Реализирани дейности с 

ученици по компютърни 

технологии 

Мярка 3: Езиково обучение. 
ученици  Община Самуил, 

училища и 

Центрове за 

личностна 

подкрепа. 

2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища, 

Центрове за 

личностна 

подкрепа и др. 

Реализирани  дейности с 

ученици по езиково 

обучение 

Специфична цел 5: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на технологиите. 

Мярка 1: Реализиране на 

дейностите за развитие на 

интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на 

децата и учениците в областта 

на технологиите в Центрове за 

подкрепа за личностно 

развитие на територията на 

община Самуил. 

ученици  Община Самуил, 

училища и 

Центрове за 

личностна 

подкрепа. 

2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища, 

Центрове за 

личностна 

подкрепа и др. 

Реализирани дейности по 

трудово и политехническо 

образование от ЦПЛР 

Специфична цел 6: Формиране на гражданска, екологична и природозащитна култура, приобщаване към националните и общочовешки ценности.  

Мярка 1: Развитие на 

дейности в Центрове за 

подкрепа за личностно 

развитие на територията на  

община Самуил, в следните 

направления: 

ученици Община Самуил, 

училища и 

Центрове за 

личностна 

подкрепа. 

2021-2022г. училища ДДД, бюджет на 

училища, 

Центрове за 

личностна 

подкрепа и др. 

Реализирани  дейности с 

ученици по гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното 

образование 



 

 

  

-Доброволчество. 

-Гражданско образование, 

екологична култура. 

-Придобиване умения за 

лидерство. 

Специфична цел 7: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

Мярка 1: Развитие дейността за 

кариерно ориентиране на 

учениците в община Самуил. 

ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил, 

училища и 

Център за 

кариерно 

ориентиране 

2021-2022г. Училищаи 

Център за 

кариерно 

ориентиране 

бюджет на 

училища и др. 

ученици, ползвали услугите 

на Център за кариерно 

ориентиране 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Специфична цел 1: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на кадрите в образователните институции, Центровете за подкрепа за 

личностно развитие за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

Мярка 1 Обучения за повишаване 

квалификацията на кадрите в 

образователните институции, 

Центровете за подкрепа за 

личностно развитие за работа в 

насока подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. 

директори и 

преподаватели от 

учебни заведения 

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища 

2021-2022г. ДГ и училища МОН, 

НП„Развитие на 

педагогическите 

специалисти“, 

бюджет на 

училища и ДГ и 

др. 

Квалифицирани директори 

и преподаватели в ДГ и 

училища 

 

Мярка 2: Обмен на опит за 

повишаване квалификацията 

на кадрите в образователните 

институции, Центровете за 

подкрепа за личностно 

развитие, Регионален център 

за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование и 

др. за работа в насока 

подкрепа за личностно 

развитие на децата и 

учениците. 

преподаватели  и 

специалисти от 

учебни заведения 

РУО, Община 

Самуил, ДГ и 

училища 

2021-2022г. ДГ и училища МОН, 

НП„Развитие на 

педагогическите 

специалисти“, 

бюджет на 

училища и ДГ и 

др. 

Реализирани работни срещи 

за обмен за опит в насока 

подкрепа за личностно 

развитие на децата и 

учениците. 

 

 
 

                   

                



 

 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-504 от инж. Джевдет 

Азис – Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като 

услуга от общ икономически интерес, по проект 

BG05M9OP001-6.002-0165 „Патронажна грижа + в Община 

Самуил“, на второстепенния разпоредител с бюджет Общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални 

дейности”. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиан Аврамов ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.502 

 

      С Решение № 25.404 от 11.05.2021г. Общински съвет - 

Самуил даде съгласие Община Самуил да кандидатства с 

проектно предложение „Патронажна грижа + в Община 

Самуил“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020г., приоритетна ос 6 „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от 

пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, 

процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.  

На 23.06.2021г. Община Самуил сключи Договор № 

BG05M9OP001-6.002-0165- C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 395 

626,14лв, с 13 месечен срок за изпълнение на цитираното 

проектно предложение, от 23.06.2021г. до 23.07.2022г.  

По направление 1 (Патронажна грижа) от проектното 

предложение ще бъдат предоставени интегрирани социално-

здравни услуги на минимум 32 потребители от Община Самуил, 

за да получат качествена и адекватна на нуждите им грижа чрез 

обучен екип от специалисти по здравни грижи, социален 

работник и домашни санитари.  

По Направление 2 (Превенция на COVID-19 в 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности) от 

проектното предложение ще се финансират мерки за 

ограничаване на разпространението на инфекцията в процеса на 

предоставяне на социалните услуги от доставчиците води до 

възникването на допълнителни разходи за тях, които няма 

възможност да бъдат поети в рамките на стандарта за 



 

 

  

финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата 

дейности. Ще бъдат предоставени допълнителни средства за 

дейности, пряко свързани с опазване здравето на 227 ползватели 

на социални услуги делегирани от държавата дейности и на 139 

служители, които предоставят тези услуги в Община Самуил. 

 В Условията за кандидатстване по процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, „Патронажната 

грижа“ се определя като услуга от общ икономически интерес 

(УОИИ), като безвъзмездна финансова помощ във връзка с 

предоставянето на услугата „Патронажна грижа за нуждаещи се 

лица с увреждания и възрастни хора“ представлява 

компенсация за обществена услуга за оператора на тази услуга 

(доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния 

пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в 

член 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.  

По цитираната процедура, дейностите по предоставянето 

на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (патронажна 

грижа) се реализират като държавната помощ. Дейностите 

извън Протокол № 28 от 15.07.2021 г. 60 патронажната грижа, 

които са насочени към превенция на COVID-19 в социалните 

услуги, делегирани от държавата дейности, не попадат в 

обхвата на държавните помощи и съответно за тях не се 

прилагат правилата на Решение на ЕК от 20 декември 2011 

година.  

Бенефициентите – общини възлагат изпълнението на 

УОИИ - патронажна грижа, съгласно правилата на Решение на 

ЕК от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 

106, параграф 2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за държавната помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес.  

Съгласно условията за кандидатстване по цитираната 

процедура за БФП, Общината се явява възложител на услугата и 

администратор на помощта, по смисъла на чл. 9 от Закона за 

държавните помощи към доставчика на услугата, като 

осигурява средствата за изпълнение на дейностите по 

предоставянето на услугите и тези средства представляват 

компенсацията за УОИИ.  

За да осигури съответствие на компенсацията с 

правилата за държавните помощи, общината следва да възложи 

изпълнението на съответната услуга, в съответствие с 

изискванията на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година, на 

доставчик на социални услуги (в т.ч. общинско предприятие, 

създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен 

разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата 

общинска администрация).  

Когато Общината възложи изпълнението на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 

лица с увреждания и възрастни хора (патронажна грижа) на 

общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на 

второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в 

самата общинска администрация, тя придобива качеството на 

Възложител на Услуга от общ икономически интерес по 

смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година.      

Възлагането на УОИИ се извършва със сключването на 

договор/заповед/наредба или друг акт за възлагане, който 

отговаря на изискванията и съдържа задължителните реквизити 

по чл. 4 от Решение 2012/21/ЕС (съдържанието и 

продължителността на задълженията за обществена услуга; 

предприятието и където е приложимо – съответната територия; 

същността на всички изключителни или специални права, 

предоставени на предприятието от предоставящия орган; 

описание на компенсационния механизъм и параметрите за 

изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; 

мерките за избягване и възстановяване на свръхкомпенсации; 



 

 

  

позоваване на Решение 2012/21/ЕС на ЕК). Цялата безвъзмездна 

финансова помощ се предоставя на доставчика на социалните 

услуги за компенсиране на изпълнението им, като общината 

само трансферира средствата към доставчика и не е получател 

на помощ.  

Не е допустимо възлагането на патронажната грижа на 

външен за общината изпълнител/доставчик на услуга.  

Съгласно условията за кандидатстване по процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Общините са 

длъжни да предприемат на местно ниво мерки за определяне на 

услугите по предоставяне на патронажна грижа, като услуга, 

която е част от политиката по социално включване на 

общината, в съответствие с изискванията към мерките по 

процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” чрез 

приемане на документи, регламентиращи начина на 

предоставяне на услугата и съответните изисквания.  

В съответствие с изискването на Решение 2012/21/ЕС на 

ЕК е необходимо Общински съвет - Самуил да възложи на 

Кмета на Община Самуил изготвянето на заповед за възлагане 

на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес на второстепенния разпоредител с 

бюджет Общинско предприятие „Озеленяване, Протокол № 28 

от 15.07.2021 г. 61 благоустройство и социални дейности” за 

периода на изпълнение на дейностите по проекта. Заповедта 

следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл. 4 

от Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия, относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ 

под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес.  

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25, чл. от 

Закона за социалните услуги, във връзка с Решение 2012/21/ЕС 

на Европейската комисия от 20.12.2011 година, Общински съвет 

- Самуил, със „За” – 15 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма 

  

РЕШИ: 

 

1. Възлага на Кмета на Община Самуил да издаде 

заповед за възлагане на услугата „Патронажна грижа” като 

услуга от общ икономически интерес на второстепенния 

разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности”, съдържаща всички 

необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за 

УОИИ от 20.12.2011 година, относно прилагането на член 106, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес, за периода на изпълнение на дейностите по проекта.  

2. Възлага на Кмета на Община Самуил разработването и 

утвърждаването на процедура за предоставяне на услугата от 

общ икономически интерес „Патронажна грижа” в съответствие 

с изискванията на процедура BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +”.  

3. Възлага на Кмета на Община Самуил осъществяването 

на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 

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  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-510 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил 

ОТНОСНО:  Aктуализация на капиталовия списък за 2021 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.503 

 

В приетият план за капиталови разходи за 2021 г. с Решение № 

22.374/01.03.2021 г. на Общинския съвет, се налага да се 

направят промени:  

1. Във функция I "Общи държавни служби", в дейност 

122 „Общинска администрация“, се създава нов обект 

извършване на СМР на „Авариен ремонт на сградата на 

кметство с. Хърсово“ на стойност 20 082 лв.  

Сумата се осигурява чрез вътрешна компенсирана 

промяна в Д. 122 „Общинска администрация” – местна дейност 

от § 10-15 „Материали“ в § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“. 

Строително монтажните дейности се налагат поради пропадане 

на дървения под на административната сграда на кметство с. 

Хърсово. Планираните по бюджета на общината местни 

приходи се изпълняват регуларно. Уточненият план за 

разходите за материали по §§ 10-15 за 2021 г. е в размер на 95 

000 лв., изпълнението към 30.06.20221 г. е на стойност 20 125 

лв. или 21.18%.  

2. След извършена количествено-стойностна сметка по 

видове СМР е установен недостиг на средства за строителен и 

авторски надзор за извършване на СМР на обект „Пристройка 

на стълбищна клетка със съоръжение на достъпна среда” към 

сграда на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. 

Самуил, на стойност 12 649 лв. Сумата ще бъде осигурена чрез 

вътрешна компенсирана промяна в намаление на §§10-30 

„Текущ ремонт“ на Д. 541 „Домове за възрастни хора с 

увреждания“. Планираните по бюджета на общината приходи за 

ДДД се изпълняват регуларно. Уточненият план на разходите за 

текущ ремонт за 2021 г. са в размер на 39 950 лв., а 

изпълнението към 30.06.2021 г. е 1 717 лв. или 4.29%. Протокол 

№ 28 от 15.07.2021 г. 64  



 

 

  

3. Създава се нов обект „Закупуване на стълбищен 

транспортьор“- 2 броя на обща стойност 14 000 лв. за нуждите 

на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Самуил. 

Средствата ще бъдат осигурени чрез вътрешна компенсирана 

промяна в намаление на §§ §10-30 „Текущ ремонт“ и в 

увеличение на §§52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“ на Д. 541 „Домове за възрастни хора с 

увреждания“. Планираните по бюджета на общината приходи за 

ДДД се изпълняват регуларно. Уточненият план на разходите за 

текущ ремонт за 2021 г. са в размер на 39 950 лв., а 

изпълнението към 30.06.2021 г. е 1 717 лв. или 4.29%. След 

извършване на предложените корекции по т.т. 2 и 3 планът на 

§§ §10-30 „Текущ ремонт“ в Д. 541 „Домове за възрастни хора с 

увреждания“ става от 39 950 лв. на 13 302 лв.  

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи става 3 007 585 лв. от последната 

актуализация на 11.06.2021 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

125, ал. 1 и чл.128, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 

38, ал.1 от Наредба №21 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Самуил, със със „За” – 16 гласа; 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2021 г. Приложение № 4.  

 

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 обжалване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Приложение № 4 

 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2021 година 

 

№

 

п

о 

р

е

д 

Обект / актив 

Капитал

ов 

разход за 

2021г. 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБСИ

ДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собст

вени 

бюдж

етни 

средс

тва 

Сред

ства 

от 

ДФЗ 

- РА 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2020г

./31-

11 

Целев

а 

субсид

ия за 

капит

алови 

разход

и по 

ЗДБР

Б за 

2021г./

31-13/ 

Субс

идия 

от РБ 

за 

2020 

по 

ЗДБР

Б/31-

13 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№165/07.

08.2018г. 

 ПМС 

№348/18.

12.2019г. 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2020 

г./31-

12 

    
1=2+9+1

0+11+12 

2=3+4+5

+6+7+8 
3 4 5 6 7 8 9 11 12 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 007 585 
1 290 

877 

549 

000 

103 

949 

71 

050 
336 325 161 753 

68 

800 

169 

640 

1 027 

636 

519 

432 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 2 062 357 620 050 
549 

000 
0 

71 

050 
0 0 0 

130 

242 

939 

210 

372 

855 

 
Функция І "Общи държавни служби" 20 082               

20 

082 
    

 
Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 20 082               

20 

082 
    

1. Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 20 082               
20 

082 
    

 
     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(СМР) 19 202               

19 
202 

    

 
     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Авторски надзор) 380               380     

 
     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Строителен надзор) 500               500     

  Функция ІII "Образование" 211702 0             0 0 
211 

702 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 211 702 0                 
211 

702 

2.   Ремонт на сграда  на ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Хърсово(СМР) 211 702 0                 
211 

702 

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 258 033 71 050 0 0 
71 

050 
0 0 0 

25 

830 
0 

161 

153 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 98 832 0                 
98 

832 

3.   Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци 51 000 0                 
51 

000 



 

 

  

       Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(СМР) 50 000 0                 
50 

000 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(Авторски 

надзор) 
500 0                 500 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(Строителен 

надзор) 
500 0                 500 

4. Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап 47 832 0                 
47 

832 

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(СМР) 46 932 0                 
46 

932 

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Авторски надзор) 450 0                 450 

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Строителен надзор) 450 0                 450 

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 62 321 0                 
62 

321 

5. Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил 62 321 0                 
62 

321 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Изработване на 
технически инвестиционен проект за обекта) 

2 772 0                 2 772 

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(СМР) 56 813 0                 
56 

813 

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Авторски надзор) 1 368 0                 1 368 

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Строителен надзор) 1 368 0                 1 368 

  Дейност 554 Защитени жилища  96 880 71 050 0   
71 

050 
0 0 0 

25 

830 
0 0 

6.  Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 96 880 71 050     
7105

0 
      25830     

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап(СМР) 93 280 71 050     
7105

0 
      22230     

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап(Строителен надзор) 1 200 0             1200     

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап(Авторски надзор) 2 400 0             2400     

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
1 572 540 549 000 

549 

000 
0 0 0 0 0 

84 

330 

939 

210 
0 

  Дейност 606- Изграждане и ремонт на пътища-Местни дейности 183 600 183 600 
183 

600 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил 51 000 51 000 51 000                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил(СМР) 50 000 50 000 50 000                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил(Авторски надзор) 500 500 500                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил(Строителен надзор) 500 500 500                 



 

 

  

8. Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци 81 600 81 600 81 600                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци(СМР) 80 000 80 000 80 000                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци(Авторски надзор) 800 800 800                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци(Строителен надзор) 800 800 800                 

9.  Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци 51 000 51 000 51 000                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци(СМР) 50 000 50 000 50 000                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци(Авторски надзор) 500 500 500                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци(Строителен надзор) 500 500 500                 

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
1 388 940 365 400 

365 

400 
          

84 

330 

939 

210 
  

1

0. 
Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода 365 400 365 400 

365 

400 
          0     

      Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода(СМР) 360 000 360 000 
360 

000 
                

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода(Авторски 

надзор) 
2 700 2 700 2 700                 

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 

Вода(Строителен надзор) 
2 700 2 700 2 700                 

1

1. 

Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово 
82 500 0 0           

82 

500 
    

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. Ножарово 

(Изработване на технически инвестиционен проект за обект) 
6 000 0             6 000     

  
    Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 
Ножарово(СМР) 

75 000 0             
75 

000 
    

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово(Авторски надзор) 
750 0             750     

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 
Ножарово(Строителен надзор) 

750 0             750     

  
ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 
941 040 0             1 830 

939 

210 
  

1

2. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил 30 438 0             37 

30 

401 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил(СМР) 26 394 0               
26 

394 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 
Самуил(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 

1 402 0               1 402   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 902 0               1 902   



 

 

  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(Разходи за авторски надзор) 
392 0             12 380   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(Разходи за строителен надзор) 
348 0             25 323   

1

3. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци 25 590 0             0 

25 

590 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци(СМР) 22 151 0               
22 

151 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
1 212 0               1 212   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 644 0               1 644   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за авторски надзор) 
329 0               329   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за строителен надзор) 
254 0               254   

1

4. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово 56 720 0             0 

56 

720 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово(СМР) 49 147 0               
49 

147 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
2 662 0               2 662   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
3 612 0               3 612   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за авторски надзор) 
722 0                722   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за строителен надзор) 
577 0               577   

1

5. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци 
144 372 0             1 184 

143 

188 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(СМР) 
129 392 0             1 184 

128 

208 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 
Владимировци(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 

4 724 0               4 724   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
6 410 0               6 410   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 
Владимировци(Разходи за авторски надзор) 

1 282 0               1 282   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Разходи за строителен надзор) 
2 564 0               2 564   

1

6. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 223 710 0             0 

223 

710 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(СМР) 200 580 0               
200 

580 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Разходи за 
изработването на техническите инв. Проекти) 

3 814 0               3 814   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
13 883 0               

13 

883 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Разходи за 
авторски надзор) 

2 777 0               2 777   



 

 

  

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
2 656 0               2 656   

1

7. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар 16 562 0             0 

16 

562 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар(СМР) 15 093 0               
15 

093 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
0 0                   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 063 0               1 063   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(Разходи за авторски надзор) 
213 0               213   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар(Разходи 

за строителен надзор) 
193 0               193   

1

8. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 26 708 0             0 

26 

708 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(СМР) 23 939 0               
23 

939 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
457 0               457   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 664 0               1 664   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 
333 0               333   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
315 0               315   

1

9. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - тротоар 4 868 0             0 4 868   

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(СМР) 4 430 0               4 430   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(Разходи за 
изработването на техническите инв. Проекти) 

0 0                   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- 

тротоар(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
320 0               320   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(Разходи за 
авторски надзор) 

64 0               64   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(Разходи за 

строителен надзор) 
54 0               54   

2

0. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци 
250 745 0             0 

250 

745 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(СМР) 
229 256 0               

229 

256 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 
Владимировци(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 

3 149 0               3 149   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
11 462 0               

11 

462 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 
Владимировци(Разходи за авторски надзор) 

2 293 0               2 293   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Разходи за строителен надзор) 
4 585 0               4 585   



 

 

  

2

1. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 45 644 0             609 

45 

035 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(СМР) 39 696 0               
39 

696 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
1 550 0             609 941   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
3 425 0               3 425   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 
685 0               685   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Разходи за строителен 

надзор) 
288 0               288   

2

2. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 67 425 0             0 

67 

425 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(СМР) 60 425 0               
60 

425 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
1 157 0               1 157   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
4 211 0               4 211   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 
842 0               842   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
790 0               790   

2

3. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 

0+163 
48 258 0             0 

48 

258 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(СМР) 
43 739 0               

43 

739 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 
до км. 0+163(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 

703 0               703   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
2 560 0               2 560   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 
до км. 0+163(Разходи за авторски надзор) 

512 0               512   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(Разходи за строителен надзор) 
744 0               744   

ІІ

. 
52-00 Придобиване на ДМА 945 228 670 827 0 

103 

949 
0 336 325 161 753 

68 

800 

39 

398 

88 

426 

146 

577 

  Функция І "Общи държавни служби" 15 000 0             
15 

000 
  0 

  Дейност 123 Общински съвет - Местни дейности 15 000 0             
15 

000 
0 0 

2

4. 
Закупуване на инвенторни климатични системи за заседателната зала на Обс 15 000 0             

15 

000 
    

  Функция ІІ "Отбрана и сигурност" 52 000 0                 
52 

000 



 

 

  

  Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия-Държавна дейност 52 000 0                 
52 

000 

2

5. 
Закупуване на специализирана техника - високопроходим автомобил за защита при бедствия 50 000 0                 

50 

000 

2

6. 
Моторен (бензинов) верижен трион - 2 бр. 2 000                   2 000 

  Функция ІII "Образование" 17 653 0             5 985   
11 

668 

  Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 4 905 0             4 905   0 

2

7. 
Оборудване на детска площадка ДГ "Радост" с.Владимировци 4 905 0 0   0 0 0   4 905   0 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 12 748 0             1 080   
11 

668 

2

8. 

Закупуване на инвенторни климатични системи за СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -
5бр. 

7 500 0                 7 500 

2

9. 
Закупуване на професионално МФУ за СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -1бр. 2 500 0                 2 500 

3

0. 
Преносим компютър за ОУ "Христо Ботев" с. Владимировци- 2 бр. 1 668 0                 1 668 

3

1. 
Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Хърсово 1 080               1 080     

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 82 909 0     0       0 0 
82 

909 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 32 909 0     0       0 0 
32 

909 

3

2. 
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦНСТПЛУИ с.Самуил(строителен надзор) 1 140                   1 140 

3

3. 

Реновиране на автомобилен подход на строеж"Ремонт и оборудване на ЦНСТ с.Богомилци, 
община Самуил"-първи етап:Изграждането на асансьор и необходимото към него техническо  

помещение,реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно от сградата на 

ЦНСТ, обновяване на алеята,осигуряваща пешеходен достъп до сградата,както и настилката 
около самата сграда"(строителен надзор) 

1 769                   1 769 

3

4. 
Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 15 000 0                 

15 

000 

3

5. 
Закупуване на дивани - 3 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 4 500 0                 4 500 

3

6. 
Закупуване на сушилня за дрехи -1 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 1 500 0                 1 500 

3

7 
Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 9 000 0                 9 000 

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 50 000                   
50 

000 

3

8. 
Бойлер 500л. за инсталация на слънчева енергия ДПЛУИ Самуил 3 000                   3 000 

3

9. 
Бойлер -1бр. ДПЛУИ Самуил 1 000                   1 000 

4 Закупуване на котел на твърдо гориво ДПЛУИ Самуил 20 000                   20 



 

 

  

0. 000 

4

1. 
Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 12 000                   

12 

000 

4

2. 
Закупуване на стълбищен транспортьор за ДПЛУИ Самуил -2 броя 14 000                   

14 

000 

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
708 866 602 027 0 

103 

949 
0 336 325 161 753 0 

18 

413 

88 

426 
0 

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
708 866 602 027 0 

103 

949 
0 336 325 161 753 0 

18 

413 

88 

426 
0 

4

3. 
Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил  167 566 161 753         161 753   5 813     

          Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил (СМР) 159 166 159 166         159 166         

          Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил (Строителен надзор) 4 200 0             4 200     

          Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил (Авторски надзор) 4 200 2 587         2 587   1 613     

4

4. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Пирин(площад) с. Самуил 1 560 0             1 560     

4

5. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Здравец с. Самуил 1 080 0             1 080     

4

6. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Вит с. Владимировци 1 710 0             1 710     

4

7. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Беласица с. Владимировци 1 335 0             1 335     

4

8. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Бистрица с. Владимировци 1 635 0             1 635     

4

9. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Тунджа с. Владимировци-I 

етап 
1 170 0             1 170     

5

0. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Тунджа с. Владимировци-II 

етап 
1 530 0             1 530     

5

1. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Дунав с. Владимировци 1 320 0             1 320     

5

2. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Сребърна с. Богданци 1 260 0             1 260     

5

3. 
Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап  
103 949 103 949   

103 

949 
              

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (СМР) 
95 499 95 499   

95 

499 
              

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (изготвяне на технически проект) 
6 000 6 000   6 000               

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 
централна част на с. Владимировци І етап (Строителен надзор) 

950 950   950               

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Авторски надзор) 
1 500 1 500   1 500               

5

4. 

П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ 
336 325 336 325       336 325           



 

 

  

  
     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ(СМР) 
330 392 330 392       330 392           

  
     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ(Строителен надзор) 
1 672 1 672       1 672           

  
     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ(Авторски надзор) 
4 261 4 261       4 261           

5

5. 
Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 88 426                 

88 

426 
  

       В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 49 039 0               
49 

039 
  

       В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 24 649 0               
24 

649 
  

       В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 5 160 0               5 160   

       В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на обектите 3 684 0               3 684   

       В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект за спортна площадка с. Богданци 3 684 0               3 684   

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 736                 736   

       В т.ч. Стрителен надзор на проекта 1 474 0               1 474   

  Функция VIII "Икономически дейности и услуги" 68 800 68 800           
68 

800 
  0   

  
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" Местна 

дейност 
68 800 68 800           

68 

800 
      

5

6. 
Придобиване на 1 брой трактор за снегопочистване 60 000 60 000           

60 
000 

      

5

7. 
Механизирана техника - торачка 800 800           800       

5

8. 
Палетни вилици за багер 1 бр. 2 000 2 000           2 000       

5

9. 
Гребло за трактор -1 брой за снегопочистване  6 000 6 000           6 000       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                   



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-514 от инж. Джевдет 

Азис – Кмет на Община Самуил 

 

Относно: Отчет за разхода на средствата за 

командировки за периода от  01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.504 

 

Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната съм длъжен да Ви представя отчет 

за разхода на средствата за командировки. 

 

За периода са изразходвани, както следва: 

 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

РКО №159/17.05.2021 г. 152,67 София 2 

ВСИЧКО: 152,67   

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, 

ал.4 от Наредбата за командировките в страната  Общински 

съвет – Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма  

 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчет за разхода на средства за командировки за 

периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

РКО №159/17.05.2021 г. 152,67 София 2 

ВСИЧКО: 152,67   

  

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  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-517 от инж. Джевдет 

Азис – Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен 

безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект 

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в 

Община Самуил“. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.505 

 

Община Самуил е Партньорска организация - 

бенефициент по договор BG05FMOP001-5.001-0088-С02”-

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТOПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА 

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА САМУИЛ” по 

процедура за директно предоставяне на БФП по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-

НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ.  

С настоящия договор се осигурява топъл обяд на 170 

потребители считано от 04.01.2021г., като през месец март е 

сключено Допълнително споразумение №1, въз основа на което 

процедурата е удължена до 30.09.2021 г. Към настоящия 

момент е извършено отчитане и верификация от управляващия 

орган за извършените дейности през периода 04.01.2021 г. - 

28.02.2021г., като в етап на подготовка е следващо искане за 

плащане пред управляващия орган, на стойност 41 401,80 лв., 

включващо периода 01.03.2021г - 30.06.2021 г.  

В процеса на изпълнение на договора е необходимо 

осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими 

възстановими разходи, които в последствие се верифицират от 

управляващия орган на програмата и се възстановяват.  

За реализирането на дейностите по договора и за 

регулярно разплащане с доставчиците до верифицирането и 

възстановяването на направените допустими разходи за периода 

от 01.07.2021 г. до 31.08.2021 г. е необходимо да бъде отпуснат 

временен безлихвен заем от бюджета по сметки за средствата от 

ЕС на Община Самуил в размер на 15 000 лв.  



 

 

  

За авансово финансиране на плащанията по Проекти 

могат да бъдат отпускани временни безлихвени заеми от 

общинския бюджет, при наличност от временни свободни 

средства, съгласно чл. 104, ал. 1 т. 5 от Закона за публичните 

финанси. Необходимите средства по проекта в размер на 15 000 

лв. ще бъдат усвоявани поетапно и възстановени, след 

верифициране на направените разходи.  

С цел осигуряване непрекъснатост на услугата за 

нуждаещите се лица до представяне и верификация на отчета са 

необходими средства за покриване на разходите за 

предоставяне на топъл обяд в размер на 15 000 лв.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и 

във връзка с чл.104, ал.2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет Самуил, със „За” – 17 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма  

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен 

заем от бюджета на Община Самуил по Проект „3.1 Топъл обяд 

в условията на пандемията от COVID- Протокол № 28 от 

15.07.2021 г. 77 19 в Община Самуил“, по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане от ФОНДА ЗА 

ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ 

СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ, Договор BG05FМОР001-5.001-0088-

С02 „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 в Община Самуил“, в размер на 15 000 лв. 

(петнадесет хиляди лева), с цел разплащане на разходи по 

изпълнение на проекта.  

 

 

 

Наименование Параграф  

Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

76-00 – 15 000 лв. 

Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

76-00             + 15 000 лв. 

 Общо:    0 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  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-505 от Д-р Бейтула 

Сали – Председател на Общински съвет-Самуил 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Исперих  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.506 

 

В деловодството на Общински съвет- Самуил е получено 

писмо от Областния управител  на област Разград  АВиК-Их-

004-004/15.06.2021г., с което ни уведомява, че свиква  

извънредно заседание на Общото събрание на  Асоциацията по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр.Исперих, което ще се състои   на  

16.07.2021 г. от 10.30 часа,  в Областна администрация 

гр.Разград при следния дневен ред: 

 

1.Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Исперих като В и К оператор за периода 2022г. - 2026г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.5 и чл.198м от Закона за Водите; 

 2. Приемане на решение за сключване на Договор за 

стопанисване ,поддържане и експлоатация на ВиК системи и 

съоръжения, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите с ВиК оператора „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Исперих; 

3.Други. 

            
    На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.198в, ал.4, т.5 и чл.198м от Закона за водите и чл.10,ал.5,т.5 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите  по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет Самуил,  със 

„За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма  

 

РЕШИ: 

 



 

 

  

    1.Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис – Кмет на 

Община Самуил да   представлява   Община Самуил за участие  

в  редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Исперих, което ще се състои на   

 

 

16.07.2021 г. от 10.30 часа в Областна администрация гр.Разград  

и гласува както следва:   

     

      -По първа точка   – „ЗА” 

      -По втора точка   – „ЗА” 

           

2. При невъзможност за участие да упълномощи  зам. кмет на 

общината. 

 

    Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на 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  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-515 от Д-р Бейтула 

Сали – Председател на Общински съвет-Самуил. 

 

Относно: Отчет за разхода на средствата за 

командировки за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.507 

 

Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната съм длъжен да Ви представя отчет 

за разхода на средствата за командировки. 

За периода са изразходвани, както следва: 

Документ No/Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

    

ВСИЧКО: 0   

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, 

ал.4 от Наредбата за командировките в страната  Общински 

съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчет за разхода на средства за командировки за 

периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

    

ВСИЧКО: 0   

  

       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  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-516 от Д-р Бейтула 

Сали – Председател на Общински съвет-Самуил. 

 

ОТНОСНО:  Отчет за дейността на Общински съвет Самуил 

и неговите комисии през първото шестмесечие на 2021 г. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.508 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА внасям за 

разглеждане отчет за дейността на Общински съвет Самуил и 

неговите комисии за първото шестмесечие на 2021 г. Във връзка 

с изискванията поради високата заболеваемост от Covid 19, бяха 

предприети адекватни действия в организацията и дейността на 

Общински съвет-Самуил и на неговите Постоянни комисии. 

Всички заседания на Съвета, както и заседанията на 

Постоянните комисии се проведоха при стриктно спазване на 

мерките. Въпреки всичко,  гражданите на Самуил не бяха 

лишени от възможността да следят работата ни. Може да се 

обобщи, че съвместните усилия на общинските съветници и на 

администрацията допринесоха за успешното справяне с 

предизвикателствата на епидемиологичната обстановка и 

осигуриха нормалния ход на общинските дейности. 
 

 През първото полугодие на 2021 г. Общински съвет-

Самуил проведе осем /8/ заседания, от които: 

 

 5 /пет/ - извънредни; 

 3 /три/ - редовни 

 

През този отчетен период всички актове на ОбС-Самуил са 

изпращани в 7-дневен срок от приемането им до Кмета на 

общината, до Областния управител на област Разград и до 

Районна прокуратура Разград и са оповестявани на населението 

чрез публикуване на интернет страницата на общината съгласно 

изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. 

Общият брой докладни записки, разгледани по време на 

заседанията са сто и петдесет /150/ на брой. Взетите решения 

през първото шестмесечие на 2021 г. са сто четирдесет и седем 

/147/ на брой.  

 

В таблицата е посочена статистика за всяко заседание. 

 

 

№ 

 

Дати на провеждане 

на заседанията на 

ОбС-Самуил 
 

 

Квор

ум 

 

Брой 

докладн

и 

записки

, 

включе

ни в 

дневния 

ред на 

заседан

ията 
 

 

Оттеглени 
докладни 

записки от 

дневния 

ред 
 

 

Брой взети 
решения 

 

1 20.01.2021 г. 16 4 - 4 

2 11.02.2021 г. 16 3 - 3 

3 01.03.2021 г. 16 16 1 15 

4 18.03.2021 г. 16 5 - 5 

5 20.04.2021 г. 17 26 2 24 



 

 

  

6 11.05.2021 г. 16 9 - 9 

7 28.05.2021 г. 15 3 - 3 

8 11.06.2021 г. 16 84 - 84 

  Общ

о: 

150 3 147 

 

През първите шест месеца на годината всички Постоянни 

комисии проведоха по  4 /четири/ заседания, на които 

общинските съветници разгледаха материалите за заседанията 

на Съвета по компетентност.  

 

По-важни Решения приети през отчетния период от 

работата на Общински съвет-Самуил са свързани с: 

-  Изменение и допълнение Решение № 20.354 по 

Протокол № 20 от 20.01.2021 г.. на Общински съвет – 

Самуил 

 /Правилник за дейността, структурата, численият 

състав и предоставеното за управление общинско 

имущество на ОП „Озеленяване, благоустройство 

и социални дейности“ Самуил/.  

- Изменение и допълнение на Решение № 19.341 от 

29.12.2020 г. на Общински съвет – Самуил. 

- Приемане на нова Наредба № 6 за реда и условията за 

поставяне и премахване на преместваеми обекти и 

рекламно–информационните и монументално– 

декоративните елементи на територията на Община 

Самуил. 

- Приемане на програма за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 

2021год. 

 /Програма за управлението и разпореждането с 

имотите – общинска собственост за 2021 г./. 

- Приемане на нова Наредба № 21 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил. 

- Приемане на нова Наредба № 10 За условията и реда за 

установяване на жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и разпореждане с общински 

жилища в община Самуил. 

- Приемане бюджета на Община Самуил за 2021 г., 

приходно- разходните сметки и актуализираната 

бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. 

- Изменение и дъпълнение на Решение № 22.367 от 

01.03.2021 г. на Общински съвет – Самуил. 

 Наредба № 27 за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение в община Самуил и издаване 

на сертификат клас В. 

- Приемане на Програма за опазване на околната среда на 

община Самуил за периода 2021-2027 г.(ПООС). 

- Приемане на Програма за управление на отпадъците 

(ПУО) на община Самуил за периода 2021- 2027 г. 

- Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община 

Самуил. 

- Откриване на процедура за отдаване под наем на земите 

на нерегистрираните училищни настоятелства за 

отдаване под наем за стопанската 2021-2022 год. чрез 

публични търгове с явно наддаване. 

- Откриване на процедура за отдаване под наем на земи от 

общинския поземлен фонд за стопанската 2021- 2022 

год. чрез публични търгове с явно наддаване. 

- Откриване на процедура за отдаване под наем на имоти 

намиращи се в урбанизирани територии за стопанската 

2021-2022 год. чрез публични търгове с явно наддаване. 

- Откриване на процедура за отдаване под наем на земи от 

общинския поземлен фонд чрез публични търгове с явно 

наддаване. 



 

 

  

- Откриване на процедура за отдаване под наем на части 

от имоти – публична общинска собственост чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

- Приемане на становище по Бизнес плана на«ВиК»ООД – 

Исперих за 2022-2026 г. 

- Отпускане на еднократни парични помощи /ЕПП/ по 

предварителна селекция на молбите за ЕПП по приетите 

критерии. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.27, ал.6 

от ЗМСМА, Общински съвет – Самуил, със „За” – 16 гласа; 

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

 

РЕШИ: 

Приема „Отчет за дейността на Общински съвет – 

Самуил и неговите комисии за първите шест месеца на 2021 г.  

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на област Разград в 7-

дневен срок от приемането му.  

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок от обявяването му пред Административен съд-гр.Разград 

по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-511 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№22.364/01.03.2021 год., изменена и допълнена с Решение 

№24.391/20.04.2021 год., изменена и допълнена с Решение 

№25.406/11.05.2021 г.  на Общински съвет -  Самуил в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в  Община Самуил през 2021 г.”  на  ОбС -  Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.509 

 

I. В общинска администрация Самуил е получено Заявление  с 

Вх. №2913/30.06.2021 г.  от Недрет Бейрам Реджеб  с постоянен 

адрес: с.Хърсово, ул. Искър  №12, община Самуил, област 

Разград  за наемане  на имоти с НТП – ниви  за  паша на 

животни на следните  имоти  частна общинска собственост, 

както следва: Имот с идентификатор №77579.110.514, площ – 

1978 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4325/12.03.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.515, площ – 2039 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Хърсово съгласно АЧОС №4326/12.03.2021г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.516, площ–1682 кв.м. с НТП-нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС №4327/12.03.2021 г.; 

Имот с идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 кв.м. с 

НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4328/103.2021 г.; Имот с идентификатор №77579.110.518, 

площ – 2126 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово; 

Имот с идентификатор №77579.110.520, площ – 2511 кв.м. с 

НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4331/19.03.2021 г.; Имот с идентификатор №77579.110.548, 

площ –  1255 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 



 

 

  

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4341/19.03.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.549, площ – 1376 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Хърсово съгласно АЧОС №4342/19.03.2021г.;Имот с 

идентификатор №77579.110.550, площ –  4577 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4343/19.03.2021 г.  

 

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение на  свое Решение №22.364/01.03.2021г., изменена и 

допълнена с Решение  №24.391/01.03.2021 г.,  изменена и 

допълнена с Решение  №25.406/11.05.2021 г.  в  „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил в Раздел І. т.6. 

„Описание на имотите, за които ще се  проведат търгове с явно 

наддаване или  публично оповестени конкурси  за отдаване под 

наем  на имущество   през 2021 г.“ да се добави:  

            - т. 6.11. Отдаване под наем на следните  имоти  частна 

общинска собственост: Имот с идентификатор №77579.110.514, 

площ – 1978 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4325/12.03.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.515, площ – 2039 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Хърсово съгласно АЧОС №4326/12.03.2021г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.516, площ–1682 кв.м. с НТП-нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС №4327/12.03.2021 г.; 

Имот с идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 кв.м. с 

НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4328/103.2021 г.; Имот с идентификатор №77579.110.518, 

площ – 2126 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово; 

Имот с идентификатор №77579.110.520, площ – 2511 кв.м. с 

НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4331/19.03.2021 г.; Имот с идентификатор №77579.110.548, 

площ –  1255 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4341/19.03.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.549, площ – 1376 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Хърсово съгласно АЧОС №4342/19.03.2021 г.;Имот с 

идентификатор №77579.110.550, площ –  4577 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4343/19.03.2021 г.“  

    -  т.6.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.7 със застроена площ от 18.15кв.м. за „Здравни 

и социални услуги“  в с.Владимировци. 

 

II. Предлагам да  извърши изменение и допълнение в Решение 

№22.364/01.03.2021г., изменена и допълнена с Решение 

№24.391/20.04.2021 г., изменена и допълнена с  

№25.406/11.05.2021 г.  в  „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил в  Раздел        ІІІ. 

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища)   да се добавят: 

  т.15. Урегулиран поземлен имот - незастроен  с начин на 

трайно ползване  за  ниско застрояване до 10 м.    с площ от 867 

в квартал 54, за който е отреден  УПИ №ХI-656, с.Самуил, 

ул.Васил Левски  №54, община Самуил  по АЧОС 

№3/01.12.2005 г. 



 

 

  

 т.16. Поземлен имот №65276.1.39 с площ от 1021 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №295/14.08.2006 г.   

т.17.  Поземлен имот с пл.сн.№285  - незастроен  с начин на 

трайно ползване  за „Ниско застрояване до 10 м.“   с площ от  

3814 кв.м.  в квартал 38, за който е отреден  УПИ №I-285, II-285 

в квартал 46 и Х-285, ХI-294,295, ХII-285 в квартал 38 и част от 

ОК- 75-141, с.Хърсово, ул. Христо Ботев №6, община Самуил  

по АЧОС №4427/05.04.2021 г.  

т.18.  Поземлен имот 11449.73.457, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Чумерна № 3, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 1340 кв. м.  Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №873/03.02.2012 г. 

 

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

ОбС-Самуил,  ,  със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  свое Решение №22.364/01.03.2021 год., 

изменена и допълнена с Решение №24.391/20.04.2021 год., 

изменена и допълнена с Решение №25.406/11.05.2021 г. в  

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил, 

в Раздел І.   т.6. „Описание на имотите, за които ще се  

проведат търгове с явно наддаване или  публично 

оповестени конкурси за отдаване под наем  на имущество   

през 2021 г.“ се добавят т.6.11, т.6.12, който придобива 

следния  вид:  

6. Описание на имотите, за които ще се  проведат търгове с явно 

наддаване или  публично оповестени конкурси  за отдаване под 

наем  на имущество   през 2021 г.:     

         6.1. На 18.02.2021г. изтича срока на Договор за наем 

№35/18.02.2016г. сключен със Затие Тахсин Назиф от 

с.Кривица, с който е отдаден под наем самостоятелен обект с 

предназначение за „Смесен магазин“, находящ се на първия 

етаж  на сграда „Читалище“ с.Кривица, ул.Ивайло №42А, 

община Самуил  за извършване на търговска дейност. 

Предлагам  да се открие нова процедура за отдаване под наем  

на гореописания имот.  

         6.2. На 02.05.2021г. изтича срока на Договор за наем 

№143/02.05.2018г. сключен с Гюнеж Ридван Исмаил от 

с.Владимировци, с който е отдаден под наем  поземелн имот 

№11449.73.269.2 с предназначение Сграда за търговия със 

застроена площ от 58.20 кв.м. с.Владимировци за 

селскостопанска аптека. Предлагам  да се открие нова 

процедура за отдаване под наем  на гореописания имот.  

        6.3. На 12.05.2021 г. изтича срока на договор 

№118/12.05.2016 г.   сключен с ЕТ „Д-р Донка Иванова – 

ДПМПи П“, с който са отдадени под наем  две помещения  - 

лекарски кабинети в с.Владимировци, ул. Васил Левски №4  със 

застроена площ от 44.00 м2. Предлагам  да се открие нова 

процедура за отдаване под наем  на гореописания имот.  

           6.4. На 20.06.2021 г. изтича срока на договор за наем 

№138/20.06.2016 г. сключен  с ЕТ „Ритъм-ФМ-Мартин Чиков“, 

с който са отдадени под наем  част от покрива на сграда 

„Училище“ в с.Владимировци;  част от покрива на сграда 

„Училище“ с.Ножарово; част от покрива на сграда „Училище“ 

с.Самуил; част от покрива на сграда „Читалище“ с.Здравец  за 

монтиране на система за интернет услуги. Предлагам  да се 

открие нова процедура за отдаване под наем  на гореописания 

имот. 

          6.5. На 17.08.2021г. изтича срока на договор 

№320/17.08.2020 г. сключен с Фиданка Георгиева Ахмедова, с 

който е отдаден  под наем поземлен имот №77579.110.669 с 

НТП-полски път в с.Хърсово за ползване за животни. 



 

 

  

Предлагам  да се открие нова процедура за отдаване под наем  

на гореописания имот.  

         6.6. На 12.10.2021 г. изтича срока на договор за наем 

№211/12.10.2016 г., сключен с „Цифрови системи” ЕООД 

гр.Варна, с който са  за отдадени под наем: Част от покрива на 

сграда „Читалище“ в с.Богомилци; Част от покрива на сграда 

„Читалище“ с.Хърсово за монтиране на система за интернет 

услуги. Предлагам  да се открие нова процедура за отдаване под 

наем  на гореописания имот.  

         6.7. На 15.12.2021 г. изтича срока на договор 

№414/15.12.2020 г. сключен с ЕТ „Туги-Ф-Февзи Юмер“, с 

който са отдадени под наем 30000 м2  от поземлен имот 

№58877.5.309  целият от 182917 м2 с.Пчелина  за ползване за 

животни. Предлагам  да се открие нова процедура за отдаване 

под наем  на гореописания имот.  

           6.8.  На 21.09.2021г. изтича срока на Договор за наем 

№197/21.09.2016г. сключен със Селятин Хасан Риза  с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул.“ Васил Левски“ №34,  за 

отдаване под наем на  УПИ №IX-184 в квартал 64 с площа от 

3788 кв.м. по плана на с.Самуил с админастративен адрес: 

с.Самуил, ул.“Васил Левски“ №62, община Самуил, върху 

който е устроен пчелин. Предлагам  да се открие нова 

процедура за отдаване под наем  на гореописания имот.  

      6.9. Отдаване под наем  на  поземлен имот №11449.21.59  

с площ от 32027 кв.м. с НТП „Ливада“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци  за 

стопанската 2021-2022 г. 

           6.10. Отдаване под наем на  поземлен имот №11449.50.55 

с площ от 660 кв.м., местността Кьолджек с НТП - нива  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, община Самуил, област Разград  и поземлен 

имот №11449.50.58 с площ от 1444 кв.м., местността Кьолджек 

с НТП - нива  по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Владимировци, община Самуил, област Разград  за срок от 

5 години. 

            6.11. Отдаване под наем  на земи от общинския поземлен 

фонд с НТП – ниви за  паша на животни, както следва: имот с 

идентификатор №77579.110.514, площ – 1978 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4325/12.03.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.515, площ – 2039 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ в землището  на  на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4326/12.03.2021г.; Имот с идентификатор №77579.110.516, 

площ–1682 кв.м. с НТП-нива, местността „До селото“ в 

землището  на с.Хърсово съгласно АЧОС №4327/12.03.2021 г.; 

Имот с идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 кв.м. с 

НТП - нива, местността „До селото“ в землището  на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4328/103.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.518, площ – 2126 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ в землището  на  с.Хърсово; Имот с идентификатор 

№77579.110.520, площ – 2511 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ в землището  на  с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4331/19.03.2021 г.; Имот с идентификатор №77579.110.548, 

площ –  1255 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ в 

землището  на  с.Хърсово съгласно АЧОС №4341/19.03.2021 г.; 

Имот с идентификатор №77579.110.549, площ – 1376 кв.м. с 

НТП - нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4342/19.03.2021г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.550, площ –  4577 кв.м. с НТП - нива, местността 

„До селото“ в землището  на  с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4343/19.03.2021 г.  

        6.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.7 със застроена площ от 18.15кв.м. за „Здравни 

и социални услуги“  в с.Владимировци. 

 

ІІ. Имотите   по т.6.11    се изключват от Приложение №1 към 

раздел І, т.1  от „Програмата за управление и разпореждане с 



 

 

  

имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2021 г.”  

на ОбС- Самуил, като земи за отдаване под наем с цел 

обработване за стопанската 2021-2022 г.  

 

ІII.  Измененя и допълва  свое Решение №22.364/01.03.2021 

год., изменена и допълнена с Решение №24.391/20.04.2021 год., 

изменена и допълнена с Решение №25.406/11.05.2021 г. в  

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил  

в Раздел ІІІ. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ - ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища). Предложение за 

продажба на имоти, за които е проявен интерес, като се 

добавят  т.15, т.16, т.17 и т.18, който придобива следния вид:   

1. Поземлен имот №11449.73.1050 с площ от 1335 кв.м. с НТП 

за второстепенна улица по кадастралната карта на 

с.Владимировци по АЧОС №3423/13.06.2019 г.;  

2. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно ползване  за 

„Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, за който е 

отреден  УПИ №IV, с.Самуил, ул.Любен Каравелов №1А, ведно 

с канал за ремонт на автомобили  и метален павилион по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г.; 

3.Урегулиран поземлен имот-незастроен  с начин на трайно 

ползване  за „Ниско застрояване до 10 м.“    с площ от  580 м2 в 

квартал 26, за който е отреден  УПИ №I-183, с.Богомилци, 

ул.Мелник  №32, община Самуил  по АЧОС №4195/28.10.2020 

г. 

4.Поземлен имот- незастроен с идентификатор №11449.73.129    

с площ от 1405 м2   в с.Владимировци, ул.“Надежда“  №4 по 

АЧОС №940/03.02.2012 г. 

5. Поземлен имот №65276.90.5 с площ от 1193 кв.м., местността 

«Токат азъ»   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил  по АЧОС №3900/02.12.2019 г.  

6. Поземлен имот №65276.91.3 с площ от 1750 кв.м., местността 

«Токат азъ»   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил  по АЧОС №3904/02.12.2019 г.  

7. Поземлен имот №65276.91.4 с площ от 2999 кв.м., местността 

«Токат азъ»   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил  по АЧОС №3903/02.12.2019 г.  

8. Поземлен имот №65276.88.5 с площ от 1580 кв.м., местността 

«Токат азъ»   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил  по АЧОС №3925/02.12.2019 г.  

9. Поземлен имот №65276.88.3 с площ от 1674 кв.м., местността 

«Токат азъ»   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил  по АЧОС №3924/02.12.2019 г.  

10.Поземлен имот №65276.1.1 с площ от 1144 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №290/14.08.2006 год.   

11. Част от  УПИ №XV-439 в квартал 76 по плана на с.Самуил с 

площ от  503.50 кв.м. идеални части от  661.36 кв.м.  по АЧОС 

№4183/27.10.2020 г.  

12. Част от  УПИ №XVI-439 в квартал 76 по плана на с.Самуил 

с площ от  684.48 кв.м. идеални части от 699.50  кв.м.  по АЧОС 

№4184/27.10.2020 г.  

13. Част от  УПИ №XIV  в квартал 79 по плана на с.Самуил с 

площ от  701.43 кв.м. идеални части от 1073.88 кв.м.  по АЧОС 

№4194/27.10.2020 г.  

14. Поземлен имот №65276.91.4 с площ от 2999 кв.м., 

местността «Токат азъ» с НТП – за друг вид застрояване   по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по 

АЧОС №3903/02.12.2019 г. 

15. Урегулиран поземлен имот - незастроен  с начин на трайно 

ползване  за  ниско застрояване до 10 м.    с площ от 867 в 

квартал 54, за който е отреден  УПИ №ХI-656, с.Самуил, 



 

 

  

ул.Васил Левски  №54, община Самуил  по АЧОС 

№3/01.12.2005 г. 

 16. Поземлен имот №65276.1.39 с площ от 1021 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №295/14.08.2006 г.   

17.  Поземлен имот с пл.сн.№285  - незастроен  с начин на 

трайно ползване  за „Ниско застрояване до 10 м.“   с площ от  

3814 кв.м.  в квартал 38, за който е отреден  УПИ №I-285, II-285 

в квартал 46 и Х-285, ХI-294,295, ХII-285 в квартал 38 и част от 

ОК- 75-141, с.Хърсово, ул. Христо Ботев №6, община Самуил  

по АЧОС №4427/05.04.2021 г.  

18.  Поземлен имот 11449.73.457, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Чумерна № 3, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 1340 кв. м.  Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №873/03.02.2012 г. 

 

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  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-506 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на 

пасища– публична общинска собственост  за други земеделски 

нужди. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.510 

 

 Служители от общинска администрация Самуил  

извършиха проверка на място и установиха, че  имоти или части 

от имоти  с начин на трайно ползване пасища- публична 

общинска собственост се обработват  от арендатори или 

ползватели на земеделски земи,  които без законно основание са 

променили начина на трайно ползване на следните имоти: 

1. Имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 14631 

кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”, трета категория, в  

местността „Коджа кюше”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№769/19.01.2012 г. 

2. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.29.21 

с площ от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Ени кору”, трета категория,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно 

АПОС №786/19.01.2012 г. 

3. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.56 

с площ от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно 

АПОС №789/19.01.2012 г. 

4. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.55 

с площ от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Каршъ авул”, трета категория,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно 

АПОС №788/19.01.2012 г. 

 Съгласно чл.78а от ППЗСПЗЗ, законодателят е 

предвидил възможност, че  собственикът на земеделска земя 



 

 

  

може да подаде заявление до общинската служба по земеделие 

за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части 

от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно 

ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага 

документ от Регионалната инспекция по околната среда и 

водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени 

забрани или ограничения за промяна на начина на трайно 

ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, или 

от планове за управление на защитени зони или защитени 

територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, 

включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно 

затревени площи", може да се извършва само след тяхното 

изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, 

храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители. 

 Видно от представения документ от РИОСВ – Русе  за 

гореописаните  имоти  няма въведени забрани или ограничения 

за промяна на начина на трайно ползване. 

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл.8, 

ал.1 от ЗОС и във връзка с  чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински 

съвет-Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

 

І.Дава съгласие да се  промени   начина на трайно ползване  за 

други земеделски нужди/ниви/ на  следните имоти:   

1. Имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 14631 

кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”, трета категория, в  

местността „Коджа кюше”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№769/19.01.2012 г. 

2. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.29.21 

с площ от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Ени кору”, трета категория,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно 

АПОС №786/19.01.2012 г. 

3. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.56 

с площ от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно 

АПОС №789/19.01.2012 г. 

4. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.55 

с площ от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Каршъ авул”, трета категория,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно 

АПОС №788/19.01.2012 г. 

ІІ.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия..   

 

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 Административно процесуалния кодекс. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

https://web.apis.bg/p.php?i=9229
https://web.apis.bg/p.php?i=10604
https://web.apis.bg/p.php?i=11914#p34689357
https://web.apis.bg/p.php?i=11914#p34689357


 

 

  

 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-507 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем 

на земи от общинския поземлен фонд чрез публични  търгове с 

явно наддаване на имоти в  землището на с.Хърсово  за паша на 

животни. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.511 

 

В деловодството на община Самуил е получено Заявление с 

Вх.№2913/30.06.2021 г. от  Недрет Бейрам Реджеб  с постоянен 

адрес: с.Хърсово, ул.” Искър” №12,община Самуил, област 

Разград с искане за наемане на следните имоти – частна 

общинска собственост, както следва: 

 1. Имот с идентификатор №77579.110.514, площ – 1978 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4325/12.03.2021 г.; 

 2. Имот с идентификатор №77579.110.515, площ – 2039 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4326/12.03.2021 г.; 

 3. Имот с идентификатор №77579.110.516, площ –1682  

кв.м. с НТП-нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4327/12.03.2021 г.; 

 4. Имот с идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4328/103.2021 г.; 

 5. Имот с идентификатор №77579.110.518, площ – 2126 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово; 

 6. Имот с идентификатор №77579.110.520, площ – 2511 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 



 

 

  

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4331/19.03.2021 г.; 

 7. Имот с идентификатор №77579.110.548, площ –  1255 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4341/19.03.2021 г.; 

 8. Имот с идентификатор №77579.110.549, площ – 1376 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4342/19.03.2021 г.; 

 9. Имот с идентификатор №77579.110.550, площ –  4577 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово, съгласно АЧОС 

№4343/19.03.2021 г.  

 

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2021 год.” в Раздел І, т.6. „Описание 

на имотите, за които ще се  проведат търгове с явно 

наддаване или  публично оповестени конкурси  за отдаване 

под наем  на имущество   през 2021 г.“ , в т.6.11.  е включено 

отдаването под наем на имотите.  

  

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

ЗОС; чл.86, ал.1, от Наредба №2 на ОбС Самуил  за „Реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“ 

ОбС -  Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма   
  

РЕШИ: 

 

1.  Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

отдаване под наем на  следните имоти частна общинска 

собственост  , както следва: 

   1.1. Имот с идентификатор №77579.110.514, площ – 1978 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4325/12.03.2021 г.; 

 1.2. Имот с идентификатор №77579.110.515, площ – 2039 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4326/12.03.2021 г.; 

 1.3. Имот с идентификатор №77579.110.516, площ –1682  

кв.м. с НТП-нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4327/12.03.2021 г.; 

 1.4. Имот с идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4328/103.2021 г.; 

 1.5. Имот с идентификатор №77579.110.518, площ – 2126 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово; 

 1.6. Имот с идентификатор №77579.110.520, площ – 2511 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4331/19.03.2021 г.; 

 1.7. Имот с идентификатор №77579.110.548, площ –  

1255 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4341/19.03.2021 г.; 

 1.8. Имот с идентификатор №77579.110.549, площ – 1376 

кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Хърсово съгласно АЧОС 

№4342/19.03.2021 г.; 

 1.9. Имот с идентификатор №77579.110.550, площ –  

4577 кв.м. с НТП - нива, местността „До селото“ по 



 

 

  

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4343/19.03.2021 г.  

2.Определя се: 

 2.1. Първоначална тръжна цена -20,00лв./1000 кв.м. без 

ДДС -  годишен наем; 

 2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

            2.3. Депозит за участие -20,00 лв./1000 кв.м. – внася се по 

банковата сметка на общината:  Търговска банка Д”АД ФЦ 

Разград, IBAN – BG50DEMI92403300217369. 

            2.4. Срок на наемното отношение  – 1 година  за 

стопанската 2021 - 2022 г. ; 

 2.5. Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния 

срок за подаване на заявленията. 

 

 

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

     3.1. Заявление за участие в търговете по образец ; 

     3.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

     3.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

     3.4. Платежен документ за платен депозит. 

     3.5. 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; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

    4.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

     4.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6. Задължава кмета на община Самуил, съгласно чл.52, ал.5 от 

ЗМСМА, не по-малко от  30 % от постъпилите средства да 

бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно 

значение на съответното населено място.  

7. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търговете и 

сключи договор  със спечелилия  в търговете участник.  

 

 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  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-508 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

          ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на 

общински нежилищен имот по Закона за приватизацията и 

следприватизационен контрол в с.Самуил, община Самуил, 

област Разград   

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.512 

 

С решение №27.419/11.06.2021 г. на Общински съвет -  

Самуил възложи на кмета на община Самуил да извърши 

дейности по изготвяне на правен анализ, информационен 

меморандум и приватизационна оценка съгласно чл.5, ал.3, т.7 

от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с 

подготовката за приватизация на урегулиран поземлен имот - 

застроен с начин на трайно предназначение – урбанизирана 

територия с начин на трайно ползване – „Фурна“ с площ от 

1680 кв.м.,  ведно с построените в имота: Самостоятелен обект 

– едноетажна масивна сграда с начин на трайно ползване за 

„Производствен обект“ със застроена площ от  511.00 кв.м. и 

пристроените към нея: Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ със застроена площ от 62.00 кв.м.;  

Едноетажна масивна сграда с предназначение „Склад“ със 

застроена площ от 63.00 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ със застроена площ от 14.00 кв.м., 

находящ се в с.Самуил, ул.Васил Левски №28, община Самуил, 

област Разград, УПИ №V-104, квартал 58 целият от 1680 кв.м. 

по плана на с.Самуил, одобрен със Заповед №908/1983 г.,  

съгласно  АЧОС №4197/21.12.2020г. 

- За имота е изготвен правен анализ от правоспособен юрист - 

адв. Нергин Хамдиев по Договор №230/07.07.2021 г.  

- Изготвен е информационен меморандум  и  приватизационна 

оценка от „АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС” ЕООД,  ЕИК 203229419 и 

адрес на управление: гр. София 1756, район Студентски, ул. Св. 

Климент Охридски No 16, ет. 15, офис 3 представлявано от 

управителя – Павлин  Емилов Колев по Договор 

№229/07.07.2021 г.  



 

 

  

- Изготвен е проект на договор и тръжна документация.  

- Данъчната оценка на имота е в размер на 28387,90 лв.  

изготвена на 13.01.2021 г.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12, 

ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6; чл. 3, ал. 1, т. 1; 

чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,  

Общински  съвет – Самуил, , със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

 

1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и 

информационния меморандум на обект: Урегулиран поземлен 

имот - застроен с начин на трайно предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – „Фурна“ 

с площ от 1680 кв.м. ведно с построените в имота: 

Самостоятелен обект – едноетажна масивна сграда с начин на 

трайно ползване за „Производствен обект“ със застроена площ 

от  511.00 кв.м. и пристроените към нея: Едноетажна масивна 

сграда с предназначение „Склад“ със застроена площ от 62.00 

кв.м.;  Едноетажна масивна сграда с предназначение „Склад“ 

със застроена площ от 63.00 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ със застроена площ от 14.00 кв.м., 

находящ се в с.Самуил, ул.Васил Левски №28, община Самуил, 

област Разград, УПИ №V-104, квартал 58 целият от 1680 кв.м. 

по плана на с.Самуил, одобрена със Заповед №908/1983г., 

съгласно  АЧОС №4197/21.12.2020 г. 

2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т. 1 да се 

извърши  чрез публичен търг с явно наддаване. 

3. Търгът да се проведе при следните условия: 

     3.1. начална тръжна цена в размер  32 955,00 лв.  без  ДДС 

общо, от които: 

          –    за сграда  „Производствен обект“ -  511.00 кв. м.,  20 

553 лв.  без   ДДС; 

          –    за сграда  „Склад“ -  62.00 кв.м. – 2 208,00 лв.  без   

ДДС; 

          –    за сграда  „Склад“ -  63.00 кв.м. -  2 244.00 лв.  без   

ДДС; 

          –    за сграда  „Склад“ -  14.00 кв.м. -  499.00 лв.  без   

ДДС; 

          –    за  земя  УПИ  - 1680 кв.м. -  7 451.00 лв.  без   ДДС. 

     3.2. стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена; 

     3.3. депозитът за участие 10 % от първоначалната тръжна 

цена се превежда по банкова сметка на общината: „Търговска 

банка Д” АД, ФЦ Разград, IBAN - BG50DEMI92403300217369  

на 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в 

„Държавен вестник“; 

     3.4. тръжната документация се получава в Община Самуил, 

ул. Хаджи Димитър № 2, стая 104, първи етаж; цената на 

тръжната документация е 20,00 лв. без ДДС или 24,00 лв. с ДДС 

и се заплаща в касата на общината (стая 202) преди получаване 

на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, 

следва да представи документ за самоличност, а в случаите на 

представителство – документ, удостоверяващ представителната 

му власт; 

     3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 17.00 ч. 

на 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в 

„Държавен вестник“; 

     3.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 

17.00 ч. на 15-ия ден считано от датата на обнародване на 

решението в „Държавен вестник“; 

     3.7. посещения и огледи на обекта могат да се извършат 

всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., но не по-късно от деня, 



 

 

  

предхождащ търга, в работно време след закупуване на 

документация; 

     3.8. търгът да се проведе на 16-ия ден считано от датата на 

обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14.00 ч. в  

заседателната зала на община Самуил, етаж трети; 

     3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 

общински нежилищен имот да се заплати, съгласно проекта на 

договора  от  купувача спечелил търга. 

4. Утвърждава тръжна документация и проект на договор за 

продажба на имота по т. 1. 

5. Възлага на кмета на общината да подготви търга и да назначи 

тръжна комисия за провеждането му. 

6. Задължава кмета на община Самуил съгласно чл.52, ал. 5 от 

ЗМСМА, не по-малко от  30 %  от постъпилите средства да 

бъдат използвани за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на с. Самуил. 

7. Разноската от 100.00 лв. за изготвената пазарна оценка  и 

информационен меморандум да се възстанови от купувача в 

касата на община Самуил. 

8. Упълномощава кмета на община Самуил  да одобри 

протокола от проведения търг, да определи спечелилия 

участник със заповед и да сключи договор за покупко-

продажба. 

 

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 Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-512 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление  

и ползване  на имоти – публична общинска собственост  на  

Агенция за социално подпомагане –гр.София за осъществяване 

дейността на  Дирекция за социално подпомагане – Самуил.    

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.513 

 

На основание Решение №18.237/28.05.2005г. на ОбС- 

Самуил  е  сключен Договор №56/28.06.2006г.  за безвъзмездно 

предоставяне на  Агенция за социално подпомагане  – гр.София  

за  осъществяване дейността на  Дирекция за социално 

подпомагане – Самуил на следните имоти:  гараж  и едно 

помещение от партерния етаж,  част от първи и част от втори 

етаж  на  двуетажна  сграда с партер, северната част на сграда 

със застроена площ от 255.75 кв.м  с административен адрес: 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5, община Самуил, област 

Разград.   

Срока за предоставяне на имотите е описан в  т. 4 от договора 

със следния текст: „Докато в закон общината се задължава да 

осигури сграда за административните цели  на Агенция за 

социално подпомагане” – без определен срок.   

 Съгласно Решение №20.339/03.12.2008 г. на ОбС- Самуил   е 

сключено и  Допълнително споразумение №1/13.01.2009г.  с 

който  на   Агенция за социално подпомагане  – гр.София  са 

предоставени допълнителни помещения, като:  стая „склад„ – 

6.48 кв.м., стая „котелно помещение”- 6.48 кв.м.; стая „склад” – 

6.90 кв.м. ; стая „склад „- 7.20 кв.м. ; коридор – 10.50 кв.м.  

Съгласно чл.14, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската 

собственост и чл.15, ал.1 от Наредба №2 на ОбС-Самуил – „За 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



 

 

  

имущество„   срокът    за отдаване под наем  или предоставяне   

на имотите  е  до 10 години.  

 

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

чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.1  от  Наредба №2 на ОбС Самуил 

- –„За реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“ ОбС-Самуил,  със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

 

1. Отменя  свои  Решения №18.237/28.05.2005 г.  и 

№20.339/03.12.2008 г.  

2. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление  и 

ползване на  Агенция за социално подпомагане – гр. София  за  

осъществяване дейността на  Дирекция за социално 

подпомагане – Самуил следните имоти от двуетажна масивна 

сграда с партер  във вх.1 (северозападно  изложение) с 

предназначение  за „Административни дейности” с 

административен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5, 

община Самуил, област Разград, находящ се в УПИ №ІІ, 

квартал 86 по плана на с.Самуил по АПОС №66/20.03.2006 год.  

както следва: 

       2.1.  Следните помещения от партерния  етаж: склад – 6.84 

кв.м., котелно помещение- 6.48 кв.м.; склад – 6.90 кв.м.; склад - 

7.20 кв.м.; коридор – 10.50 кв.м., склад – 14.40 кв.м.   и  приемна 

- 13.95 кв.м.     

      2.2. Самостоятелен обект от първия етаж  със застроена 

площ от 127.88 кв.м., състоящ се от  5 помещения за 

административни дейности, коридор, санитарен възел  и  2 

балкона; 

      2.3. Самостоятелен обект от втория етаж  със застроена 

площ от 127.88 кв.м., състоящ се от  5 помещения за 

административни дейности, коридор, санитарен възел  и  2 

балкона;     

3.  Срок  за предоставяне  на гореописаните имоти – 10 (десет) 

години от датата на подписване на договора. 

4. Упълномощава кмета на общината да предостави със заповед  

и  сключи договор за безвъзмездно управление  и ползване  на 

имотите отисани по т.2  с  Агенцията за социално подпомагане  

- гр.София. 

 

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  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-513 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под 

наем на самостоятелни обекти в сграда  с предназначение за 

здравни и социални услуги – публична  общинска собственост   

чрез публични  търгове с явно наддаване. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.514 

 

На 09.07.2021 г. изтече срока  за сключване на Договор  с 

ЕТ „Д-р Донка Иванова – ДПМПиП”  представлявано от д-р 

Донка Иванова Иванова за наемане на  две помещения - 

лекарски кабинети в с.Владимировци. 

           Имотите са включени   в „Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021год.” в 

Раздел І. т.6.  Описание на имотите,  за които ще се  проведат 

търгове с явно наддаване или  публично оповестени конкурси  

за отдаване под наем  на имущество   през 2021 г.    

  

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

чл.14, ал.7  от ЗОС; чл.16, ал.4  от Наредба №2 на ОбС 

Самуил –„За реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“ Общински съвет – 

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

„Въздържали се” – няма   

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведат   публични    търгове с явно наддаване   за 

отдаване под наем на   следните самостоятелни обекти в сграда 

с идентификатор №11449.73.269.1, находяща се в поземлен 

имот с идентификатор №11449.73.269 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци с адрес: 

с.Владимировци, ул. Васил Левски №4, община Самуил, област 



 

 

  

Разград по АПОС №3625/23.07.2019 г.  

       1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.4 със застроена площ от 30.24 кв.м. за 

„Здравни и социални услуги“ с първоначална тръжна цена в 

размер на 60,48 лв.  без ДДС. 

       1.2.  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  

 

№11449.73.269.1.5 със застроена площ от 28.67 кв.м. за 

„Здравни и социални услуги“  с първоначална тръжна цена в 

размер на 57,34  лв.  без ДДС. 

       1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.7 със застроена площ от 18.15 кв.м. за 

„Здравни и социални услуги“  с първоначална тръжна цена в 

размер на 36,30 лв.  без ДДС. 

2. Срок на наемното отношение –  3 (три) години; 

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

подаване на заявленията. 

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

кандидатите за участие в търговете: 

            4.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

            4.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 

            4.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

            4.4.  Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит. 

            4.5.  В заявлението за участие  в търговете юридическите 

лица  е необходимо да посочат ЕИК/БУЛСТАТ, с който са 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка. 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

      5.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ 

– Самуил; 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил. 

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

участие в търга.  

7. Задължава  кмета на общината съгласно чл.52, ал.5 от 

ЗМСМА,  не по-малко от 30 % от постъпилите средства да 

бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно 

значение на съответното населено място. 

 

 

8. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  

определи дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   

и сключи договори    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  
                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 



 

 

  

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 28 

от редовно заседание на 15.07.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-509 от Сами Сами – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

          ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за 

закрила на детето за 2021 г. и Отчет по  Общинска програма за 

закрила на детето за 2020 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.07.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 28.515 

 

Общинската програма за закрила на детето 2021г. е 
разработена  въз основа на целите и принципите на 
Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото 
прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, 
Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-
2021г., подзаконови нормативни актове и национални 
стратегически документи, свързани с осигуряване на 
правата на децата. 

Целта на програмата е на базата на утвърдените 
национални приоритети в областта на закрила на детето, 
да бъдат определени местните такива, след извършен 
анализ на специфичните потребности в общината. 
Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и 
гаранция на основните права на децата в община Самуил 
във всички сфери на обществения живот. 

Обединяване и координиране на усилията на 
общинските и местните държавни органи и 
неправителствени организации в посока всяко дете от 
Община Самуил да расте в семейна среда, която е в 
състояние да му осигури нормално физическо, умствено, 
нравствено и социалното развитие. 
  

 

          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” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма 



 

 

  

 

РЕШИ: 

 

 

         1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 

2021 г. и Отчет по  Общинска програма за закрила на детето за 

2020 г., която е неразделна част от решението. 

 

 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  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Проект ! 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  

В ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2021 г. 

 

 
Общинската програма за закрила на детето 2021г. е разработена  въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на 

детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на 

детето 2016-2021г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на правата на 

децата. 

Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени 

местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и 

гаранция на основните права на децата в община Самуил във всички сфери на обществения живот. 

 

I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ, ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в посока 

всяко дете от Община Самуил да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено 

и социалното развитие. 

 

 ПРИОРИТЕТИ 

 

 Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 

 Подобряване здравето на децата. 

 Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. 

 Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.  

 Насърчаване участието на децата 

 Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето. 

 Намаляване броя на деца, жертви на пътнотранспортни произшествия 

 Подобряване взаимодействието между институциите, отговорни за дейностите по закрила на детето. 



 

 

  

 
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 
 

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 

календарната 

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 

календарната 

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 гр. Разград, Отдел 

„Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Община 

Самуил; ЦОП с. Самуил; 

   

в рамките на утвърдения 

бюджет, проект „Приеми 

ме 2015 г.“,  „Приемна 

грижа» по ОП РЧР, 

удължен с Анекс до края 

на 2021г. 

постоянен 

през 

годината 



 

 

  

1.5. Развиване на комплекс от услуги, 

насочени към повишаване на капацитета на 

родителите, предлагани в Център за 

обществена подкрепа.  

1.6. Предоставяне на социални услуги от ЦОП 

–обучение на кандидат –осиновители. 

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” 

 

 

ЦОП-Самуил 

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. Разкриване на кризисна стая в община 

Самуил, при случаи на необходимост от 

спешна интервенция на семейства с деца в 

риск, за които към момента е невъзможно 

предприемане на мярка за закрила-настаняване 

извън семейството. 

 

 

 

Общинска администрация 

 

 

Проекти, програми и 

Европейски фондове. 

 

 

постоянен 

през 

годината 

4.2 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 

4.3 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 



 

 

  

4.4 Популяризиране на социалните услуги, 

начините и видовете за подкрепа на деца и 

семейства в риск. Изготвяне на сборник на 

социалните услуги. 

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 

4.5 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 

4.6 Консултиране и финансово подпомагане, 

насочено към подобряване на качеството на 

грижа за деца в семейства в съответствие с 

нормативната уредба. 

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 

 5. Информиране за достъп до социалните 

услуги за начините и видовете на подкрепа за 

деца и семейства в нужда. 

 

Участие на Община Самуил в проекти, 

свързани с развитието на социални и 

образователни услуги. 

 

Община Самуил 

Отдел „Закрила на детето” 

към Дирекция „Социално 

подпомагане” 

 

 

Община Самуил 

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. Разширяване 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. 

2.10 Превенция на преждевременно водене на 

полов живот от малолетни и непълнолетни. 

2.11  Превенция на ранни съжителства и бракове. 

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 и задържане на децата от 4, 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.Осъществяване на дейностите, свързани 

със създаване на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за 

включване на деца и ученици със 

специални образователни потребности в 

образователния процес. 

1.3. Организиране и провеждане на работни 

срещи между специалисти от различни 

институции с цел координиране на 

усилията по обхващане на застрашените по 

отпадане от училище деца. 

1.4. Идентифициране на деца, отпаднали и 

необхванати от училище на територията на 

община Самуил чрез Механизъм за 

съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

1.5. 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 училища и ДГ 

 

 

 

Ръководство на училището, 

ОЗД към ДСП – Самуил, 

РУ на МВР, Общинска 

администрация. 

 

 

РУО - Разград; Общинска 

администрация Самуил, Д 

СП-Самуил, РУ на МВР гр. 

Исперих 

 

 
Община Самуил, Директори 

на  ДГ 

 

 
 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  "Активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование" към МОН 

 

постоянен 

през 

годината 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Наблюдаване на движението на децата и 

учениците чрез ежемесечно събиране на 

информация от училищата и детските градини 

за преместени, отпаднали или необхванати. 

1.7 Търсене на административна отговорност за 

лица, които не изпълняват родителските си 

задължения по ЗПУО. 

1.8 Подобряване и осъвременяване на 

материалната база в образователните 

институции. 

1.9 Подобряване на условията за спорт в 

образователната система с цел насърчаване на 

спортната активност и превенция на здравето 

на децата и учениците. 

 

Община Самуил, Детски 

градини, училища, РУО-

Разград 

 

 

Община Самуил 

 

 

Община Самуил, ДГ и 

училища 

 

 

Община Самуил, ДГ и 

училища 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

 

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. 

2.3. Разработване и прилагане на индивидуални 

образователни програми на децата и учениците със 

СОП. 

2.4 Провеждане на информационни кампании в 

училищата и детските градини с цел прилагане на 

адекватни педагогически практики на работа, 

толерантност и съпричастност към децата и 

учениците със СОП. 

Община Самуил, Директори 

на училища и ДГ, РЦПППО – 

Разград 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 



 

 

  

 

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 

2021 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 

2021 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. 

2.6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 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 

2021 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 

 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ПРИОРИТЕТ VIІI: 

ПОДОБРЯВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 

1. Подобряване 

на 

координацията 

между органите 

по закрила на 

детето на местно 

ниво.  

1.1. Координация между органите по закрила на 

детето на местно ниво. Обединяване на 

усилията на институциите, за осигуряване на 

сигурност и  

подходяща икономическа, социална и културна 

среда, образование, свобода на възгледите за 

всички групи деца съобразно тяхната възраст, 

социален статус, физическо, здравословно и 

психическо състояние. 

 

 

 

 
 

Община Самуил; Дирекция 

"Социално подпомагане"; РУ 

на МВР - ДПС; Граждански 

организации и др.  
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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.   

 С цел ефективно изпълнение на програмата, всички отговорни институции на всяко тримесечие следва да представят отчет за изпълнение 

на дейностите. 

 

 

Общинската програма за закрила на детето в Община Самуил за 2021 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 15.07.2021 г. с Решение № 28.515 от 

15.07.2021 г. по протокол №  28 от 15.07.2021 г. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020г. 

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 2020 г. са получени сигнали нови 55 нови сигнали. Работи се по общо 

69 случая на деца в риск, спрямо които е предприела мярка за закрила по Закона за 

закрила на детето, разпределени както следва: 

- Работа по реинтеграция в биологично семейство -1 случая; 

- Работа по превенция на изоставяне на детето – 41 случая;  

- Настанени в семейства на близки  и роднини -12 случая; 

- Настанени деца в приемни семейства - 15 деца, от които 2 върнати в 

биологични семейства; 

- Издадени направление за ползване на социални услуги от деца и родители в 

ЦСРИ -Владимировци и Център за обществена подкрепа – Самуил са общо 

37 бр.; 

- Отпуснати помощи по чл. 48 от  Правилника по прилагане на Закона за 

закрила на детето - 21 случаи; 

- Подпомогнати с месечни помощи по чл. 49 от ППЗЗД-12 деца; 

- Участия в съдебни производства по граждански дела - 35; 

- Координационният механизъм за работа с деца, претърпели насилие или в 

кризисна интервенция има проведени 2 заседания; 

- Участие на служители от ДСП-Самуил в екипи за изпълнението на 

Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст – 20 обходи. 

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 2020 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, през учебната 2020/2021 година осъществените посещения на място са 

общо 46. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на 

съответния екип, които са извършили обхождането.  

1.4.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. 4 деца са обхванати и редовно посещават деца  ДГ и училище. 

 

1.5. Предоставяне на здравни, образователни и рехабилитационни услуги и/ или 

индивидуална подкрепа за деца от уязвимите групи и техните семейства. 

По същият проект през 2020 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 2020г. са 

обхванати 66 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 4 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. 

 

1.6  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 2020г. местната комисия е участвала в два 

случая на деца-жертви или в риск от насилие. За всеки един от случаите са взети 

решения и предприети действия от мултидисциплинарния екип 

 

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. 

 

2.2. Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и начин на 

живот. 

Към училищата и детските заведения на територията на общината са назначени 5 

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 

На територията на община Самуил, за 2020 г., са проведени следните дейности по 

приоритет ІІ „Подобряване здравето на децата“ на Общинска програма за детето: 

   за подобряване на достъпа и повишаване ползването на медицински услуги за 

рискови деца и деца с хронични заболявания, както и предприемане на 

навременни мерки за повишаване нивото на информираност на родителите за 

отглеждане на децата и подобряване на уменията за родителство, са уведомени 

общопрактикуващите лекари на 5 деца, които са деца в риск от изоставяне, и 

деца жертва на насилие или в риск от насилие, на територията на община 

Самуил. 

2.3.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 „Вредата от употребата на наргиле и 

цигари и злоупотреба с алкохол” – 51 участници. 

Провеждане на кампания за ученици по предоставяне на информация за 

ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни 

вещества. Разпространени са здравно-образователни материали. 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ:  
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА  ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Дейности: 

3.1. 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. 

 

3.2. 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: 

4.1. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на безотговорно 

родителство. 

По отношение на родителите и лицата, които ги заместват през 2020г. няма наложени 

мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

 

4.1.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. 
Проведени са превантивни  срещи във връзка с насилието между децата на теми: 

Заедно против агресията „Колело за решаване на проблеми“ – 64 участници, 

презентация и беседа на тема „Агресия“- 49 участници. 

    

ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

Дейности: 

6.1 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. 


