
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-667 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на базисните наемни  цени на 

общински жилищни имоти по  Приложение №1 към Наредба 

№10 на  ОбС - Самуил – „За условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища“. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 665 

 

Съгласно  чл.49, ал.2 от  Наредба №10 на  ОбС - Самуил – „За 

условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“ е необходимо  Общински съвет - Самуил,  да приеме 

решение   за  актуализация на базисните  наемни цени на 

жилищните имоти - общинска собственост   по   Приложение 

№1  от  1 март на 2022 г.  в   съответствие със статистически 

отчетния положителен индекс на инфлацията  за предходната 

година.  

 

Мотиви:   

за приемане на Актуализация на базисните наемни  цени на 

общински жилищни имоти по  Приложение №1 към Наредба 

№10  на  ОбС - Самуил – „За условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища“   

 

I. Причини, които налагат приемане на Актуализацията на 

базисните наемни  цени на общински жилищни имоти по  

Приложение №1 към Наредба №10 на  ОбС - Самуил: 

От приемането на последните промени по  Приложение 

№1- Базисните наемни  цени на общински жилищни имоти към 

Наредба №10 на  ОбС - Самуил – „за условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища“ до настоящия момент 



настъпиха промени в индекса на потребителските цени, което 

обуславя необходимостта от актуализация на същата.  

След направена справка   в  Националния статистически 

институт, се установи, че индекса на потребителските цени от  

месец  декември  2020 г.  до месец декември  2021г. е 107.8 %,   

т.е.  инфлацията е  7.8%. 

Съгласно  чл.49, ал.2  от  Наредба №10 на ОбС - Самуил 

„За условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“  е необходимо  Общински съвет - Самуил,  да приеме 

решение   за  актуализация на базисните  наемни цени на 

жилищните имоти - общинска собственост   по   Приложение 

№1  от  1 март на 2022 г.  в съответствие с Националния 

положителен статистически индекс на инфлация за предходната 

година.  

 

II. Цели, които се поставят: 

С приемането на настоящите предложени изменения се 

цели привеждане на базисните  наемни цени на жилищните 

имоти - общинска собственост   по   Приложение №1  в 

съответствие с Националния положителен статистически 

индекс на инфлация за предходната година. 

III. Финансови и други средства, необходими за 

прилагането: 

Не са необходими финансови и други средства за 

прилагането на  предложените изменения по  Приложение №1- 

Базисните наемни  цени на общински жилищни имоти към 

Наредба №10. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително 

финансови, ако има такива: 

С увеличаването на наемните цени според индекса на 

инфлацията, ще се  увеличат приходите в общинския бюджет 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския 

съюз: 

Проектът за изменение на подзаконовия нормативен акт 

е съобразен с действащия към момента Закон за общинската 

собственост, който от своя страна е в съответствие с 

Европейското законодателство. 

 Предвид  гореизложеното  предлагам  базисните  наемни 

цени на жилищните имоти - общинска собственост по   

Приложение №1 към Наредба №10 на  ОбС - Самуил – „За 

условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“  да бъдат актуализирани, както следва: 

 

Приложение №1 

 

 

Базисни наемни цени на жилищата в община Самуил 

 

Видове сгради по предназначение лв./м2 полезна площ 

месечен наем без 

ДДС 

Жилища за отдаване под наем по чл. 4, 

ал.1  

от 0,60 на  0,65 

Жилаща за отдаване под наем по чл.25  от 0,40 на  0,43 

Ведомствени жилища за отдаване под 

наем по чл.32 

 

от 0,90 на 0,97 

Свободни жилища за отдаване под наем 

по чл.48  

 

от 1,00 на 1,08  

За дворно място (лв./кв.м.) от 0,10 на 0,11  

Складове или второстепенни сгради 50 % от наемната 

цена на съответното 

жилище 

 



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

местното самоуправление и местната администрация и  чл.49, 

ал.2 от  Наредба №10 на  ОбС - Самуил – „За условията и реда 

за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване 

под наем и продажба на общински жилища“, Общински съвет -  

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

се” – няма  
 

РЕШИ: 

          
 Актуализира базисните  наемни цени на жилищните  

имоти - общинска собственост  по   Приложение №1 към 

Наредба №10 на  ОбС - Самуил – „За условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища“, считано от 01.03.2022 

г. с отчетерия  статистически отчетения положителен индекс  на 

инфлацията   за периода от месец  декември  2020 г. до месец 

декември  2021 г., който е 107.8%, т.е. инфлацията е 7,8 %, 

както следва: 

 

Приложение №1 

 

 

Базисни наемни цени на жилищата в община Самуил 

 

Видове сгради по предназначение лв./м2 полезна площ 

месечен наем без 

ДДС 

Жилища за отдаване под наем по чл. 4, 

ал.1  

от 0,60 на  0,65 

Жилаща за отдаване под наем по чл.25  от 0,40 на  0,43 

Ведомствени жилища за отдаване под 

наем по чл.32 

 

от 0,90 на 0,97 

Свободни жилища за отдаване под наем от 1,00 на 1,08  

по чл.48  

 

За дворно място (лв./кв.м.) от 0,10 на 0,11  

Складове или второстепенни сгради 50 % от наемната 

цена на съответното 

жилище 

  

 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 № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-668 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на базисните наемни  цени на 

общински нежилищни имоти по  Приложение №1 към Наредба 

№2 на  ОбС - Самуил – „За реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 35. 666 

 

Съгласно  чл.15, ал.9  от  Наредба №2 на ОбС - Самуил „За реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“  е 

необходимо  Общински съвет - Самуил,  да приеме решение   за  

актуализация на базисните  наемни цени на нежилищните 

имоти - общинска собственост   по   Приложение №1  до  1 март 

на 2022 г.  в съответствие с Националния положителен 

статистически индекс на инфлация за предходната година.  

Мотиви: 

за приемане на Актуализация на базисните наемни  цени на 

общински нежилищни имоти по  Приложение №1 към Наредба 

№2 на  ОбС - Самуил – „За реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“ 

I. Причини, които налагат приемане на Актуализацията на 

базисните наемни  цени на общински нежилищни имоти по  

Приложение №1 към Наредба №2 на  ОбС - Самуил: 

От приемането на последните промени по  Приложение 

№1- Базисните наемни  цени на общински нежилищни имоти 

към Наредба №2 на  ОбС - Самуил – „За реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и 

конкретните правомощия на кмета на Общината“ до настоящия 

момент настъпиха промени в индекса на потребителските цени, 

което обуславя необходимостта от актуализация на същата.  



След направена справка   в  Националния статистически 

институт, се установи, че индекса на потребителските цени от  

месец  декември  2020 г.  до месец декември  2021г. е 107.8 %,   

т.е.  инфлацията е  7.8%. 

Съгласно  чл.15, ал.9  от  Наредба №2 на ОбС - Самуил 

„За реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“  е необходимо  Общински съвет - Самуил,  да 

приеме решение   за  актуализация на базисните  наемни цени 

на нежилищните имоти - общинска собственост   по   

Приложение №1  от  1 март на 2022 г.  в съответствие с 

Националния положителен статистически индекс на инфлация 

за предходната година.  

Цели, които се поставят: 

С приемането на настоящите предложени изменения се 

цели привеждане на базисните  наемни цени на нежилищните 

имоти - общинска собственост   по   Приложение №1  в 

съответствие с Националния положителен статистически 

индекс на инфлация за предходната година. 

III. Финансови и други средства, необходими за 

прилагането: 

Не са необходими финансови и други средства за 

прилагането на  предложените изменения по  Приложение №1- 

Базисните наемни  цени на общински нежилищни имоти към 

Наредба №2. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително 

финансови, ако има такива: 

С увеличаването на наемните цени според индекса на 

инфлацията, ще се  увеличат приходите в общинския бюджет. 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския 

съюз: 

Проектът за изменение на подзаконовия нормативен акт 

е съобразен с действащия към момента Закон за общинската 

собственост, който от своя страна е в съответствие с 

Европейското законодателство. 

Предвид  гореизложеното  предлагам  базисните  наемни 

цени на нежилищните имоти - общинска собственост по   

Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС - Самуил  „За реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и  

 

конкретните правомощия на кмета на общината“   да 

бъдат актуализирани, както следва: 

 

Приложение №1   

Т А Б Л И Ц А 

 

 За  базистни наемни цени на нежилищни имоти общинска 

собственост   

 

№  

по 

ред  

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ Първа зона  

(лв./кв.м.) 

без ДДС 

Втора  зона  

(лв./кв.м.) 

без ДДС 

1. Търговска дейност 

Магазини /хранителни и 

смесени/ 

от 2,64 на 

2,85 

 от 2,37 на 

2,55 

2. Закусвални /в училищата/  

и сладкарници без 

сервиране на алкохол 

от 1,58 на 

1,70 

 от 1,34 на 

1,44 

3. Ресторанти, барове, 

дискотеки, 

със сервиране на алкохол 

от 2,00 на 

2,16 

от 1,72 на 1,85 

4. Търговска дейност с други 

видове стоки 
от 2,64 на 

2,85 

 от 2,38 на 

2,57 

5. За производствена    

дейност, 

складове,   цехове и др. 

 от 1,07 на 

1,15 

 от 0,93 на 

1,00 

6. Здравно-медицинско 

обслужване /лекарски  

 от 2,00 на  от 2,00 на 



кабинети,  аптеки/ 2,16 2,16 

7. Административни 

дейности 

/офиси,   адвокатски 

кантори, банки/ 

от 2,64 на 

2,85 

от 2,38 на 2,57 

8. Ползване на паркинги  и 

площади за сушене на 

билки и др. 

 от 0,38 на 

0,41 

 от 0,38 на 

0,41 

9. Празни общински места за 

поставяне на 

преместваеми  

конструкции   

от 0,65 на 

0,70 

от 0,64 на 0,69 

10.   Ползване на тротоарни 

площи за лятна градинка 

пред търговски обекти 

 от 0,80 на 

0,86 

от 0,80 на 0,86 

11.  Празно общинско 

място/земя/ в 

строителните граници на 

населените места  за 

обработване  

 не по-малка 

от 

определената 

със  

Заповедта на 

Министъра 

на МЗГХ  

земи от ДПФ 

за 

съответната 

стоп. година 

не по-малка от 

определената 

със  Заповедта 

на Министъра 

на МЗГХ  

земи от ДПФ 

за съответната 

стоп. година 

 

12. Наем за движими вещи  2% от бал. 

Стойност на 

веща 

2% от бал. 

стойност на 

веща 

13. За спортни  дейности и 

откриване на фитнес- 

клубове  и  спортни игри 

от 0,38 на 

0,41 

от 0,22 на 0,24 

14. 
АТЦ и Разпределителни 

шкафове 

 от 6,63 на 

7,15 

 от 6,63 на 

7,15 

15. Помещения за  

фризьорски и  бръснарски   

услуги 

 от 2,64 на 

2,85 

 от 2,64 на 

2,85 

16.  Поставяне  на  пчелни 

кошери 

в общински  поземлени 

имоти   в регулация и 

извън регулация  за 1000 

кв. 

 от 7,94 на 

8,56 

от 7,94 на 8,56 

17.  Помещения за  отдаване 

под наем на синдикални  

организации 

 от 1,50 на 

1,62 

от 1,50 на 1,62 

 

Месечен наем   без ДДС 

1. За монтиране на кафе -автомати  - от 26,59  лв. на 28,66 

лв. 

2. За монтиране на  АТМ /банкомати/ - от  46,37лв. на 49,99 

лв. 

3. Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна 

телевизия, рекламни съоръжения и др.,  от 32,22 лв. на  

34,73 лв. 

4. Монтиране на кутии  за  интернет услуги,  от 50,00 лв. на 

53,90 лв. 

5. Автомати за пакетирани стоки,  от 50,00 лв. на 53,90 лв. 

 

Наем за складови помещения 

 1 . Определя се  50% от базисната цена на съответните 

дейности без ДДС. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и  чл.15, 



ал.9 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 Самуил със „За” – 15  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма  
 

РЕШИ: 

          
 Актуализира базисните  наемни цени на нежилищните  

имоти - общинска собственост  по   Приложение №1  към 

Наредба №2 на ОбС - Самуил „За реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и 

конкретните правомощия на кмета на общината“, считано от 

01.03.2022 г. с отчетерия  статистически отчетения положителен 

индекс  на инфлацията   за периода от месец  декември  2020 г. 

до месец декември  2021 г., който е 107.8%, т.е. инфлацията е 

7,8 %, както следва: 

 

Приложение №1   

Т А Б Л И Ц А 

 

 За  базистни наемни цени на нежилищни имоти общинска 

собственост   

 

№  

по 

ред  

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ Първа зона – 

месечен 

наем(лв./кв.м.) 

без ДДС 

Втора  зона -

месечен наем 

(лв./кв.м.) без 

ДДС 

1. Търговска дейност 

Магазини /хранителни 

и смесени/ 

 2,85   2,55 

2. Закусвални /в 

училищата/  и 

сладкарници без 

сервиране на алкохол 

 1,70   1,44 

3. Ресторанти, барове, 

дискотеки, 

със сервиране на 

алкохол 

 2,16  1,85 

4. Търговска дейност с 

други видове стоки 

 2,85   2,57 

5. За производствена    

дейност, 

складове,   цехове и др. 

  1,15   1,00 

6. Здравно-медицинско 

обслужване /лекарски  

кабинети,  аптеки/ 

  2,16   2,16 

7. Административни 

дейности 

/офиси,   адвокатски 

кантори, банки/ 

 2,85  2,57 

8. Ползване на паркинги  

и площади за сушене на 

билки и др. 

 0,41  0,41 

9. Празни общински 

места за поставяне на 

преместваеми  

конструкции   

 0,70  0,69 

10.   Ползване на тротоарни 

площи за лятна 

градинка пред 

търговски обекти 

  0,86  0,86 

11.  Празно общинско 

място/земя/ в 

строителните граници 

на населените места  за 

обработване  

 не по-малка 

от 

определената 

със  Заповедта 

на Министъра 

на МЗГХ  

земи от ДПФ 

за съответната 

не по-малка от 

определената 

със  Заповедта 

на Министъра 

на МЗГХ  земи 

от ДПФ за 

съответната 

стоп. година 



стоп. година 

  

 

12. Наем за движими вещи  2% от бал. 

Стойност на 

веща 

2% от бал. 

стойност на 

веща 

13. За спортни  дейности и 

откриване на фитнес- 

клубове  и  спортни 

игри 

 0,41  0,24 

14. АТЦ и 

Разпределителни 

шкафове 

 7,15  7,15 

15. Помещения за  

фризьорски и  

бръснарски   услуги 

 2,85  2,85 

16.  Поставяне  на  пчелни 

кошери 

в общински  поземлени 

имоти   в регулация и 

извън регулация  за 

1000 кв. 

 8,56  8,56 

17.  Помещения за  

отдаване под наем на 

синдикални  

организации 

 1,62  1,62 

 

1. За монтиране на кафе  автомати  -  сумата в размер на  28,66 

лв. месечен  наем без ДДС. 

2. За монтиране на  АТМ /банкомати/ -  сумата в размер на  

49,99 лв. без ДДС. 

3. Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна телевизия, 

рекламни съоръжения и др. -   сумата в размер на   34,73 лв.  

месечен наем  без ДДС. 

4. Монтиране на кутии  за  интернет услуги -  сумата в размер 

на  53,90 лв. месечен наем без ДДС. 

5. Автомати за пакетирани стоки -  сумата в размер на  53,90 лв.  

месечен наем  без ДДС. 

Наем за складови помещения 

 1 . Определя се  50% от базисната цена на съответните 

дейности без ДДС. 

 

 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 № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-669 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 

№19.345/29.12.2020 г.  на ОбС - Самуил  относно:  Плана за 

действие за общинските концесии  на община Самуил за 

периода от 01.01.2021 до 31.12.2027 г.   
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 667 

 

Съгласно чл.40, ал.1  от Закона за концесиите;  чл.8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост;  чл.4, ал.2 от Наредба №2 на 

ОбС – Самуил - „ Общинският съвет приема план за действие за 

общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите 

и годишна програма за  управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост по предложение на кмета на общината“        

С Решение №19.345/29.12.2020 г.  на ОбС - Самуил,  беше 

приет План за действие на общински концесии  за периода 

2021-2025 г. 

Във връзка  с  изменение и допълнение  на Закона за 

концесиите, обнародвано в  ДВ. бр.17 от 26  Февруари 2021 г.  е 

отменена   т. 3 „концесия за ползване на публична държавна 

или публична общинска собственост, наричана по-нататък 

"концесия за ползване"“ от  чл. 6, ал.2  от Закона за 

концесиите, а именно:  

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г.) Концесията се възлага 

за определен срок от един или повече възлагащи органи и/или 

възложители на един или повече икономически оператори с 

дългосрочен възмезден договор, наричан по-нататък 

"концесионен договор". 

(2) Според предмета си концесиите по този закон са: 

1. концесия за строителство; 

2. концесия за услуги. 

3. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г.)  

Планът за действие е за концесиите, които ще се възлагат 

през съответния програмен период. В тази връзка настоящия 

програмен период (от 1 януари  2021 г.  до  31 декември 2027 г.)  



планът за действие обхваща периода от неговото приемане до 

2027 г. включително, като в плана се включват само проекти за 

концесии, за които се предлага процедурата за определяне на 

концесионер да бъде открита до края на 2027 г.  

Съдържанието на плана за действие за общинските 

концесии е определено в чл. 45, ал.2 от Закона за концесиите и 

съдържа прогнозираните: 

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез 

концесии, както и обектите, които ще се предоставят  

чрез концесия; 

2. максимални срокове на концесиите, включително 

сроковете за изпълнение на възложеното строителство; 

3. публични средства за плащания от концедента по 

размер и източници на  финансиране, включително от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

4. концесионни възнаграждения; 

 

 

Редът за изготвяне, приемане и публикуване на плана за 

действие е определен в Глава трета от Наредбата за 

изискванията за определяне на финансово - икономическите 

елементи на концесията.Този ред включва изготвянето на 

предложения за проекти за концесии и въз основа на тях се 

изготвя проект на План за действие за съответния програмен 

период.                                                       
 

Настоящите предложения са със съдържанието, 

определено в чл.11, ал.1 от Наредбата за изискванията за 

определяне на финансово-икономическите елементи на 

концесията. Същите мотивират включване в Плана за действие 

на  проекти на концесии и  са неразделна част от плана, както 

следва: 
 

                                                                      Приложение № 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ  

НА ОБЩИНА САМУИЛ  НА ЯЗОВИР „КАРА МИХАЛ“  

 

1. Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне на концесия на  следните 

имоти:   

1. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.205 с площ от 410954 м2 по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Кара Михал одобрени със 

Заповед №РД-18-177/25.03.2019 г. и 

изменена със заповед №18-

8807/26.08.2019 г. на СГКК-Разград. 

Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. 

Начин на трайно ползване: Язовир, 

Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г.; 

2. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.206 с площ от 4449 м2 по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Кара Михал одобрени със 

Заповед №РД-18-177/25.03.2019 г. и 

изменена със заповед №18-

8807/26.08.2019 г. на СГКК-Разград. 

Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. 

Начин на трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите, 

Местността „Между прокара” по АПОС 

№3635/10.09.2019 г.   

3. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.3.58 с площ от 8557 м2 по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Кара Михал одобрени със 

Заповед №РД-18-177/25.03.2019 г. и 



изменена със заповед №18-

8807/26.08.2019 г. на СГКК-Разград. 

Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. 

Начин на трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите, 

Местността „Кючюк дермен” по АПОС 

№3636/10.09.2019 г. 

2. Описание на проекта за 

концесия  

1. Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, включително 

целите, включени в Националната 

стратегия за развитие на концесиите са 

следните: 

      1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

      1.2. Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности и/или 

проекти от малкия и среден бизнес в 

общината. 

     1.3. Използване на стопанската 

инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в изправно 

техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2. Оценка на съответствието на целите с 

целите и приоритетите на Националната 

стратегия за развитие на концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел  4 

„Икономическа ефективност при 

управлението на публичната собственост 

в защита интереса на гражданите и 

обществото, както и специфичните цели 

по Приоритет  4 от Националната 

стратегия за развитие на концесиите“ 

3.Териториален обхват на концесията: 

с.Кара Михал, община Самуил. 

4. Обект на концесията: Язовир „Кара 

Михал“, Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г. 

5. Кръг на потребителите: Гражданите и 

обществото. 

6. Очаквани резултати от изпълнението 

на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за използването 

на язовира и неговите околности за 

рибовъдство, напояване, индивидуален и 

спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности;ще се разкрият 

нови работни места в дейностите по 

използването и поддържането му в 

изправна техническо състояние и ще се 

повиши бюджетният приход от 

природния ресурс. 

3. Прогнозирани данни по 

чл.45, ал.2 от ЗК 

1.Обект на  концесия: Язовир „Кара 

Михал“ 

2. Максимален срок на концесията: 15 г. 

3. Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 

15000,00 лв. годишен наем.  

4. Година, през която се 

планира откриване на 

процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2022 г. 



 

Приложение №2 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА 

КОНЦЕСИЯ  

НА ОБЩИНА САМУИЛ  НА ЯЗОВИР „БОГДАНЦИ“ 

 

1. Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне  концесия  на  поземлен 

имот № 04666.16.25 с площ от 281592 

кв.м. с НТП - Язовир, находящ се в 

землището на с.Богданци, местността 

„Джамийски ниви”, община Самуил, 

област Разград по Акт за публична 

общинска собственост 

№3503/19.06.2019 г.  

2. Описание на проекта за 

концесия  

1. Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, включително 

целите, включени в Националната 

стратегия за развитие на концесиите са 

следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2. Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности и/или 

проекти от малкия и среден бизнес в 

общината. 

1.3. Използване на стопанската 

инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в изправно 

техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2. Оценка на съответствието на целите с 

целите и приоритетите на Националната 

стратегия за развитие на концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с общата  цел 

3. Икономическа ефективност при 

управлението на публичната собственост 

в защита интереса на гражданите и 

обществото, както и специфичните цели 

по Приоритет 4 от Националната 

стратегия за развитие на концесиите. 

4. Териториален обхват на концесията: 

с.Богданци, община Самуил. 

5. Обект на концесията: Язовир 

„Богданци“, Местността „Джамийски 

ниви”  по АПОС  №3503/19.06.2019 г.  

6. Кръг на потребителите: Гражданите и 

обществото. 

7. Очаквани резултати от изпълнението 

на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за използването 

на язовира и неговите околности за 

рибовъдство, напояване, индивидуален и 

спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности;ще се разкрият 

нови работни места в дейностите по 

използването и поддържането му в 

изправна техническо състояние и ще се 

повиши бюджетният приход от 

природния ресурс. 

3. Прогнозирани данни по 

чл.45, ал.2 от ЗК 

1. Обект, който ще се предоставя  чрез 

концесия: Язовир „Богданци“  

2. Максимален срок на концесията: 15 г. 

3. Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 10 

000,00 лв. годишен наем.  



4. Година, през която се 

планира откриване на 

процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА САМУИЛ  

(от 1 януари  2021 г.  до  31 декември 2027г.) 
Индивидуализация на проекта на концесията  Максимале

н срок на 

концесията  

Строителство

/услуги , 

които ще се 

възложат с 

концесията  

Срокове за 

изпълнение на 

възложеното 

строителство  

Плащания от 

концедента 

Концесионно 

възнаграждение  

(лв.) 
Наименование на проекта 

та концесия (наименование 

на концесията) 

Предмет на 

концесията  

Обект на 

концесията 

2022 г.  

Предоставяне за 

строителство на  поземлен 

имот с идентификатор 

№36333.22.205 с площ от 

410954 кв.м. по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

с.Кара Михал 

Строителство Язовир-публична 

общинска 

собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

№36333.22.205, м/т 

„Кемаля”  с площ 

410954 кв.м.  по 

кадастралната карта  

и кадастралните 

регистри на с.Кара 

Михал  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г. 

15 г.  Не  Не Не 15 000,00  

Предоставяне за 

строителство на  поземлен 

имот с идентификатор 

№04666.16.25  с площ от 

281592 кв.м. по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

с.Богданци 

Строителство Язовир-публична 

общинска 

собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

№36333.22.205, м/т 

„Джамийски ниви”  

с площ 281592 квм.  

по кадастралната 

карта  и 

кадастралните 

регистри на 

с.Богданци  по 

АПОС 

№3503/19.06.2019г. 

15 г.  Не  Не Не 10 000,00  



На основание чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.40, ал.1 от 

Закона за концесиите; чл.14, ал.9 от Закона за общинската 

собственост; чл.2, ал.3 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” – 15  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма  
  

РЕШИ: 

      

1. Изменя и допълва свое Решение №19.345/29.12.2020 г.   в  

Плана за действие на общински концесии на община Самуил за 

периода от януари 2021 до 31 декември 2027 г.  съгласно 

Приложение №1  и включва Проект  за  общински концесии – 

Приложение  № 2 за язовир „Кара Михал“  и Приложение № 3 

за язовир „Богданци“, неразделна част от настоящото Решение.  

  

    Планът за действие  за общински концесии може да се 

изменя и/или текущо при  включване на нов проект, изключване 

на проект, промени в проект относно прогнозираните елементи  

по чл.11, ал.1, т.3 от Наредба за изискванията за определяне на 

финансово-икономическите елементи на концесията.   

       

           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/ 
 

                               



Приложение №1  

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА САМУИЛ  

(от 1 януари 2021 до 31 декември 2027 г.) 
Индивидуализация на проекта на концесията  Максимален 

срок на 

концесията  

Строителство/услуги 

, които ще се 

възложат с 

концесията  

Срокове за 

изпълнение 

на 

възложеното 

строителство  

Плащания от 

концедента 

Наименование 

на проекта та 

концесия 

(наименование 

на концесията) 

Концесионно 

възнаграждение  

(лв.) 

Предмет на 

концесията  

Наименование на 

проекта та концесия 

(наименование на 

концесията) 

Предмет на 

концесията  

Обект на концесията 

2022 г.  

Предоставяне за 

строителство на  

поземлен имот с 

идентификатор 

№36333.22.205 с площ 

от 410954 кв.м. по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с.Кара Михал 

Строителство Язовир-публична 

общинска 

собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

№36333.22.205, м/т 

„Кемаля”  с площ 

410954 кв.м.  по 

кадастралната карта  

и кадастралните 

регистри на с.Кара 

Михал  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г. 

15 г.  Не  Не Предоставяне за 

строителство на  

поземлен имот с 

идентификатор 

№36333.22.205 с 

площ от 410954 

кв.м. по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри на 

с.Кара Михал 

Строителство 

Предоставяне за 

строителство на  

поземлен имот с 

идентификатор 

№04666.16.25  с площ от 

281592 кв.м. по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с.Богданци 

Строителство Язовир-публична 

общинска 

собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

№36333.22.205, м/т 

„Джамийски ниви”  с 

площ 281592 квм.  по 

кадастралната карта  

и кадастралните 

регистри на 

с.Богданци  по АПОС 

№3503/19.06.2019г. 

15 г.  Не  Не Предоставяне за 

строителство на  

поземлен имот с 

идентификатор 

№04666.16.25  с 

площ от 281592 

кв.м. по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри на 

с.Богданци 

Строителство 



Приложение №2 

 
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ  

НА ОБЩИНА САМУИЛ НА ЯЗОВИР „КАРА МИХАЛ“  
 

1.Наименование на проекта за 

концесия  

Предоставяне за строителство на:   

1. Поземлен имот с идентификатор №36333.22.205 с площ от 

410954 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Кара Михал одобрени по със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019г. и изменена със заповед №18-8807/26.08.2019 

г. на СГКК-Разград.Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване: Язовир, Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г.; 

2. Поземлен имот с идентификатор №36333.3.58 с площ от 

8557 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Кара Михал  одобрени по със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019 г. и изменена със заповед №18-8807/26.08.2019 

г. на СГКК-Разград.Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване: За брегоукрепителни и брегозащитни системи и 

съоръжения за предпазване от вредното въздействие от 

водите, Местността „Кючюк дермен” по АПОС 

№36346/10.09.19г. 

 3. Поземлен имот с идентификатор №36333.22.206 с площ от 

4449 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Кара Михал одобрени по със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019 г. и изменена със заповед №18-8807/26.08.2019 

г. на СГКК-Разград.Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване: За брегоукрепителни и брегозащитни системи и 

съоръжения за предпазване от вредното въздействие от 

водите, Местността „Между прокара” по АПОС 

№36345/10.09.2019 г.   

1. Наименование на проекта за 

концесия  

Предоставяне на концесия на  следните имоти:   

1. Поземлен имот с идентификатор №36333.22.205 с площ от 

410954 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Кара Михал одобрени със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019 г. и изменена със заповед №18-8807/26.08.2019 

г. на СГКК-Разград. Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване: Язовир, Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г.; 

2. Поземлен имот с идентификатор №36333.22.206 с площ от 

4449 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Кара Михал одобрени със Заповед №РД-18-177/25.03.2019 г. 

и изменена със заповед №18-8807/26.08.2019 г. на СГКК-

Разград. Трайно предназначение на територията: Територия, 

заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от водите, Местността 

„Между прокара” по АПОС №3635/10.09.2019 г.   

3. Поземлен имот с идентификатор №36333.3.58 с площ от 

8557 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал одобрени със Заповед №РД-18-177/25.03.2019 

г. и изменена със заповед №18-8807/26.08.2019 г. на СГКК-

Разград. Трайно предназначение на територията: Територия, 



заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от водите, Местността 

„Кючюк дермен” по АПОС №3636/10.09.2019 г. 

2. Описание на проекта за 

концесия  

1. Целите, които ще се постигнат с възлагането на концесията, 

включително целите, включени в Националната стратегия за 

развитие на концесиите са следните: 

      1.1. Ремонтиране и поддържане в експлотационна годност 

на язовир-публична общинска собственост. 

      1.2. Предоставяне на възможности за реализация на 

конкретни дейности и/или проекти от малкия и среден бизнес 

в общината. 

     1.3. Използване на стопанската инициатива на 

икономическите оператори, чрез финансови и технологични 

ресурси, както и иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в изправно техническо 

състояние на водостопанската система-язовир. 

2. Оценка на съответствието на целите с целите и 

приоритетите на Националната стратегия за развитие на 

концесиите: 

Посочените цели са изцяло в съответствие с обща цел  4 

„Икономическа ефективност при управлението на публичната 

собственост в защита интереса на гражданите и обществото, 

както и специфичните цели по Приоритет  4 от Националната 

стратегия за развитие на концесиите“ 

3.Териториален обхват на концесията: с.Кара Михал, община 

Самуил. 

4. Обект на концесията: Язовир „Кара Михал“, Местността 

„Кемаля”  по АПОС №3634/10.09.2019 г. 

5. Кръг на потребителите: Гражданите и обществото. 

6. Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 

С реализирането на проекта ще се увеличат възможностите за 

използването на язовира и неговите околности за 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности;ще се разкрият 

нови работни места в дейностите по използването и 

поддържането му в изправна техническо състояние и ще се 

повиши бюджетният приход от природния ресурс. 

3. Прогнозирани данни по чл.45, 

ал.2 от ЗК 

1.Обект на  концесия: Язовир „Кара Михал“ 

2. Максимален срок на концесията: 15 г. 

3. Публични средства за плащания от  концедента по размер и 

източници на финансиране, включително от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 15 000,00 лв. годишен наем.  

4. Година, през която се планира 

откриване на процедурата за 

определяне на концесионер  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ  

НА ОБЩИНА САМУИЛ  НА ЯЗОВИР „БОГДАНЦИ“ 

 

1.Наименование на проекта за 

концесия  

Предоставяне за ползване на  поземлен имот №04666.16.25 с 

площ от 281592 кв.м., с НТП- Язовир, находящ се в 

землището на с.Богданци, местността „Джамийски ниви”, 

община Самуил, област Разград по Акт за публична 

общинска собственост №3503/19.06.2019г.  

1. Наименование на проекта за 

концесия  

Предоставяне  концесия  на  поземлен имот № 04666.16.25 с 

площ от 281592 кв.м. с НТП - Язовир, находящ се в 

землището на с.Богданци, местността „Джамийски ниви”, 

община Самуил, област Разград по Акт за публична 

общинска собственост №3503/19.06.2019 г.  

2. Описание на проекта за 

концесия  

1. Целите, които ще се постигнат с възлагането на концесията, 

включително целите, включени в Националната стратегия за 

развитие на концесиите са следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в експлотационна годност на 

язовир-публична общинска собственост. 

1.2. Предоставяне на възможности за реализация на конкретни 

дейности и/или проекти от малкия и среден бизнес в 

общината. 

1.3. Използване на стопанската инициатива на 

икономическите оператори, чрез финансови и технологични 

ресурси, както и иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в изправно техническо 

състояние на водостопанската система-язовир. 

2. Оценка на съответствието на целите с целите и 

приоритетите на Националната стратегия за развитие на 

концесиите: 

Посочените цели са изцяло в съответствие с общата  цел 

3. Икономическа ефективност при управлението на 

публичната собственост в защита интереса на гражданите и 

обществото, както и специфичните цели по Приоритет 4 от 

Националната стратегия за развитие на концесиите. 

4. Териториален обхват на концесията: с.Богданци, община 

Самуил. 

5. Обект на концесията: Язовир „Богданци“, Местността 

„Джамийски ниви”  по АПОС  №3503/19.06.2019 г.  

6. Кръг на потребителите: Гражданите и обществото. 

7. Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 

С реализирането на проекта ще се увеличат възможностите за 

използването на язовира и неговите околности за 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности;ще се разкрият 

нови работни места в дейностите по използването и 

поддържането му в изправна техническо състояние и ще се 

повиши бюджетният приход от природния ресурс. 

3. Прогнозирани данни по чл.45, 

ал.2 от ЗК 

1. Обект, който ще се предоставя  чрез концесия: Язовир 

„Богданци“  

2. Максимален срок на концесията: 15 г. 

3. Публични средства за плащания от  концедента по размер и 

източници на финансиране, включително от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 10 000,00 лв. годишен наем.  



4. Година, през която се планира 

откриване на процедурата за 

определяне на концесионер  

2022 г. 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-673 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

Относно: Изменение и допълнение на Решение №34.659 от 

Протокол № 34 от 31.01.2022год. на Общински съвет Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 668 

 

Във връзка с постъпило в общинска администрация 
Самуил писмо под вх. № 554 от 16.02.2022год. от Областния 
управител на област Разград относно Решение №34.659 от 

Протокол №34 от 31.01.2022год. на Общински съвет Самуил за 
ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му, 
предлагаме изменение и допълнение на Решение №34.659 от 
Протокол №34 от 31.01.2022 год., като в мотивационната част 
да се добави: 

 

МОТИВИ: 

за приемане на изменение и допълнение на НАРЕДБА 7 за 

определянето и администрирането на  местните такси и цени на 

услуги на територията на община Самуил 

 

I. Причини и мотиви които налагат приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба 7 за  определянето и 

администрирането на  местните такси и цени на услуги на 

територията на община Самуил,  

Мотивите за промяната на посочената наредба са 

свързани с измененията и допълненията на Закона за местните 

данъци и такси, а именно: изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1 

януари на втората година, следваща публикуването на 

резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд 

в Република България през 2021 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в 

сила от 1.01.2019 г., бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г. 

Измененията в закона, основно са свързани с Раздел І 

„Такса за битови отпадъци“ от „Наредба 7 за  определянето и 

администрирането на  местните такси и цени на услуги на 

територията на община Самуил“, т.е. измененията по чл.71, т.2 

и т.3 от ЗМДТ, касаят сроковете по подаване на декларации по 

образец за „не събиране на такси“ от собственици или 



ползватели на имоти за услугата „сметосъбиране и 

сметоизвозване“. 

В основната си част промените касаят привеждане в 

съответствие на текстовете на наредбата с измененията в Закона 

за местните данъци и такси. 

Предложеният проект за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните 

данъци на територията на Община Самуил предвижда 

привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, без това да води до промяна на размера на 

определените размери на таксата битови отпадъци.   

II. Цели, които се поставят с предложения проект.  

 

Целта на промяната е привеждане на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните данъци на 

територията на Община Самуил в съответствие с новите 

разпоредби на Закона за местните данъци и такси. 

Очакваните резултати с приемането на настоящите 

предложени изменения се цели привеждане на текстовете от 

Наредбата в съответствие със Закона за местните данъци и 

такси. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането 

на новата уредба: 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с 

изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета 

на общината, както и с допълнителни човешки ресурси. 

 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително 

финансови, ако има такива: 

- чрез прилагането на измененията в Наредбата ще бъде 

постигната равнопоставеност между данъчно-задължените 

лица; 

- ще се предостави възможност на собственици или ползватели 

на имоти не ползвали услугата „сметосъбиране и 

сметоизвозване да подават декларация по образец до 31 

октомври за отпадане на заплащането на такса. 

 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския 

съюз: 

Проектът за изменение на подзаконовия нормативен акт е 

съобразен с действащия към момента Закон за местните данъци 

и такси, който от своя страна е в съответствие с Европейското 

законодателство. 

 

Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, проекта на изм. и 

доп. на Наредбата е публикува на интернет страницата на 

Община Самуил info@samuil.bg, за предложения и становища, 

като по този начин на заинтересованите лица е дадена 

възможност 30-дневен срок за даване на предложения и 

становища по проекта на нормативния акт. Предложения и 

становища по проекта на Наредбата не са постъпили в 

деловодството на Община Самуил и Общински съвет – Самуил 

с адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, община Самуил. 

  

Предвид гореизложеното: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.71 

от  Закона за местните данъци и такси при спазване на 

изискванията на чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административно-

процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и 

чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински 

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

„Въздържал се” – няма  

 

РЕШИ: 

 

I. Изменя и допълва свое Решение №34.659 от Протокол 

№34 от 31.01.2022год. за изменение и допълнение  НАРЕДБА 

mailto:info@samuil.bg


№7 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени  на  услуги  на територията на община Самуил на  

Общински съвет - Самуил в следния  вид: 
 

чл. 18, ал. 4. Таксата не се събира, когато общината не 

предоставя услугата, или ако имотът не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец от собственика или 

ползвателя до 31 октомври на предходната година в общината 

по местонахождението на имота. 

 

чл. 18а, ал. 1. Не се събира такса за услугата „сметосъбиране и 

сметоизвозване”, когато услугата не се предоставя от общината, 

или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец от собственика или ползвателя до 31 

октомври на предходната година в общината по 

местонахождение на имота 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

                               



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-675 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Определяне на нова структура  и численост  на 

Общинска администрация-Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 669 

 

Във връзка със изпълнението на Стратегията за 

административна реформа на държавната администрация, са 

настъпили много промени в нормативната уредба на 

Р.България. Промените касаят Наредбата за прилагане на 

Единния класификатор на длъжностите в администрацията и 

приетия нов  Класификатор на длъжностите в администрацията 

и Вътрешния одит в публичния сектор Това налага да бъде 

оптимизирана числеността на общинската администрация и 

приета нова структура, както и в последствие да  бъде утвърден 

нов  правилник на общинската администрация.  

Стопанисването и управлението на имотите общинска 

собственост, изисква огромна работа , както и последващ 

контрол по изпълнението на договорите за наем, договорите за 

продажба и концесии на общинско имущество. Но всичко това 

трябва да бъде подсигурено с добър финансов ресурс, 

ефективно управление и контрол на делегираните държавни 

дейности в областта на културата, образованието, 

здравеопазването и социалните дейности и ефективно 

управление и контрол на публичните финанси. 

С цел  да изградим по добро и работещо звено за  

стопанисване, управление и контрол на общинското имущество 

и ефективно управление и контрол публичните финанси 

предлагам откриване на -Звено вътрешен одит с две щатни 

бройки. Предлагам намаление на числеността на Дирекция 

“Административно-правно обслужване и финансови дейности”, 

която да наброява численост от  19 щатни бройки и Дирекция” 

Общинска собственост ,  регионално развитие и стопански 

дейности» остава с 18 щатни броя.  

 

Във връзка с гореизложеното: 



 

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

връзка с чл.12 и чл.13 от Наредбата за прилагането на  

Класификатора на длъжностите в администрацията, и с 

чл.12,ал.2,т.3 от Закона на вътрешния одит в публичния сектор, 

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

няма; „Въздържал се” – няма  

 

РЕШИ 

 

1.Утвърждава новата структурата на  Общинска 

администрация – Самуил и числеността на отделните звена, 

както  следва: 

 

Наименование на структурното звено Численост на звеното 
 

А.Изборни длъжности и органи по чл.19 от Закона               16 

за администрацията          
1.Кмет  на  община              

1 

2.Кметове  на кметства          

 12 

3.Зам.кметове             2 

4.Кметски  наместници            

1 

Б.Администрация 

1.Длъжности пряко подчинении на кмета:   4.5 

1.1.Секретар на община            

1 

1.2.Главен архитект      

 0.5 

1.3.Финансов контрольор        

1 

1.4 Звено „Вътрешен одит “                                                             2 

В.Обща  администрация - численост               

19 

Дирекция “Административно-правно обслужване 

и финансови дейности”            - с численост              

19 

               

Г.Специализирана  администрация - численост                    18 

Дирекция” Общинска собственост ,  регионално    

развитие и стопански дейности “  - с численост                          18 

              

    

Обща численост  в дейност “Общинската  администрация “      

57.5 
 

2.Настоящето изменение  в числеността и структурата на 

общинската администрация е в сила от 01.03.2022 година. 

   

3.Възлага на Кмета на Община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

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/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-670 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в 

Община Самуил  през  2022 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 670 

 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2022 г.” , Раздел ІV. „Разпореждане с 

имоти общинска собственост - продажба, замяна, делба“ в т. 4. 

Продажба на имоти по Закона за приватизацията и 

следприватизационен контрол /ЗПСК/ е предвидено продажба 

на поземлен имот 36333.501.25, област Разград, община 

Самуил, с. Кара Михал, ул. „Мургаш“ №36, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско 

застрояване (до 10 m), площ 14361 кв. м, стар номер 25, квартал 

7,  ведно с построената в имота  сграда  36333.501.25.1, област 

Разград, община Самуил, с. Кара Михал, п.к. 7453, ул. 

„Мургаш“ № 36, вид собств. Общинска частна, функц. предн. 

Постройка на допълващото застрояване, брой етажи 2, 

застроена площ 311 кв. м.  Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-118/07.12.2021 г. на ИД  на АГКК, за който е проявен 

интерес за закупуване.  

 Предвид гореизложеното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 

връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗПСК), Общински съвет – 

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

се” – няма  
 

Р Е Ш И: 



 

Приема  Годишен план за приватизация в Община Самуил  

през 2022 г. 

 

№ Наименование на обекта 
Прогнозна 
цена 

с/без ДДС 
/лв./ 

1. Поземлен имот 36333.501.25, област 

Разград, община Самуил, с. Кара Михал, п.к. 

7453, ул. Мургаш №36, вид собств. 

Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 

10 m), площ 14361 кв. м.,  ведно с 

построената в имота сграда 36333.501.25.1, 

област Разград, община Самуил, с. Кара 

Михал, п.к. 7453, ул. „Мургаш“ № 36, вид 

собств. Общинска частна, функц. предн. 

Постройка на допълващото застрояване, 

брой етажи 2, застроена площ 311 кв. м., 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

118/07.12.2021 г. на ИД  на АГКК. 

Земя – 

23970,20 лв. 

с ДДС; 

 

Сграда -

14089,80 лв. 

с ДДС 

 

Общо: 

38060,00 лв. 

с ДДС 

    
 

МОТИВИ: С докладна записка до кмета на община 

Самуил от зам. кмета на общината е сведена информация, че 

съгласно изискванията на ЗПСК  е необходимо общинските 

съвети да изготвят и оповестят публично годишен план за 

осъществяване на приватизационни сделки.   

Паричните постъпления от приватизацията на общинското 

участие в капитала на търговски дружества, на обособени части 

от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско 

участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, 

невключени в имуществото на общински търговски дружества, 

които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, 

складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени  

 

 

обекти на строителството, невключени в имуществото на 

общински търговски дружества постъпват по бюджета на 

общината. 

 

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 № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-671 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на Община Самуил. 

 

    ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем 

на 3 помещения от  сграда – публична  общинска собственост   

чрез публичен търг с явно наддаване.  

   

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 671 

 

На 26.04.2022 г.  изтича срока на Договор за наем 

сключен с  "Д-Р БУЧАКЛИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА" ЕООД, Булстат - 204361338, със седалище и адрес 

на управление: с.Владимировци, ул. Юндола  №3, община 

Самуил, област Разград, представлявано от Зейнеб Кемал 

Бучаклиева  на  наети три помещения - лекарски кабинети в 

с.Ножарово.  

           Част от сградата е включена   в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2022 г.” в Раздел І. т.6. (6.3)  „Описание на имотите,  за които 

ще се  проведат търгове с явно наддаване  или  публично 

оповестени конкурси  за отдаване под наем  на имущество   през 

2022 г.”    

 Предвид гореизложеното  и  на основание 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“,  моля  ОбС - Самуил  да   открие  процедура за 

отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване   на  

3(три) помещения  с обща застроена площ от 41.50  кв. м.  от 

сграда 52341.501.159.1, област Разград, община Самуил, с. 

Ножарово, ул. „Валентина Терешкова” №1-А, вид собств. 

Общинска публична, функц. предн. Административна, делова 

сграда,  цялата със застроена площ 308 кв. м., находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 52341.501.159 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Ножарово, община Самуил, 

област Разград, одобрени  със  Заповед за одобрение на  КККР 

№ РД-18-120/07.12.2021 г. на ИД АГКК за здравно медицинско 

обслужване на населението. 
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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” – 15  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма  

 

РЕШИ: 

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

под наем  на 3(три) помещения  с обща застроена площ от 41.50  

кв. м.  от сграда 52341.501.159.1, област Разград, община 

Самуил, с. Ножарово, ул. „Валентина Терешкова” № 1-А, вид 

собств.  

 

Общинска публична, функц. предн. Административна, делова 

сграда,  цялата със застроена площ 308 кв.м., находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 52341.501.159 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Ножарово, община Самуил, 

област Разград, одобрени  със  Заповед за одобрение на  КККР 

№ РД-18-120/07.12.2021 г. на ИД АГКК за здравно медицинско 

обслужване на населението с първоначална тръжна цена в 

размер на 89,64  лв.  без ДДС. 

2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена; 

3. Депозит за  участие  - 10 % от първоначалната тръжна цена; 

4. Срок на наемното отношение –  3(три) г.; 

5.  Оглед на обектите -  всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

6. Списък на документите, които трябва да се представят от 

кандидатите за участие в търга: 

            6.1. Заявление за участие в търга по образец; 

            6.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 

            6.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

            6.4.  Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит; 

            6.5. В заявлението за участие  в търга 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. 

7. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

           7.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил; 

           7.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

8. При наличие на задължения по т.7.1. и 7.2.  кандидатите не се 

допускат до участие в търга.  

9. 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. 

10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга и 

сключи договор  със спечелилия в търга   участник.  

 

 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 № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-672 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен план  за паша в мерите, 

пасищата и ливадите в община Самуил, определяне на пасища, 

мери и ливади  за общо и индивидуално ползване, отдаването 

им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за 

тяхното ползване за стопанската 2022-2023 г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Зикри Чауш ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 35. 672 

 

На основание  чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Общинският съвет: 

- определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на 

съветниците размера и местоположението на мерите, пасищата 

и ливадите за общо и за индивидуално ползване и правила за 

ползването им.  

- ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на 

съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на 

мерите, пасищата и ливадите, което съдържа: 

1. Годишен план за паша; 

2. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за 

общо и за индивидуално ползване; 

 

3. Задълженията на общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите, пасищата и ливадите.  

 

Предвид гореизложеното: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37о,  ал. 1 и ал. 4, 

във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 3, ал. 4, ал. 13, ал. 14 и от ЗСПЗЗ, 

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

няма; „Въздържал се” – няма  
    

РЕШИ: 

 



1. Приема Годишен план за паша в мерите, пасищата и ливадите 

в община Самуил  за стопанската 2022-2023 г. - Приложение 

№1;  

2. Определя правила за ползване  на пасища, мери и ливади за 

стопанската 2022-2023 г. - Приложение №2;  

3. Определя пасища, мери и ливади, описани в Приложение №3, 

които да бъдат разпределени за ползване и отдаване под наем на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ за 

съответното землище, съобразно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. При 

недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на Община 

Самуил в съответното землище, на правоимащите лица да бъдат 

разпределени такива в съседни землища;  

4. Определя  годишна наемна цена за ползване на пасища, мери 

и ливади  в размер на 9 (девет) лева за 1000 (хиляда) кв.м.;  

5. Договорите за наем да бъдат сключени за срок от 5 (пет) 

стопански години.  

6. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение 

свободни мери, пасища и ливади  да се отдадат под наем  чрез 

публичен  търг с явно наддаване,  по реда на чл. 37и, ал. 13 от 

ЗСПЗЗ, в който се допускат до участие само собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от 1 

година (стопанската 2022-2023 г.), с първоначална тръжна цена  

в размер на  9 (девет) лева за 1000 (хиляда) кв.м.;   

7. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по т.6 

свободни пасища, мери и ливади да се отдадат чрез търг с явно 

наддаване  по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ  на собственици 

на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, за срок от 1 година (стопанската 2022-2023 г.), с 

първоначална тръжна цена  в размер на  9 (девет) лева за 1000 

(хиляда) кв.м.; 

8. Определя пасищата, мерите и ливадите - собственост на 

Община Самуил, останали свободни след гореизброените 

процедури за общо ползване;  

9. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите 

законови действия по изпълнение на 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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 Г. НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ 

 

I. ОСНОВАНИЕ 

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 г. е разработен на основание 

чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно 

който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет. 

 

II. ОБХВАТ 

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински 

поземлен фонд на територията на Община Самуил , като определя размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за 

ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл.37о, ал.1, т.1 и 

т.2 от ЗСПЗЗ. 

 

III. ЦЕЛ 

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 

пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху 

околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики. 

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за  общо и 

индивидуално ползване на територията на Община Самуил, включени в списъка на 

Приложение №3. 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за 

индивидуално ползване на територията на Община Самуил, в зависимост от броя и вида на 

отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от 

Общински съвет-Самуил  с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците. 

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

1. Общината e длъжна: 

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и  пасища – публична 

общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски 

производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и 

екологично състояние. 

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище. 

1.3. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за  директно 

подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане на земеделските 

стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на 

земеделския производител. 

 

1.4. Кметовете/кметския наместник на населените места от съставните селища на община 

Самуил се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на  

 

общинските пасища, мери и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения 

да уведомяват специалистите от Община Самуил. 



1.5. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на 

ползването на пасищата и мерите. 

1.6. Да информира ползвателите на  пасища,  мери  и  ливади  при  настъпили  промени в 

нормативни документи, касаещи условията по предоставяне, поддържане  и  опазване  на 

пасищата, мерите  и  ливадите  в  добро земеделско и екологично състояние. 

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 

2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване, 

единствено за паша на селскостопански животни, когато са регистрирани земеделски 

производители с животни. 

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни. 

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят 

свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и да 

не събират такса от собствениците на единични животни, 

независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата. 

2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища.  

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и 

храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и 

групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. 

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на  опазването 

им. 

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, 

промишлени и други отпадъци.  

2.8. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

2.9. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 

2.10. Да не ограждат наетите пасища, мери и ливади. 

2.11. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на 

домашни животни в пасищата; 

2.12. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, в 

съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на 

Министъра на земеделието и храните, включително: 

- Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси. 

- Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 

растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова 

папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина. 

- Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори). 

2.13. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни (задължителните 

ваксинации и обезпаразитяване), с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити. 

2.14. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна 

защита. 

2.15. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с 

начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища. 

2.16. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства. 

2.17. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност 

в мерите и пасищата. 

2.18. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им пасища, мери и ливади, както 

и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината.  

 

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 

1. Кмета на Общината: 



1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на 

мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно 

ЗСПЗЗ. 

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия 

в изпълнение изискванията на закона. 

2. Дирекция „Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности”: 

2.1. Отговаря за актуализацията на плана. 

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на 

плана. 

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд. 

2.4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове. 

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

При изпълнение на плана, Община Самуил  взаимодейства с: Общинска служба по земеделие 

– Исперих,, офис –Самуил и  ОД „Земеделие“ гр.Разград , ОД по безопасност на храните град 

Разград. 

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на бюджета 

на общината. 

 

 

Приет с решение № 35. 672 от 28.02.2022 г. на Общински съвет Самуил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от 

Общинския поземлен фонд на територията на община Самуил  за 

стопанската 2022-2023 г.  

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Самуил, 

съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ, включват: 

1. Перспективен експлоатационен план за паша  
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на община Самуил, съобразено с 

утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 година на Министъра на Земеделието и 

храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”. 

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските 

стопани, с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на 

възможен екологичен ефект и икономически растеж на района. 

 

 

 

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, 

отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване 

на животновъдството като фактор за развитие на населеното място. 

 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално 

ползване  
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от Oбщинския поземлен фонд 

се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен 

механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на 

лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, 

държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява 

в общината и се публикува на интернет страницата на общината. 

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от 

осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 

производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска 

единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за 

мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 

„Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на 

биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят 

имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 



2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на общината, към което 

прилагат документи от първи до десети март на текущата година, към което прилагат 

документи определени в правилника за прилагането на ЗСПЗЗ. 

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат 

площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението 

предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 

имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по 

възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 

необходимите площи в срок до 1 май. 

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд, в землището към 

разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва допълнително 

разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и 

съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се 

прилага до изчерпване на имотите от Oбщинския поземлен фонд или до достигане на нормата 

по т.2.1.3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и 

област. 

 

Протоколът по 2.1.5. или по 2.1.6. се обявява в кметството и се публикува на интернет 

страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на  

 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 

изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд след 

разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото 

лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на Министъра на 

земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и заявление за 

допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след заплащане на 

наемната цена кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на 

договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3. и 

се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда 

увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, 

публикуван от НСИ. 

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават 

под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Договорите се сключват за една стопанска година. 

2.1.10. Останалите, след провеждане на търга по т.2.1.9 свободни пасища, мери и ливади се 

отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 

определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска 

година. 

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от Oбщинския поземлен фонд, за които са сключени 

наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

2.2. Пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд за общо ползване. 

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното 

място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери 

и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада. 

 

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене 
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, утвърдени 

със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско 



състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се 

започва от средата към периферията. 

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците. 

 

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват 

съществуващите прокари и полските пътища. 

 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата  
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата: 

            5.1.1. За опазване и поддържане на почвения слой не се допуска: 

1. нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, 

разораване 

2. преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище; 

едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно 

пашуване и за водопой. 

5.2. За опазване на биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при 

паша, не се допуска: 

1. едновременното пашуване на големи стада с животни на едно и също място;  

 

2. паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места; 

3. унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в 

ландшафта; 

4. оставянето на пашуващите животни без надзор; 

5. внасянето на неодобрени минерални торове; 

6. не се позволява депонирането и разпръскването на битови отпадъци из пасището, като 

собственикът на животните е длъжен да извършва почистване на битовите отпадъци, 

изхвърлени в предоставеното му пасище и изнасянето им на определените за тази цел места; 

7. опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване 

нов подраст; 

8. увреждане или замърсяване на наличните инфраструктурни обекти за водопой –чешми, 

корита и други. 

 

 6. Ветеринарна профилактика 
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните, причинено 

от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на 

животни в заразени участъци. 

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със 

специфични ветеринарни препарати. 

 

7. Охрана  
Охраната на наетите мери и пасища от Oбщински поземлен фонд е съответно за сметка на 

ползвателите. 

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на 

топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието на 

животновъдството на територията на общината  
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, 

поддържане и подобряване на мерите и пасищата. 

  

 

Правилата са изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл. 37о, ал. 2, одобрени с Решение № 35.672 от 28.02.2022 г. на 

Общински съвет Самуил.  



Приложение №3 

Землище  Номер на акта за 

общинска 

собственост  

Местност Начин 

на 

трайно 

ползван

е   

Площ 

м2 

Имот номер Категори

я 

Богданци АПОС 

3182/07.05.2019г. 

Дюз екинлик Пасище 11423/26523 04666.19.8 Трета  

Богданци АПОС 

3183/07.05.2019г. 

Дюз екинлик Пасище 32905/110905 04666.19.4 Трета  

Богданци АПОС 

3488/19.06.2019г. 

Турските чаири Пасище 144 04666.15.24 Трета  

Богданци АПОС 

3489/19.06.2019г. 

Бекчия Пасище 1371 04666.7.72 Трета  

Богданци АПОС 

3490/19.06.2019г. 

Джамийски ниви Пасище 9613 04666.8.46 Трета  

Богданци АПОС 

3491/19.06.2019г. 

Джамийски ниви Пасище 1383 04666.7.67 Трета  

Богданци АПОС 

3492/19.06.2019г. 

Джамийски ниви Пасище 4250 04666.7.59 Трета  

Богданци АПОС 

3493/19.06.2019г. 

Джамийски ниви Пасище 1996 04666.7.57 Трета  

Богданци АПОС 

3494/19.06.2019г. 

Зад стопански двор Пасище 1407 04666.5.69 Четвърта  

Богданци АПОС 

3495/19.06.2019г. 

Зад стопански двор Пасище 3108 04666.5.67 Четвърта  

Богданци АПОС 

3496/19.06.2019г. 

Под язовира 

Богданци 

Пасище 5276 04666.13.47 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3240/20.05.2019г. 

Ендеклик Пасище 32842 04741.21.204 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3241/20.05.2019г. 

Куфалъ Пасище 42993 04741.42.219 Седма 

Богомилци АПОС 

3243/20.05.2019г. 

Куфалъ Пасище 1863 04741.67.215 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3244/20.05.2019г. 

Юг чешма Пасище 1086 04741.67.214 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3245/20.05.2019г. 

Каралар Пасище 1396 04741.71.212 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3247/20.05.2019г. 

Коджа кору Пасище 8252 04741.51.208 Четвърта  



Богомилци АПОС 

3248/20.05.2019г. 

Ендеклик Пасище 6800 04741.22.201 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3249/20.05.2019г. 

Коруалтъ Пасище 5640 04741.48.200 Седма 

Богомилци АПОС 

3250/20.05.2019г. 

Гюнерджик Пасище 1641 04741.27.197 Пета  

Богомилци АПОС 

3251/20.05.2019г. 

Юг чешма Пасище 5411 04741.35.193 Седма 

Богомилци АПОС 

3252/20.05.2019г. 

Коджа кору Пасище 2035 04741.17.192 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3253/20.05.2019г. 

Чакъллък Пасище 5107 04741.9.189 Пета  

Богомилци АПОС 

3254/20.05.2019г. 

Чакъллък Пасище 379 04741.13.190 Пета  

Богомилци АПОС 

3255/20.05.2019г. 

Текне тарла Пасище 1771 04741.2.188 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3301/20.05.2019г. 

Чешме дере Пасище 1745 04741.43.246 Седма 

Богомилци АПОС 

3302/20.05.2019г. 

Чешме дере Пасище 146 04741.43.247 Седма 

Богомилци АПОС 

3303/20.05.2019г. 

Буранар екинлик Пасище 1434 04741.44.249 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3304/20.05.2019г. 

Буранар екинлик Пасище 715 04741.43.250 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3305/20.05.2019г. 

Саксанджик Пасище 3345 04741.59.252 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3306/20.05.2019г. 

Саксанджик Пасище 749 04741.59.253 Седма  

Богомилци АПОС 

3307/20.05.2019г. 

Чакъллък Пасище 1685 04741.6.259 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3308/20.05.2019г. 

Тютюнлюк Пасище 14583 04741.46.263 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3309/20.05.2019г. 

Каршъ Пасище 41428 04741.42.269 Седма  

Богомилци АПОС 

3310/20.05.2019г. 

Инжовка Пасище 3899 04741.46.271 Шеста  

Богомилци АПОС 

3311/20.05.2019г. 

Плуг тарла Пасище 11002 04741.33.273 Седма 

Богомилци АПОС Чакъллък Пасище 495 04741.7.256 Пета  



3312/20.05.2019г. 

Богомилци АПОС 

3313/20.05.2019г. 

Гьолджюк ьоню Пасище 7147 04741.297.1 Четвърта  

Богомилци АПОС 

3314/20.05.2019г. 

Гьолджюк ьоню Пасище 37257 04741.297.3 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3315/20.05.2019г. 

Каралар Пасище 6264 04741.71.221 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3316/20.05.2019г. 

Балък аркасъ Пасище 19897 04741.39.222 Седма  

Богомилци АПОС 

3317/20.05.2019г. 

Куфалъ Пасище 5162 04741.37.223 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3318/20.05.2019г. 

Каралар Пасище 2876 04741.71.227 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3319/20.05.2019г. 

Каралар Пасище 2830 04741.71.228 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3320/20.05.2019г. 

Инжовка Пасище 18744 04741.42.232 Седма  

Богомилци АПОС 

3321/20.05.2019г. 

Коруалтъ Пасище 28784 04741.62.234 Седма  

Богомилци АПОС 

3322/20.05.2019г. 

Коруалтъ Пасище 22722 04741.62.235 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3323/20.05.2019г. 

Гьолджюк ьоню Пасище 19215 04741.49.236 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3324/20.05.2019г. 

Гьолджюк ьоню Пасище 55819/58819 04741.66.237 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3325/20.05.2019г. 

Кьосерлик Пасище 22055 04741.51.241 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3326/20.05.2019г. 

Чешме дере Пасище 863 04741.43.244 Седма  

Богомилци АПОС 

3327/20.05.2019г. 

Чешме дере Пасище 1907 04741.43.245 Седма  

Богомилци АПОС 

3328/20.05.2019г. 

Ени махле Пасище 66843 04741.19.274 Седма 

Богомилци АПОС 

3329/20.05.2019г. 

Ендеклик Пасище 2386 04741.22.275 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3330/20.05.2019г. 

Юг чешма Пасище 2045 04741.67.276 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3331/20.05.2019г. 

Юг чешме Пасище 16061 04741.36.277 Четвърта 



Богомилци АПОС 

3332/20.05.2019г. 

Коруалтъ Пасище 22657 04741.48.278 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3334/20.05.2019г. 

Коруалтъ Пасище 7490 04741.59.280 Седма   

Богомилци АПОС 

3336/20.05.2019г. 

Яхя ьоню Пасище 110537 04741.64.282 Седма  

Богомилци АПОС 

3337/20.05.2019г. 

Саксанджик Пасище 13645 04741.60.283 Седма  

Богомилци АПОС 

3338/20.05.2019г. 

Юг чешме Пасище 157572 04741.32.284 Седма  

Богомилци АПОС 

3339/20.05.2019г. 

Чакъллък Пасище 18550 04741.7.285 Четвърта 

Богомилци АПОС 

3340/20.05.2019г. 

Чакъллък Пасище 5210 04741.7.286 Пета  

Богомилци АПОС 

3341/20.05.2019г. 

Чакъллък Пасище 19188 04741.9.287 Пета  

Богомилци АПОС 

3342/20.05.2019г. 

Гюнерджик Пасище 51054 04741.27.288 Пета  

Богомилци АПОС 

3343/20.05.2019г. 

Гюнерджик Пасище 8773 04741.9.289 Пета  

Богомилци АПОС 

3344/20.05.2019г. 

Гюнерджик Пасище 1131 04741.13.291 Пета  

Богомилци АПОС 

3466/14.06.2019г. 

Коруалтъ Друг  

вид 

ливада 

5003 04741.47.1 Седма  

Владимировц

и 

АПОС 
386/14.08.2007г. 

Пунар кулак Пасище 40252/123452 11449.36.20 Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
770/19.01.2012 г. 

Кирезлик Пасище 167339 11449.36.25  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
771/19.01.2012 г. 

Катранлък Пасище 96302 11449.36.39  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
773/19.01.2012 г. 

Дерелик Пасище 2622 11449.55.22  Четвърта 

Владимировц

и 

АПОС 
774/19.01.2012 г. 

Кайрака Пасище 110731 11449.55.24 Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
775/19.01.2012 г. 

Кузу Гьолджек Пасище 2632 11449.57.52   Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
776/19.01.2012 г. 

Кузу Гьолджек Пасище 67311 11449.61.154  Трета  



Владимировц

и 

АПОС 
777/19.01.2012 г. 

Каршъ авул Пасище 1474 11449.61.184  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
778/19.01.2012 г. 

Кьоклюк Пасище 2340 11449.17.17  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
779/19.01.2012 г. 

Кьоклюк Пасище 14703 11449.17.18 Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
780/19.01.2012 г. 

Ени гьол Пасище 3868 11449.20.11  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
783/19.01.2012 г. 

Табак кору Пасище 2047 11449.21.39   Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
785/19.01.2012 г. 

Коджа кюше Пасище 1186 11449.28.17 Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
787/19.01.2012 г. 

Акбаш кору Пасище 2961 11449.30.51  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
789/19.01.2012 г. 

Акбаш кору Пасище 10756 11449.30.56  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
790/19.01.2012 г. 

Кузу гьолджек Пасище 10605 11449.32.36  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
791/19.01.2012 г. 

Акбаш кору Пасище 6687 11449.35.22  Трета  

Владимировц

и 

АПОС 
793/19.01.2012 г. 

Калето Пасище 178318/27831
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11449.40.30  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
794/19.01.2012 г. 

Даалтъ Пасище 5189 11449.4.31  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
795/19.01.2012 г. 

Каролу корусу Пасище 32100 11449.45.35  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
796/19.01.2012 г. 

Каролу корусу Пасище 725 11449.45.37  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
797/19.01.2012 г. 

Каролу корусу Пасище 52688 11449.47.12  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
799/19.01.2012 г. 

Алчак кору Пасище 4425 11449.48.14  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
800/19.01.2012 г. 

Алчак кору Пасище 1382 11449.48.15  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
801/19.01.2012 г. 

Алчак кору Пасище 1286 11449.48.16  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 
802/19.01.2012 г. 

Кьолджек Пасище 12725/16725 11449.49.26  Четвърта  

Владимировц АПОС 
803/19.01.2012 г. 

Кьолджек Пасище 33933 11449.50.40  Четвърта  



и 

Владимировц

и 

АПОС 
804/19.01.2012 г. 

Кара сулук Пасище 148629 11449.8.41  Четвърта  

Владимировц

и 

АПОС 

1693/04.03.2013г. 

Ени гьол Пасище 1013 11449.20.54 Трета  

Владимировц

и 

АПОС 

2243/16.02.2015г. 

Табак кору  Ливада 32027 11449.21.59 Трета  

Голям извор АПОС 
3948/06.02.2020г
. 

Кармазлията Пасище 262568 15761.24.29 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3934/06.02.2020г
. 

Черкезкото Пасище 7757 15761.6.6 Трета  

Голям извор АПОС 
3935/06.02.2020г
. 

Черкезкото Пасище 8384 15761.6.8 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3941/06.02.2020г
. 

Кармазлията Пасище 66597 15761.16.1 Четвърта 

Голям извор АПОС 
3944/06.02.2020г
. 

Хърсов екинлик Пасище 21935 15761.18.1 Трета  

Голям извор АПОС 
3947/06.02.2020г
. 

Кармазлията Пасище 12490 15761.20.1 Трета  

Голям извор АПОС 
3949/06.02.2020г
. 

Шопова кория Пасище 1470 15761.26.13 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3950/06.02.2020г
. 

Лозята Пасище 2186 15761.29.7 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3951/06.02.2020г
. 

Церака Пасище 5171 15761.31.1 Четвърта  

Голям извор АПОС 
4824/26.11.2021г
. 

Церака Пасище 32148 15761.37.1 Шеста  

Голям извор АПОС 
3955/06.02.2020г
. 

Церака Пасище 182 15761.37.16 Четвърта  

Голям извор АПОС 
395606.02.2020г. 

Отсрещните ниви Пасище 213047 15761.38.4 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3957/06.02.2020г
. 

Отсрещните ниви Пасище 110319/16131
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15761.41.20 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3960/06.02.2020г
. 

Отсрещните ниви Пасище 634 15761.42.2 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3961/06.02.2020г
. 

Отсрещните ниви Пасище 31617/44817 15761.43.1 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3962/06.02.2020г
. 

Над кошарите Пасище 19365/79365 15761.46.2 Четвърта  



Голям извор АПОС 
3936/06.02.2020г
. 

Черкезкото Пасище 28714 15761.6.12 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3937/06.02.2020г
. 

Черкезкото Пасище 17827 15761.6.16 Четвърта 

Голям извор АПОС 
3938/06.02.2020г
. 

Кармазлията Пасище 5004 15761.13.1 Четвърта 

Голям извор АПОС 
3940/06.02.2020г
. 

Кармазлията Пасище 23181 15761.14.2 Четвърта 

Голям извор АПОС 
3942/06.02.2020г
. 

Хърсов екинлик Пасище 8680 15761.17.1 Трета  

Голям извор АПОС 
3943/06.02.2020г
. 

Хърсов екинлик Пасище 15390 15761.17.10 Трета  

Голям извор АПОС 
3945/06.02.2020г
. 

Хърсов екинлик Пасище 5085 15761.18.10 Четвърта 

Голям извор АПОС 
3952/06.02.2020г
. 

Церака Пасище 378 15761.33.25 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3954/06.02.2020г
. 

Церака Пасище 120385 15761.37.3 Шеста  

Голям извор АПОС 
3958/06.02.2020г
. 

Отсрещните ниви Пасище 47954 15761.41.22 Девета  

Голям извор АПОС 
3959/06.02.2020г
. 

Отсрещните ниви Пасище 19756 15761.42.1 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3963/06.02.2020г
. 

Над кошарите Пасище 243543 15761.50.2 Девета  

Голям извор АПОС 
3964/06.02.2020г
. 

Над кошарите Пасище 38288 15761.50.4 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3965/06.02.2020г
. 

Над кошарите Пасище 24627 15761.51.3 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3966/06.02.2020г
. 

Над кошарите Пасище 3482 15761.51.4 Девета  

Голям извор АПОС 
3968/06.02.2020г
. 

Липака Пасище 1878 15761.55.3 Четвърта  

Голям извор АПОС 
3971/06.02.2020г
. 

Алмала гьол Пасище 8515 15761.66.13 Четвърта  

Голям извор АПОС 

3939/06.02.2020г. 

Кармазлията Ливада  5535 15761.13.3 Втора  

Голям извор АПОС 

3946/06.02.2020г. 

Хърсов екинлик Пасище 45256/57556 15761.19.11 Трета  

Голяма вода  АПОС Лозята Пасище 454 15669.4.99 Трета  



3523/01.07.2019г. 

Голяма вода  АПОС 

3527/01.07.2019г. 

Лозята Пасище 153129 15669.4.73 Шеста  

Голяма вода  АПОС 

3528/01.07.2019г. 

Лозята Пасище 1401 15669.4.3 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3529/01.07.2019г. 

Ливадите Пасище 4597 15669.4.72 Шеста  

Голяма вода  АПОС 

3530/01.07.2019г. 

Кьоклюк Пасище 4590 15669.3.205 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3531/01.07.2019г. 

Даллъ кору Пасище 274878 15669.3.194 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3532/01.07.2019г. 

Даллъ кору Пасище 124057 15669.2.17 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3533/01.07.2019г. 

Даллъ кору Пасище 668 15669.3.131 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3534/01.07.2019г. 

Даллъ кору Пасище 54904 15669.3.193 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3535/01.07.2019г. 

Лозята Пасище 438 15669.4.84 Трета  

Голяма вода  АПОС 

3536/01.07.2019г. 

Кьоклюк Пасище 50555 15669.3.115 Трета  

Желязковец АПОС 

3366/03.06.2019г. 

Махледжик Пасище 9404 29218.18.6 Девета  

Желязковец АПОС 

3369/03.06.2019г. 

Махледжик Пасище 501 29218.19.2 Девета  

Желязковец АПОС 

3371/03.06.2019г. 

Махледжик Пасище 8994 29218.19.4 Девета  

Желязковец АПОС 

3375/03.06.2019г. 

Агова нива Пасище 526 29218.24.4 Четвърта  

Желязковец АПОС 

3383/03.06.2019г. 

Агова нива Пасище 5673 29218.35.8 Шеста  

Желязковец АПОС 

3390/03.06.2019г. 

Дерелик Пасище 14953 29218.52.23 Четвърта  

Желязковец АПОС 

3391/03.06.2019г. 

Агова нива Пасище 1038 29218.27.6 Седма  

Желязковец АПОС 

3415/03.06.2019г. 

Плуг дюзю Пасище 1520 29218.70.1 Пета  

Желязковец АПОС 

3416/03.06.2019г. 

Юренджик Пасище 3734 29218.67.3 Девета  



Желязковец АПОС 

3417/03.06.2019г. 

Под чалията Пасище 1337 29218.78.5 Четвърта  

Желязковец АПОС 

3418/03.06.2019г. 

Чаталова Пасище 351 29218.98.3 Четвърта  

Желязковец АПОС 

3419/03.06.2019г. 

Толджа Пасище 1695 29218.99.5 Четвърта 

Желязковец АПОС 

3420/03.06.2019г. 

Толджа Пасище 13124 29218.99.11 Четвърта 

Здравец АПОС 
697/12.12.2011 г. 

Караач корусу Пасище 52129 30630.161.26 Четвърта 

Здравец АПОС 
698/12.12.2011 г. 

Коджа ямач Пасище 59225 30630.161.25  Четвърта 

Здравец АПОС 
702/12.12.2011 г. 

Веретлер Пасище 10360 30630.10.20  Четвърта  

Здравец АПОС 
703/12.12.2011 г. 

Веретлер Пасище 5256 30630.10.24  Четвърта  

Здравец АПОС 
704/12.12.2011 г. 

Веретлер Пасище 20729 30630.10.25  Четвърта  

Здравец АПОС 
705/12.12.2011 г. 

Веретлер Пасище 3562 30630.10.29  Четвърта  

Здравец АПОС 
706/12.12.2011 г. 

Добруджански 

блок 

Пасище 9628 30630.162.26 Четвърта  

Здравец АПОС 
752/10.01.2012 г. 

Коджа ямач Пасище 18424 30630.29.15  Четвърта  

Здравец АПОС 
753/10.01.2012 г. 

Коджа ямач Пасище 906 30630.30.44  Четвърта  

Здравец АПОС 
754/10.01.2012 г. 

Коджа ямач Пасище 1848/8816 30630.30.33  Четвърта 

Здравец АПОС 
755/10.01.2012 г. 

Коджа ямач Пасище 2427 30630.30.29  Четвърта 

Здравец АПОС 
756/10.01.2012 г. 

Коджа ямач Пасище 1365 30630.31.19  Четвърта 

Здравец АПОС 
757/10.01.2012 г. 

Коджа ямач Пасище 3181 30630.32.39  Четвърта 

Здравец АПОС 
758/10.01.2012 г. 

Арпалък Пасище 7644 30630.32.38  Осма  

Здравец АПОС 
759/10.01.2012 г. 

Арпалък Пасище 5791 30630.33.26  Четвърта 

Здравец АПОС 
760/10.01.2012 г. 

Арпалък Пасище 8125 30630.33.23  Четвърта 

Здравец АПОС 
761/10.01.2012 г. 

Арпалък Пасище 9327 30630.33.22  Четвърта 

Здравец АПОС 
762/10.01.2012 г. 

Арпалък Пасище 11959 30630.33.21  Четвърта 

Здравец АПОС 
763/10.01.2012 г. 

Караач корусу Пасище 33714 30630.34.19  Осма  

Здравец АПОС 
764/10.01.2012 г. 

Кору гьолджюк Пасище 3713 30630.35.36 Трета  

Здравец АПОС 
765/10.01.2012 г. 

Караач корусу Пасище 18934 30630.35.32  Девета  

Здравец АПОС 
766/10.01.2012 г. 

Кору гьолджюк Пасище 1500 30630.36.61  Трета  

Здравец АПОС 
767/10.01.2012 г. 

Мандра кулак Пасище 4513 30630.36.60  Трета  



Здравец АПОС 
768/10.01.2012 г. 

Бова тарла Пасище 3629 30630.163.3  Четвърта  

Здравец АПОС 
1281/16.01.2013г
. 

Айля кулак Пасище 97266/98266 30630.30.38 Девета  

Здравец АПОС 

1694/04.03.2013г. 

Айля кулак Пасище 60025/190025 30630.30.35 Осма  

Кара Михал  АПОС 

3544/02.07.2019г. 

Кара кору Пасище  10355 36333.29.75 Трета  

Кара Михал  АПОС 

3631/31.07.2019г. 

Под балканска гора Друг 

вид 

ливада  

3601 36333.20.4 Трета  

Кара Михал  АПОС 

3632/31.07.2019г. 

Голям паламар Друг 

вид 

ливада  

12884 36333.15.5 Девета  

Кара Михал  АПОС 

3633/31.07.2019г. 

Бостанлък Друг 

вид 

ливада  

5000 36333.31.13 Трета  

Кара Михал  АПОС 

3547/02.07.2019г. 

Между прокара Пасище 395 36333.14.92 Трета  

Кара Михал  АПОС 

3548/02.07.2019г. 

Голям паламар Пасище 2128 36333.34.88 Девета  

Кара Михал  АПОС 

3556/02.07.2019г. 

Голям паламар Пасище 2122 36333.15.8 Девета  

Кривица АПОС 

4084/21.02.2020г. 

Отлуени Пасище 20090 39815.105.29

8 

Седма  

Кривица АПОС 

4080/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 15619 39815.101.29

7 

Седма  

Кривица АПОС 

4083/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 719 39815.105.29

6 

Четвърта  

Кривица АПОС 

4082/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 923 39815.105.29

5 

Четвърта  

Кривица АПОС 

4076/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 1102 39815.86.294 Четвърта  

Кривица АПОС 

4079/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 679 39815.98.293 Четвърта  

Кривица АПОС 

4078/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 1240 39815.91.292 Четвърта  

Кривица АПОС 

4077/21.02.2020г. 

Паракайнак Пасище 432 39815.87.291 Четвърта  

Кривица АПОС 

4074/21.02.2020г. 

Паракайнак Пасище 2466 39815.84.290 Четвърта  



Кривица АПОС 

4051/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 2676 39815.29.1 Четвърта  

Кривица АПОС 

4072/21.02.2020г. 

Паракайнак Пасище 3880 39815.74.289 Седма  

Кривица АПОС 

4075/21.02.2020г. 

Паракайнак Пасище 11898 39815.85.288 Четвърта  

Кривица АПОС 

4087/21.02.2020г. 

Паракайнак Пасище 2906 39815.110.28

7 

Седма  

Кривица АПОС 

4071/21.02.2020г. 

Паракайнак Пасище 1319 39815.74.286 Седма  

Кривица АПОС 

4070/21.02.2020г. 

Отлуени кулак Пасище 6034 39815.70.285 Шеста  

Кривица АПОС 

4069/21.02.2020г. 

Отлуени Пасище 95919 39815.69.284 Четвърта  

Кривица АПОС 

4068/21.02.2020г. 

Юртлук Пасище 5810 39815.69.283 Четвърта  

Кривица АПОС 

4067/21.02.2020г. 

Юртлук Пасище 4444 39815.68.282 Шеста  

Кривица АПОС 

4066/21.02.2020г. 

Юртлук Пасище 21061 39815.66.281 Шеста  

Кривица АПОС 

4065/21.02.2020г. 

Юртлук Пасище 518 39815.62.278 Седма  

Кривица АПОС 

4064/21.02.2020г. 

Юртлук Пасище 1086 39815.60.277 Четвърта  

Кривица АПОС 

4140/24.02.2020г. 

Отлуени Пасище 1736 39815.124.27

4 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4139/24.02.2020г. 

Отлуени Пасище 5568 39815.124.27

3 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4063/21.02.2020г. 

Отлуени Пасище 4575 39815.57.272 Четвърта  

Кривица АПОС 

4085/21.02.2020г. 

Чакмакли Пасище 1150 39815.107.26

9 

Шеста  

Кривица АПОС 

4062/21.02.2020г. 

Отлуени Пасище 700 39815.57.268 Четвърта  

Кривица АПОС 

4141/24.02.2020г. 

Отлуени Пасище 3482 39815.127.26

7 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4061/21.02.2020г. 

Янтарла Пасище 25112 39815.50.266 Четвърта  

Кривица АПОС Дерелик Пасище 1020 39815.114.26 Четвърта 



4137/24.02.2020г. 5 

Кривица АПОС 

4073/21.02.2020г. 

Равнищата Пасище 11611 39815.75.264 Четвърта  

Кривица АПОС 

4142/24.02.2020г. 

Равнищата Пасище 14485 39815.132.26

3 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4143/24.02.2020г. 

Демир йолу Пасище 5106 39815.133.25

9 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4058/21.02.2020г. 

Демир йолу Пасище 5170 39815.47.258 Четвърта  

Кривица АПОС 

4057/21.02.2020г. 

Демир йолу Пасище 9804 39815.45.254 Четвърта  

Кривица АПОС 

4055/21.02.2020г. 

Демир йолу Пасище 6568 39815.42.250 Четвърта  

Кривица АПОС 

4088/21.02.2020г. 

Дермен даа Пасище 3051 39815.111.24

9 

Четвърта  

Кривица АПОС 

4050/21.02.2020г. 

Дермен даа Пасище 2425 39815.28.247 Шеста  

Кривица АПОС 

4136/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 846 39815.113.24

4 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4135/24.02.2020г. 

Дермен даа Пасище 397 39815.113.24

3 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4052/21.02.2020г. 

Дермен даа„ Пасище 3550 39815.29.242 Шеста  

Кривица АПОС 

4047/21.02.2020г. 

Дермен даа Пасище 993 39815.24.240 Шеста  

Кривица АПОС 

4138/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 829 39815.115.23

5 

Четвърта 

Кривица АПОС 

4045/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 1828 39815.21.234 Четвърта  

Кривица АПОС 

4039/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 9126 39815.16.228 Четвърта  

Кривица АПОС 

4033/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 3101 39815.4.220 Четвърта  

Кривица АПОС 

4081/21.02.2020г. 

Шишман кулак Пасище 46385 39815.102.1 Четвърта  

Кривица АПОС 

4054/21.02.2020г. 

Демир йолу Пасище 1018 39815.42.31 Четвърта  

Кривица АПОС 

4053/21.02.2020г. 

Кьоклюк Пасище 2617 39815.33.11 Седма  



Кривица АПОС 

4134/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 391 39815.113.37 Четвърта 

Кривица АПОС 

4133/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 648 39815.113.36 Четвърта 

Кривица АПОС 

4132/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 3003 39815.113.35 Четвърта 

Кривица АПОС 

4131/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 405 39815.113.34 Четвърта 

Кривица АПОС 

4130/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 262 39815.113.33 Четвърта  

Кривица АПОС 

4129/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 548 39815.113.32 Четвърта  

Кривица АПОС 

4128/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 1105 39815.113.31 Четвърта  

Кривица АПОС 

4127/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 1787 39815.113.30 Четвърта  

Кривица АПОС 

4126/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 1369 39815.113.29 Четвърта  

Кривица АПОС 

4125/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 697 39815.113.28 Четвърта  

Кривица АПОС 

4124/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 2285 39815.113.27 Четвърта  

Кривица АПОС 

4123/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 2698 39815.113.26 Четвърта  

Кривица АПОС 

4122/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 731 39815.113.25 Четвърта  

Кривица АПОС 

4121/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 868 39815.113.24 Четвърта  

Кривица АПОС 

4120/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 240 39815.113.23 Четвърта  

Кривица АПОС 

4119/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 182 39815.113.22 Четвърта  

Кривица АПОС 

4118/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 535 39815.113.21 Четвърта  

Кривица АПОС 

4117/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 45 39815.113.20 Четвърта  

Кривица АПОС 

4116/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 26 39815.113.19 Четвърта  

Кривица АПОС Дерелик Пасище 17 39815.113.18 Четвърта  



4115/24.02.2020г. 

Кривица АПОС 

4114/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 44 39815.113.17 Четвърта 

Кривица АПОС 

4113/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 29 39815.113.16 Четвърта  

Кривица АПОС 

4112/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 24 39815.113.15 Четвърта  

Кривица АПОС 

4111/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 78 39815.113.14 Четвърта  

Кривица АПОС 

4110/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 30 39815.113.13 Четвърта  

Кривица АПОС 

4109/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 24 39815.113.12 Четвърта  

Кривица АПОС 

4108/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 155 39815.113.11 Четвърта  

Кривица АПОС 

4107/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 232 39815.113.10 Четвърта  

Кривица АПОС 

4106/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 49 39815.113.9 Четвърта  

Кривица АПОС 

4105/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 30 39815.113.8 Четвърта  

Кривица АПОС 

4104/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 35 39815.113.7 Четвърта  

Кривица АПОС 

4103/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 179 39815.113.6 Четвърта  

Кривица АПОС 

4102/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 176 39815.113.5 Четвърта  

Кривица АПОС 

4101/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 997 39815.113.4 Четвърта  

Кривица АПОС 

4100/24.02.2020г. 

Дерелик Пасище 197 39815.113.3 Четвърта  

Кривица АПОС 

4099/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 525 39815.113.2 Четвърта  

Кривица АПОС 

4098/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 853 39815.113.1 Четвърта  

Кривица АПОС 

4097/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 1393 39815.112.11 Шеста  

Кривица АПОС 

4096/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 937 39815.112.8 Четвърта  



Кривица АПОС 

4095/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 111 39815.112.7 Четвърта  

Кривица АПОС 

4094/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 101 39815.112.6 Четвърта  

Кривица АПОС 

4093/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 255 39815.112.5 Четвърта  

Кривица АПОС 

4092/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 554 39815.112.4 Четвърта  

Кривица АПОС 

4091/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 2130 39815.112.3 Четвърта  

Кривица АПОС 

4090/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 3240 39815.112.2 Четвърта  

Кривица АПОС 

4089/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 1281 39815.112.1 Шеста  

Кривица АПОС 

4043/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 1764 39815.17.92 Четвърта  

Кривица АПОС 

4042/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 2524 39815.17.91 Четвърта  

Кривица АПОС 

4041/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 2005 39815.17.90 Четвърта  

Кривица АПОС 

4040/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 918 39815.17.89 Четвърта  

Кривица АПОС 

4086/21.02.2020г. 

Чакмакли Пасище 2042 39815.107.30

7 

Шеста  

Кривица АПОС 

4059/21.02.2020г. 

Демир йолу Пасище 
(с 
храсти)  

14423 39815.48.255 Четвърта  

Кривица АПОС 

4036/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 
(с 
храсти) 

773 39815.16.224 Четвърта  

Кривица АПОС 

4037/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 
(с 
храсти) 

1490 39815.16.225 Четвърта  

Кривица АПОС 

4038/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 
(с 
храсти) 

1625 39815.16.226 Четвърта  

Кривица АПОС 

4044/21.02.2020г. 

Баалък сърт Пасище 
(с 
храсти) 

3564 39815.20.227 Четвърта  

Кривица АПОС 

4035/21.02.2020г. 

Шанлък Пасище 
(с 
храсти) 

7433 39815.6.230 Четвърта  

Кривица АПОС 

4034/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 
(с 
храсти) 

5008 39815.5.231 Четвърта  

Кривица АПОС Дерелик Пасище 
(с 

389 39815.24.237 Шеста  



4046/21.02.2020г. храсти) 

Кривица АПОС 

4048/21.02.2020г. 

Дерелик Пасище 
(с 
храсти) 

3942 39815.25.238 Четвърта  

Кривица АПОС 

4049/21.02.2020г. 

Дермен даа Пасище 
(с 
храсти) 

1445 39815.26.239 Шеста  

Кривица АПОС 

3170/07.05.2019г. 

Дерелик Пасище 1194/6294 39815.112.10 Шеста  

Кривица АПОС 

4814/26.11.2021г. 

Кьоклюк Пасище 117881 39815.34.1 Седма  

Кривица АПОС 

3172/07.05.2019г. 

Куз Пасище 1023/7323 39815.39.3 Четвърта  

Кривица АПОС 

3173/07.05.2019г. 

Даема кулак Пасище 34204/52004 39815.94.302 Шеста  

Кривица АПОС 

3174/07.05.2019г. 

Балталък Пасище 2693/4793 39815.42.252 Четвърта  

Кривица АПОС 

3175/07.05.2019г. 

Демир йолу Пасище 1118/4718 39815.42.251 Четвърта  

Кривица АПОС 

3176/07.05.2019г. 

Дермен даа Пасище 1884/11184 39815.111.24

8 

Шеста  

Кривица АПОС 

3178/07.05.2019г. 

Дерелик Пасище 4160/10460 39815.113.24

5 

Четвърта  

Кривица АПОС 

3179/07.05.2019г. 

Дермен даа Пасище 3696/33696 39815.27.241 Шеста  

Кривица АПОС 

3180/07.05.2019г. 

Дерелик Пасище 827/14727 39815.24.236 Шеста  

Кривица АПОС 

3181/07.05.2019г. 

Иланлък Пасище 25000/28800 39815.2.218 Четвърта  

Ножарово АПОС 

3424/14.06.2019г. 

Дермен сърт Пасище 9457 52341.23.60 Четвърта  

Ножарово АПОС 

3425/14.06.2019г. 

Дермен сърт Пасище 9193 52341.23.59 Четвърта  

Ножарово АПОС 

3426/14.06.2019г. 

Дермен сърт Пасище 7161 52341.12.63 Четвърта 

Ножарово АПОС 

3464/14.06.2019г. 

Ясак Пасище 5934/111434 52341.21.1 Трета  

Ножарово АПОС 

3465/14.06.2019г. 

Ясак Пасище 2995 52341.16.50 Трета  

Пчелина АПОС 

3610/15.07.2019г. 

Пунар каршъ Пасище 821/6721 58877.6.1 Четвърта  



Пчелина АПОС 

3611/15.07.2019г. 

Резервуара Пасище 655 58877.3.45 Трета  

Пчелина АПОС 

3612/15.07.2019г. 

Параджик Пасище 508 58877.2.96 Трета  

Пчелина АПОС 

3613/15.07.2019г. 

Резервуара Пасище 182 58877.3.42 Трета  

Пчелина АПОС 

3614/15.07.2019г. 

Параджик Пасище 691 58877.2.95 Трета  

Пчелина АПОС 

3615/15.07.2019г. 

Коджа къшла Пасище 1360 58877.32.316 Трета  

Пчелина АПОС 

3616/15.07.2019г. 

Коджа къшла Пасище 8223 58877.4.317 Трета  

Пчелина АПОС 

3617/15.07.2019г. 

Коджа къшла Пасище 18894/68894 58877.32.4 Четвърта  

Пчелина АПОС 

3618/15.07.2019г. 

Параджик Пасище 293696 58877.1.305 Четвърта  

Пчелина АПОС 

3619/15.07.2019г. 

Бозлук Пасище 76331 58877.5.308 Четвърта  

Пчелина АПОС 

3620/15.07.2019г. 

Резервуара Пасище 78359/98359 58877.3.304 Четвърта  

Пчелина АПОС 

3621/15.07.2019г. 

Бозлук Пасище 18412/31412 58877.5.310 Трета  

Пчелина АПОС 

3622/15.07.2019г. 

Коджа къшла Пасище 1223 58877.4.313 Четвърта  

Самуил АПОС 

3741/25.11.2019г. 

Арпалък Пасище 1109/19739 65276.32.325 Четвърта 

Самуил АПОС 

3742/25.11.2019г. 

Гьол бою Пасище 8205 65276.39.323 Четвърта 

Самуил АПОС 

3743/25.11.2019г. 

Гьол бою Пасище 1651/15808 65276.39.324 Четвърта 

Самуил АПОС 

3745/25.11.2019г. 

Гьол бою Пасище 2045 65276.39.403 Четвърта 

Самуил АПОС 

3746/25.11.2019г. 

Лозята Пасище 7153 65276.48.346 Пета  

Самуил АПОС 

3747/25.11.2019г. 

Църквино Пасище 140 65276.62.304 Шеста  

Самуил АПОС 

3748/25.11.2019г. 

Ики кьопрю кулак Пасище 94236 65276.83.392 Седма  

Самуил АПОС Деведжи Пасище 2713 65276.85.394 Седма  



3749/25.11.2019г. 

Самуил АПОС 

3750/25.11.2019г. 

Деведжи Пасище 1013 65276.85.395 Седма  

Самуил АПОС 

3751/25.11.2019г. 

Фаик кулак Пасище 55145 65276.70.368 Седма  

Самуил АПОС 

3752/25.11.2019г. 

Деведжи Пасище 145 65276.88.413 Седма 

Самуил АПОС 

3753/25.11.2019г. 

Токат азъ Пасище 2400 65276.88.385 Четвърта 

Самуил АПОС 

3754/25.11.2019г. 

Токат азъ Пасище 1721 65276.88.386 Четвърта 

Самуил АПОС 

3755/25.11.2019г. 

Деведжи Пасище 3910 65276.88.397 Седма  

Самуил АПОС 

3756/25.11.2019г. 

Токат азъ Пасище 1407 65276.89.384 Четвърта 

Самуил АПОС 

3757/25.11.2019г. 

Токат азъ Пасище 1122 65276.92.383 Четвърта 

Самуил АПОС 

3758/25.11.2019г. 

Лозята Пасище 7002 65276.98.9 Пета  

Самуил АПОС 

3759/25.11.2019г. 

Гюнерджик Пасище 2945 65276.98.345 Пета  

Самуил АПОС 

3760/25.11.2019г. 

Лозята Пасище 2304 65276.113.34

2 

Пета  

Самуил АПОС 

3761/25.11.2019г. 

До стопански двор Пасище 2598 65276.118.35

6 

Четвърта  

Самуил АПОС 

3762/25.11.2019г. 

Дере бою Пасище 4367 65276.130.31

2 

Четвърта 

Самуил АПОС 

3763/25.11.2019г. 

Църквино Пасище 989 65276.201.41

2 

Четвърта 

Самуил АПОС 

3875/02.12.2019г. 

Лозята Пасище 610 65276.109.6 Пета  

Самуил  АПОС 

3929/02.12.2019г. 

Лозята Пасище 775 65276.112.23 Пета  

Хума  АПОС 

3191/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 2290 77517.3.164 Четвърта  

Хума  АПОС 

3192/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 11101 77517.3.165 Четвърта  

Хума  АПОС 

3193/07.05.2019г. 

Кору ери Пасище 23655 77517.3.166 Четвърта 



Хума  АПОС 

3194/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 6624 77517.5.150 Седма  

Хума  АПОС 

3195/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 14941 77517.6.151 Седма  

Хума  АПОС 

3196/07.05.2019г. 

Буланлар/Ковандж

и 

Пасище 26817 77517.6.152 Седма  

Хума  АПОС 

3197/07.05.2019г. 

Буланлар/Ковандж

и 

Пасище 66196 77517.6.153 Седма  

Хума  АПОС 

3198/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 396 77517.7.149 Седма  

Хума  АПОС 

3199/07.05.2019г. 

Аланджик Пасище 73487 77517.12.155 Седма  

Хума  АПОС 

3200/07.05.2019г. 

Чифлик Пасище 34624/104642 77517.14.156 Седма  

Хума  АПОС 

3201/07.05.2019г. 

Чифлик Пасище 2423 77517.14.157 Седма  

Хума  АПОС 

3202/07.05.2019г. 

Ески кьой Пасище 8495 77517.15.161 Седма  

Хума  АПОС 

3203/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 1038 77517.17.217 Седма  

Хума  АПОС 

3204/07.05.2019г. 

Чотуклук Пасище 25508 77517.22.159 Седма  

Хума  АПОС 

3205/07.05.2019г. 

Коджа кору Пасище 183244 77517.26.204 Седма  

Хума  АПОС 

3206/07.05.2019г. 

Коджа кору Пасище 3806 77517.26.215 Седма 

Хума  АПОС 

3207/07.05.2019г. 

Сърт Пасище 5593 77517.27.201 Пета  

Хума  АПОС 

3209/07.05.2019г. 

Хамбарлък Пасище 4932 77517.28.206 Четвърта  

Хума  АПОС 

3210/07.05.2019г. 

Коджа кору Пасище 2230 77517.28.214 Четвърта  

Хума  АПОС 

3211/07.05.2019г. 

Хамбарлък Пасище 59514/124514 77517.31.211 Седма 

Хума  АПОС 

3212/07.05.2019г. 

Кору алтъ Пасище 9484 77517.32.212 Пета  

Хума  АПОС 

3213/07.05.2019г. 

Хамбарлък Пасище 18708 77517.34.210 Пета  

Хума  АПОС Кара сулук Пасище 80555/110555 77517.36.209 Седма 



3214/07.05.2019г. 

Хума  АПОС 

3215/07.05.2019г. 

Сърт Пасище 33595 77517.38.198 Седма 

Хума  АПОС 

3216/07.05.2019г. 

Хамбарлък Пасище 8735 77517.39.208 Пета  

Хума  АПОС 

3217/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 1717 77517.40.191 четвърта 

Хума  АПОС 

3218/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 904 77517.40.192 Четвърта  

Хума  АПОС 

3219/07.05.2019г. 

Сърт Пасище 22531 77517.40.197 Четвърта  

Хума  АПОС 

3220/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 5854 77517.44.196 Седма 

Хума  АПОС 

3221/07.05.2019г. 

Мандра Пасище 3258 77517.46.186 Четвърта  

Хума  АПОС 

3222/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 34218 77517.45.188 Седма 

Хума  АПОС 

3223/07.05.2019г. 

Каналдиби Пасище 1225 77517.50.178 Четвърта  

Хума  АПОС 

3224/07.05.2019г. 

Домусчук Пасище 69946 77517.48.238 Седма 

Хума  АПОС 

3225/07.05.2019г. 

Каналдиби Пасище 3171 77517.52.179 Четвърта  

Хума  АПОС 

3226/07.05.2019г. 

Каналдиби Пасище 5790 77517.53.177 Четвърта  

Хума  АПОС 

3227/07.05.2019г. 

Каналдиби Пасище 3415 77517.54.173 Седма 

Хума  АПОС 

3228/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 26240 77517.55.231 Пета  

Хума  АПОС 

3229/07.05.2019г. 

Коджа кору Пасище 23606 77517.61.203 Четвърта  

Хума  АПОС 

3230/07.05.2019г. 

Сърт Пасище 11150 77517.61.202 Седма 

Хума  АПОС 

3231/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 2490 77517.63.190 Пета  

Хума  АПОС 

3232/07.05.2019г. 

Домусчук Пасище 938 77517.65.181 Четвърта  

Хума  АПОС 

3233/07.05.2019г. 

Ески мезарлък Пасище 2345 77517.174.17

0 

Пета  



Хума  АПОС 

3347/20.05.2019г. 

Токатазъ Пасище 32156 77517.18.162 Седма   

Хума  АПОС 

3467/14.06.2019г. 

Ески мезарлък Друг 

вид 

ливада 

6344 77517.45.3 Седма   

Хума  АПОС 

3468/14.06.2019г. 

Ески мезарлък Друг 

вид 

ливада 

7324 77517.45.1 Четвърта    

Хума  АПОС 

3469/14.06.2019г. 

Ески мезарлък Друг 

вид 

ливада 

4787 77517.41.1 Четвърта    

Хърсово АПОС 
4164/27.02.2020г
. 

Ерлийски лозя Пасище 15183 77579.99.285 Трета  

Хърсово АПОС 

4165/27.02.2020г. 

Ерлийски лозя Пасище 59740 77579.99.286 Трета  

Хърсово АПОС 

4166/27.02.2020г. 

Ерлийски лозя Пасище 81817 77579.99.301 Трета  

Хърсово АПОС 

4167/27.02.2020г. 

Дианското Пасище 11382 77579.99.348 Девета  

Хърсово АПОС 

4168/27.02.2020г. 

Дианското Пасище 1754 77579.99.371 Девета  

Хърсово АПОС 
4169/27.02.2020г
. 

Дианското Пасище 23741 77579.99.372 Девета  

Хърсово АПОС 

4170/27.02.2020г. 

Глоговец Пасище 48679 77579.102.34

7 

Трета  

Хърсово АПОС 

4156/27.02.2020г. 

Дианското Пасище 167680 77579.64.279 Трета  

Хърсово АПОС 

4155/27.02.2020г. 

Дианското Пасище 84058 77579.64.278 Девета  

Хърсово АПОС 

4161/27.02.2020г. 

Балабаница Пасище 22139 77579.67.332 Девета  

Хърсово АПОС 

4157/27.02.2020г. 

Дианското Пасище 104812 77579.64.282 Трета  

Хърсово АПОС 
4173/27.02.2020г
. 

До селото Пасище 73386 77579.109.22
9 

Трета  

Хърсово АПОС 
4150/27.02.2020г
. 

До селото Пасище 16923 77579.44.230 Четвърта  

Хърсово АПОС 
4151/27.02.2020г
. 

ТКЗС Пасище 1584 77579.61.268 Трета  

Хърсово АПОС 
4152/27.02.2020г

Ерлийски лозя Пасище 25157 77579.63.269 Трета  



. 
Хърсово АПОС 

4154/27.02.2020г
. 

Ерлийски лозя Пасище 14116 77579.64.277 Трета  

Хърсово АПОС 
4163/27.02.2020г
. 

Сазлъка Пасище 1327 77579.88.309 Четвърта  

Хърсово АПОС 
4159/27.02.2020г
. 

Балабаница Пасище 45986 77579.67.330 Девета  

Хърсово АПОС 
4160/27.02.2020г
. 

Балабаница Пасище 49306 77579.67.331 Трета  

Хърсово АПОС 
4158/27.02.2020г
. 

Ерлийски лозя Пасище 25680 77579.65.346 Трета  

Хърсово АПОС 
4153/27.02.2020г
. 

Дианското Пасище 44656 77579.64.370 Девета  

Хърсово АПОС 
4147/27.02.2020г
. 

Под корията Пасище 72310 77579.33.410 Трета  

Хърсово АПОС 
4148/27.02.2020г
. 

До селото Пасище 1113 77579.38.456 Трета  

Хърсово АПОС 
4146/27.02.2020г
. 

Тавшанлък Пасище 30836 77579.1.464 Трета  

Хърсово АПОС 
4174/27.02.2020г
. 

Ерлийски лозя Пасище 5214 77579.110.1 Трета  

Хърсово АПОС 
4149/27.02.2020г
. 

Лъскава кариера Пасище 505 77579.44.27 Четвърта  

Хърсово АПОС 
4162/27.02.2020г
. 

Лудня Пасище 49463 77579.71.48 Трета  

Хърсово АПОС 
4172/27.02.2020г
. 

До селото Пасище 25138 77579.107.22
8 

Трета  

Хърсово АПОС 
4175/27.02.2020г
. 

До селото Пасище 1885 77579.110.27
4 

Трета  

Хърсово АПОС 
4144/27.02.2020г
. 

Тавшанлък Пасище 22698 77579.1.56 Четвърта  

Хърсово АПОС 
4145/27.02.2020г
. 

Тавшанлък Пасище 8334 77579.1.137 Девета  

Хърсово АПОС 
4171/27.02.2020г
. 

Кубаклии Пасище 20549 77579.105.21
4 

Четвърта  

Хърсово АПОС 

3167/07.05.2019г. 

Глоговец Пасище 41000/70423 77579.102.33

5 

Трета  

Хърсово АПОС 

3168/07.05.2019г. 

До селото Пасище 9072/18606 77579.103.22

5 

Трета  



Хърсово АПОС 

3169/07.05.2019г. 

До селото Пасище 6274/14705 77579.103.22

3 

Трета  

Хърсово АПОС 

4429/06.04.2021г. 

До селото Пасище 2148 77579.109.46

2 

Трета 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-674 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на Община Самуил. 

 

Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на 

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

управление на дейностите по отпадъците” за 2021 година. 

 

 Общински съвет – Самуил с 15 гласа „ЗА“, против –няма, 

въздържали се - няма приема следното  
 

РЕШЕНИЕ 35. 673 

 

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на 

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

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

отпадъците (ЗУО). Цитираните правни норми изискват Кмета 

на общината ежегодно  

 

да внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на 

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

управление на дейностите по отпадъците”. Съгласно чл.79, ал.6 

от ЗООС отчета се представя за информация и в Регионална 

инспекция по околната среда и водите –Русе. 

 

Предвид горе изложеното:  

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 

връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и 

чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общинския 

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

„Въздържал се” – няма  
 

РЕШИ: 

 

1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за 

опазване на околната среда” и „Програма за управление на 

дейностите по отпадъците” на Община Самуил за 2021г. 

2. Възлага на Кмета на община Самуил да внесе годишния 

отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната 

среда” и „Програма за управление на дейностите по 

отпадъците” на Община Самуил за 2021г. пред РИОСВ – Русе. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на област Разград в 7 

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

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

управление на дейностите по отпадъците” на Община Самуил за 2021г. 

 

/приет с Решение № 35.673 по Протокол № 35 от 28.02.2022 г. на ОбС-Самуил/ 

 

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.79, ал.5 от 

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

(ЗУО). 

1. По „Програма за управление на дейностите по отпадъците” 

В изпълнение на главната цел на Програмата за управление на дейностите по отпадъците 

„Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците в община 

Самуил, предлагаща достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното 

законодателство за ограничаване на вредното въздействие на отпадъци върху околната 

среда и човешкото здраве“ на територията на община Самуил през 2021 година информацията е 

следната. 

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места на община Самуил се извършват от Общинско 

предприятие „Самуил 2011“. Една от основните дейности на предприятието е организираното 

сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в Регионално депо - гр. 

Разград. Отпадъците в община Самуил се събират смесено, основният поток отпадък, генериран 

на територията на общината е смесения битов отпадък.  

Община Самуил не разполага със съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци и 

специализирани съдове за отпадъци от сгурия и пепел. Малките количества строителни 

отпадъци, генерирани от ремонти на частни жилища и предприятия в общината се събират и 

извозват заедно със смесения битов отпадък.  

Общината разполага със собствени автомобили за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци. Автомобилите са 2 броя сметосъбиращи камиони - Исузу NQR70 с обем на 

надстройката 10.5 куб.м и Форд Карго 2526 D с обем 20 куб.м.  

Дейностите  по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци се извършва по 

график, веднъж седмично за селата Самуил и Владимировци и два пъти месечно за останалите 12 

/дванадесет/ населени места в общината, които се извозват до Регионално депо за не опасни 

отпадъци град Разград. 

Генерираните твърди битови отпадъци през 2021г. от системата за организирано събиране и 

извозване са 1420.60 т. 

Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО и 

озеленяване за 2021 г. възлизат на възлизат на 280 592.89 лева, от които 130 113.30 лева са 

отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците и такса за депониране в 

Регионално депо - Разград. 

През 2021г. в територията на общината са налични - 556 бр. контейнери тип „Бобър” 1,1 

куб.м. и 259 бр. кофи тип „Мева” 0,11 куб.м./56 бр. на домакинствата. 

Образуване на нерегламентирани сметища не се допуска, тъй като се прави периодичен 

мониторинг за замърсявания на територията на общината и същите се премахват своевременно. 



Изградената система за събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци в 

община Самуил обхваща 100% от населението и осигурява достатъчно на брой съдове и 

оптималното им обслужване.  

При извършени проверки от РИОСВ – Русе за констатиране на нерегламентирани локални 

замърсявания, както в границите на населените места, така и извън урбанизираните територии, 

общинските пътища  и деретата които се намират в регулация, не са открити нарушения и няма 

предписания.  

 

2. Програма за опазване на околната среда на Община Самуил  

 В изпълнение на главната цел на Програма за опазване на околната среда „Устойчиво 

управление на околната среда в община Самуил за осигуряване на добри условия за живот и 

работа, чрез обновяване на инфраструктурата, благоустрояване на населените места и 

запазване на природните ресурси“ на територията на община Самуил през 2021 година 

информацията е следната. 

Важна част от биоразнообразието на общината са лечебните растения. В последните 

години значително нарастна интереса към тях. Те са били и си остават ефективно средство при 

лечението на редица заболявания. Растенията са достъпна и евтина суровина за приготвянето на 

лечебни препарати, чайове, напитки и др.  

Съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения /ЗЛР/ „билки за лични нужди” са 

количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден. За корени и 

коренища, каквито се събират от залиста, разрешеното количество за лични нужди е до 1 кг. 

      

Съгласно разпоредбите на ЗЛР, изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва 

от билкозаготвителни пунктове.  

На територията на община Самуил към 2021 г. има регистрирани 3 /три/ 

билкозаготвителени пункта. Съответно 2 броя в с. Самуил и 2 броя в с. Владимировци. 

Дейностите по постигане на устойчиво ползване на биологичните ресурси от лечебни 

растения на територията на общината, като през отчетната година 2021год. издадени са 3 бр. 

позволителни за ползване на Лечебни растения с общо количество: „коприва“ - 7000 кг.; стръг 

„мащерка“ - 300 кг.; стръг „бял равнец“- 1000 кг.; стръг „глухарче“ - 500 кг.; цвят „липа“ – 300 

кг.; листа „живовляк“ - 300 кг.  и стръг „жърт кантарион“ – 300 кг. 

Интерес за населението на община Самуил и обект на събиране за лична употреба 

представляват следните билки: липа, лайка, риган, мащерка, жълт кантарион, глог и шипка.



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 35 
от редовно заседание на 28.02.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-676 от Сами Сами – 

зам.-кмет на Община Самуил.    

 

 ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за закрила на 

детето за 2022 г. и Отчет по  Общинска програма за закрила на 

детето за 2021 г. 

 

Общински съвет – Самуил с 15 гласа „ЗА“, против –няма, 

въздържали се - няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 35. 674 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2022г. 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 2021-2024г., 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 община Самуил. 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. 

 

     Предвид изложеното:: 

 

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

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

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, 

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

няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

 

         1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 

2022 г. и Отчет по  Общинска програма за закрила на детето за 

2021 г., която е неразделна част от 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 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/ 



 

 

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

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  

В ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2022 г. 

 

 
Общинската програма за закрила на детето 2022г. 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 2021-2024г., 

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. 

mailto:info@samuil.eu


 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 

календарна

та година 

 

 

 

 

 1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и в 

изпълнение на основната цел на Закона за закрила 

на детето – Отглеждане на децата в семейна 

среда, чрез развитие на алтернативни услуги за 

деца и чрез предоставяне на финансови помощи, 

обвързано с редовно посещаване на училище и 

предучилищна подготовка и/или помощи в 

натура. 

Община Самуил; Отдел 

“Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 

подпомагане”, Център за 

обществена подкрепа,Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция-с. Владимировци 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

в рамките  

на 

календарна

та година 



1.3. Популяризиране на професионалната 

приемна грижа на територията на общината с 

оглед повишаване на нивото на информираност и 

включване. 

1.4. Увеличаване на броя на приемните семейства 

до 30 бр. 

ОЕПГ 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 2022г. 

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 след осиновителния 

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. 

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 

грижи за настанените деца в семейство на родини 

и близки или в приемни семейства. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане” 

в рамките на утвърдения 

бюджет, 

търсене на външни донори 

постоянен 

през 

годината 

 4.7 Поддържане на дейността на 

мултидисциплинарния екип, работещ на база 

Координационен механизъм за взаимодействие 

при работа в случаи на деца, жертви на насилие 

или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция. 

Община Самуил, ДСП-ДГ, РУП, 

МКБППМН, МБАЛ. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

1. Разширяване достъпа 

до услуги за подобряване 

на майчиното и детското 

здраве.  

1.1 Стимулиране на посещения при личен лекар и 

специалист от бременни и родилки, както и от 

майки с деца от уязвими семейства. 

Община Самуил; 

Общопрактикуващи лекари, 

Медицинските специалисти от 

училища и ДГ 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие”, 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

1.2 Прилагане механизъм за по-пълно обхващане 

на децата в профилактични прегледи и 

имунизации, вкл. при деца в риск.  

Община Самуил; 

Общопрактикуващи лекари, 

Медицинските специалисти от 

училища и ДГ  

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие”, 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 



2. Превенция на 

рисковото поведение и 

промотиране на здравето 

сред децата.  

2.1.Редовно наблюдение на 

здравното,физическото и психомоторното 

развитие на бебетата и децата. 

2.2. Съдействие за по-пълно обхващане на децата 

в профилактични прегледи и имунизации, вкл. 

при децата от етническите малцинства, 

непосещаващите ДГ и училища.  

2.3. Осигуряване на здравни услуги сред децата в 

образователната система, както и специализирани 

часове по здравно образование, с цел превенция 

на детското здраве. 

2.4. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продължаване на 

политиката за 

включващо  обучение  

на  

децата със специални 

образователни 

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 

 

 

 

 

2.1. Осигуряване на подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства, включително 

достъп до социални услуги и закрила, която да им 

позволи да останат в семейството. 

2.2. Повишаване на качеството на образованието 

на децата със СОП. 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ. 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 



потребности 

  2.3. Разработване и прилагане на индивидуални 

образователни програми на децата и учениците 

със СОП. 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ, РЦПППО – 

Разград 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

 

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 

2022 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 

2022 г. 

5.4 Осъществяване на целенасочена превантивна 

дейност по Националната програма „Работа на 

полицията в училище”. 

РУ  Полиция  гр. Исперих - 

Детска педагогическа 

стая,пол.участък-Самуил 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”, Община Самуил 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

5.5. Изработване и разпространение на 

информационни материали за трафика на хора и 

начините на предпазване и възможностите за 

оказване на помощ на жертви на трафик 

РУ Полиция  гр. 

Исперих.пол.участък-Самуил; 

Педагогически съветници, 

специалисти от 

училищата(психолози), Община 

Самуил. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 



5.6. Осъществяване на съвместни инициативи на 

държавни институции, неправителствени 

организации и средствата за масова информация 

за информиране на децата за техните права на 

закрила от всички форми на насилие. 

РУ Полиция  гр. 

Исперих,пол.участък-Самуил; 

Педагогически съветници, 

специалисти от училищата 

(психолози), Община Самуил 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

1. Гарантиране правото 

на децата на мнения и 

участия в процесите на 

вземане на решения. 

1.1 .Насърчаване за изразяване на мнението на 

децата и участие на техни представители при 

обсъждане и вземане на решения в областта на 

образованието и на здравеопазването. 

 

 

 

Община Самуил и директори на 

училища 

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

2. Възпитаване на 

достойни и 

отговорни граждани. 

2.1. Създаване на неформални общности от 

ученици с цел взаимопомощ между 

връстници. 

Община Самуил и директори на 

училища 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

 

 

ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

1.Достъп на всички 

деца до културни, 

спортни дейности и 

занимания. 

 

 1.1.Насърчаване участието на всички деца в 

подходящи извънкласни форми на обучение, кръжоци, 

клубове по интереси, школи и др. за развитие уменията 

на талантливи деца и ученици в областта на изкуствата, 

видовете спорт и науката, информационните 

технологии. 

1.2.Осигуряване на масово участие на деца в групите 

по проект „Твоят час“, турнири и състезания на 

училищно и общинско ниво. 

Община Самуил, Учебни 

заведения, читалища и (спортен 

клуб по борба,спортни клубове 

към училищата) 

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 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 



2.2. 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 

 

2022 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

 Социално включване на деца с трайни увреждания в обществения живот; 

 Пълно обхващане на децата със специални образователни потребности; 

 Намаляване на броя на децата, отпаднали от училище; 

 Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

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

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

 Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции; 

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

 Повишаване на здравната култура на децата; 

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

 Интегрирано образование на децата от етнически малцинства; 



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

 

 

Общинската програма за закрила на детето в Община Самуил за 2022 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 28.02.2022 г. с Решение № 35.674 от 28.02.2022 г. по протокол № 

35 от 28.02.2022 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 2021г. 

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. Провеждани са системни консултации в училище по случаи на деца с 

поведенчески отклонения от служители на ДСП и ЦОП. През 2021г. ЦСРИ с.Владимировци 

със социалната услуга „Информиране и консултиране“ средно месечно са консултирани  20 

лица. 

  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. 

През 2021г. от ДСП Самуил са отпуснати помощи по чл.48 от ППЗЗД -18 случая, 

подпомагани с месечни помощи по чл.49 от ППЗЗД – 11 деца, които са настанени в семейства 

на близки и роднини. 

   1.3. Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на капацитета на 

родителите, предлагани в Център за обществена подкрепа.  

    Център за обществена подкрепа Самуил предоставя социални услуги средно на 28 

потребители на месец, като предоставя следните услуги: 

1. Социално консултиране – подкрепа и консултиране за повишаване на родителския 

капацитет; информиране и консултиране, проучване на възможността да полагат грижи 

за децата в семейна среда във връзка с оценка на родителският им капацитет. 

2. Педагогическо консултиране. 

3. Психологическо консултиране – подкрепа и консултиране. 

1.5. Предоставяне на социални услуги от ЦОП –обучение на кандидат –осиновител. 

По проект „Приеми ме 2015” се работи с 15 приемни семейства от тях в 11 семейства 

има настанени деца , а 4 са свободни. В две от семействата има настанени по 2 деца. 

1.6.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на безотговорно 

родителство. 

      По отношение на родителите и лицата, които ги заместват през 2021г. няма наложени 

мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

 



      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. 

  Работа по реинтеграция  в биологично семейство-5 случая. От тях само един случай е 

неуспешен и детето е вписано в регистъра за пълно осиновяване към РДСП. Работа по 

превенция на изоставяне на детето - 52 случая. От тях 25 нови през годината и 12 затворени 

след изтичане на срока. Активни са 15 случая към настоящия момент. 

2.1. Изпълнение на дейности, свързани с развиването и функционирането на 

интегрирани услуги за ранно детско развитие  

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“ 

 

Дейност 3 - 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 – 4 активни 

досиета / обхванати 21 деца с натрупване. 

 

Дейност 7 - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения – 3 активни досиета / обхванати 138 

семейства с натрупване.   

 

Дейност 8 - Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за 

семейно планиране, индивидуална работа – 10 активни досиета / обхванати 305 семейства с 

натрупване. 

 

2.2.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. 6 деца са обхванати и редовно 

посещават ДГ и училище. 

   3.Превенция на детската заболеваемост, смъртност и неглижиране в семейството. 

      През 2021г. в предвид условията на епидемична обстановка в страната не са провеждани 

дейности от страна на РЗИ гр.Разград. 

3.2. Предоставяне на здравни, образователни и рехабилитационни услуги и/ или 

индивидуална подкрепа за деца от уязвимите групи и техните семейства.  

    ПО ПРОЕКТ „ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“ през 2021 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 2021г. са 159 активни досиета / 

обхванати 417 деца и родители с натрупване. 

   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 7 активни досиета /обхванати 36 деца и родители с 

натрупване 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. 

  През 2021г. ЦСРИ с.Владимировци е предоставяла следните дейности за подкрепа на децата: 

Двигателна рехабилитация, социална интеграция и рехабилитация, корекционно-възпитателна 

дейност, трудотерапия.  

  Средномесечно са обслужени 17бр., от които 14 момчета и 3 момичета.  

3.3.Предоставяне на алтернативни форми за настаняване на деца- приемни семейства, 

близки и роднини. 

 През 2021г. настанени в семейства на близки и роднини -14 случая и настанени в приемни 

семейства са -13 деца. Участия в съдебни производства по граждански дела – 41 броя. 

3.5. Осигуряване на обучения на кандидат- осиновители и подкрепа в след 

осиновителния период. 

 Издадени са направления за ползване на социални услуги от деца и родители в ЦСРИ и ЦОП -

20 бр. Изготвени предварителни оценки на потребностите -22 бр. 

4. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие  на риск за  изоставяне на 

детето. 

 Консултиране и финансово подпомагане, насочено към подобряване на качеството на 

грижи за настанените деца в семейство на родини и близки или в приемни семейства.- По 

проект „ Приеми ме” е осигурено ежемесечно възнаграждение за приемните семейства в 

размер на 150% от минималната работна заплата за страната за едно дете и в размер на 160 

% при полагане на грижи за две деца. 

4.5 Поддържане на дейността на мултидисциплинарния екип, работещ на база 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

 Съгласно утвърден график членове на Координационният механизъм за работа с деца, 

претърпели насилие или в кризисна интервенция  се отзовават при сигнал за кризисна 

ситуация и кризисни интервенции. През 2021г. са проведени  две заседания, като за всеки един 

от случаите са взети решения и предприети действия от мултидисциплинарния екип. 

 

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.  
     По проект „Детство без граници“ с дейността за  семейно консултиране и подкрепа, 

включително  работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална 

работа – 10 активни досиета / обхванати 305 семейства с натрупване. 

1.2 Прилагане механизъм за по-пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и 

имунизации, вкл. при деца в риск. Дейност 3 - 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 – 4 активни досиета / обхванати 21 деца с натрупване. 

2. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата. 

    Към училищата и детските заведения на територията на общината са назначени медицински 

специалисти. Проведени са беседи за здравословно хранене и начин на живот в ДГ и 

училищата от училищните медицинските работници. 

2.1.Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на 

бебетата и децата - се извършва от медицински специалисти по училища и детски заведения. 

 



2.2. Съдействие за по-пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и 

имунизации, вкл. при децата от етническите малцинства, непосещаващите ДГ и 

училища -  се извършва от медицински специалисти по училища и детски заведения. 

 

2.3. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната система, както и 

специализирани часове по здравно образование, с цел превенция на детското здраве -  

периодично се извършва от медицински специалисти по училища и детски заведения. 

 

2.4. Разширяване на здравното образование в училище с цел предпазване от ХИВ/СПИН, 

полово предавани болести и употреба на наркотици. 

            Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2021г. са проведени следните  превантивни дейности: 

Представена е презентация и беседа на тема „Наркотични вещества сред младите 

хора“- участници 112 малолетни и непълнолетни. 

            С Общинския съвет по наркотични вещества гр.Разград е проведена превантивна 

дейност с 71 ученика от 2 до 4 клас с презентация и беседа на тема „Превенция на 

тютюнопушенето сред учениците и младите хора“.  Представено е тематично филмче с беседа 

и демонстрация. Раздадени са флаери, брошури и тетрадки. 

          Проведена е кампания  по предоставяне на информация за ХИВ/СПИН, болести 

предавани по полов път с отбелязване на Световния ден за борба със СПИН.  

  2.5. Беседи от медицинските специалисти – периодично се извършва от медицински 

специалисти по училища и детски заведения. 

  2.9 Провеждане на състезания и конкурси сред учениците на теми, засягащи 

здравословния начин на живот.  

   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. 

ПРИОРИТЕТ III: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА  

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

1.Развиване на различни форми и видове услуги, насочени към по-пълно обхващане на 

децата в образователната система 

1.1. 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. - МКБППМН участва в екип при изпълнението на Механизма 

за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система 

на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

1.2.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.  

      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 2021 г. са създадени три  района и 

са сформирани  три 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 2021/2022 година осъществените посещения на място. За всички 

посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния екип, които са 

извършили обхождането. Екипите за обхват са посетили 123 адреса за установяване на 

причините за необхващане на подлежащите на задължително предучилищно и училищно 

образование деца и актуализиране на статуса им „в чужбина“. 

1.3.Допълнително обучение по български език за децата от ДГ "Радост" с. Владимировци 

и ДГ "Кокиче", с. Самуил, за които българският език не е майчин -  Изпълнява се в от 

ДГ "Радост" с. Владимировци. В  СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ се работи с ученици по 

проекти „Подкрепа за успех“ – български език и математика, „Образование за утрешния 

ден“. 

1.4.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. 
– По проект „Детство без граници“ с 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 – 4 активни досиета. 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА 

ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

      1. Провеждане на кампания с ученици за предоставяне на информация за правилата 

за безопасно използване на интернет. 

    През 2021г.  МКБППМН е представила презентация и беседа с ученици на тема „Безопасен 

интернет и Кибер тормоз“ – участници 68 малолетни и 36 непълнолетни, дискусия и 

презентация на тема „Насилие-физическо и психическо“, „Агресивно поведение и вик за 

помощ“  и презентация  „Насърчаване на толерантността в общуването“ – участници 68 

малолетни и непълнолетни. 

      2. 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 – през отчетната година са обхванати 96 малолетни 

и непълнолетни на които е осигурен достъп до здравни грижи, психологическа подкрепа и 

безплатна правна помощ . 

      3. 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. 

       С Общинския съвет по наркотични вещества гр.Разград е проведена превантивна дейност 

с 71 ученика от 2 до 4 клас с презентация и беседа на тема „Превенция на тютюнопушенето 

сред учениците и младите хора“.  Представено е тематично филмче с беседа и демонстрация. 

Раздадени са флаери, брошури и тетрадки. 

       4. Засилване контрола в района на училището, засилване наблюдението около 

училището  
      В СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, имат назначен портиер и видео наблюдение, в другите 

училища и детски градини със заповед на директора на училището / ДГ са определени 

служители осъществяващи контрол. 

       5. Изработване и разпространение на информационни материали за трафика на хора 

и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на жертви на трафик. 

Представена е презентация и беседа на тема „Трафик на хора” и „Полови престъпления“ – 

участници 96 малолетни и непълнолетни. 



      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.- Разпространени са 

информационни материали и брошури през отчетната година.  

 
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. 

     Учениците от училищата на територията на община Самуил, 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 други. 

 2. Насърчаване на деца   с изявени дарби. 

    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 

   2.1. Стимулиране на творческите заложби на децата чрез осигуряване на възможност 

за изяви на местно, регионално и национално ниво. 

      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.. 

2.2 Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, участия в 

ученически игри. 

      Ежегодно се провеждат общински състезания от ученически игри за съответната учебна 

година в община Самуил между училищата по баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и лека 

атлетика. Основно в тези състезания участват двете училища през последните  години: СУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил и ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци. Отборите 

класирали се на І –места участват в областен кръг на състезанията, както и на регионален кръг 

и зонални участия.  
ПРИОРИТЕТ VIІ: НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА,ЖЕРТВИ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ 

      Районно управление-Исперих и инспектор ДПС през 2021г. проведоха беседа с 

мултимедийна презентация на тема „Безопасност на движението“ с ученици от 1 до 4  

клас. В училищата на територията на община Самуил се провеждат състезания и обучения 

свързани с „Безопасността за движение по пътищата“. Местната комисия е провела 

превантивна дискусия на тема „Правила за движение на велосипедиста по пътищата“. По 



време на изпращане на абитуриентите е засилено полицейското присъствие в района на СУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил. 

 
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. 

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. 


