
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 46 

от извънредно заседание на 03.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-815 от инж. Джевдет Азис 

-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на средства от 

Фонд „Социална закрила“ с проект „Патронажна мобилност в 

Община Самуил за предоставяне на топъл обяд“ 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 03.10.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.808 
 

Целева програма „патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ е 

утвърдена със Заповед №РД-25-13 от 23.09.2022г. на зам.-

министър-председателя на МТСП. Програмата цели да 

подпомогне социалната дейност в общините чрез закупуване на 

нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на 

храна до потребителите на услугата.  

Общинско предприятие "Обществено хранене и 

социални услуги" /ОП „ОХСУ”/ е създадено с Решение на 

Общински съвет – Самуил и включва в дейността си: 

приготвяне и доставка на храна и столово хранене на ученици в 

звената на бюджетна издръжка, приготвяне и доставяне на 

храна – кетъринг по заявка;  включва и „Домашен социален 

патронаж” - комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете, свързани с доставката на храна и лекарства, 

поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните 

помещения, обитавани от потребителя, оказване на специфична 

помощ, битови услуги и поддържане на социални контакти и 

други.  

До 30 септември 2022г. ОП „ОХСУ” с. Самуил, чрез 

функциониращите две трапезарии в селата: Самуил и 

Владимировци приготвя и предоставя „топъл обяд“ по 

процедура „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19“ по Oперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане и понастоящем по Операция „Топъл 

обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 

2021-2027г. се извършва чрез Общинско предприятие 

"Обществено хранене и социални услуги"- Самуил в 

четиринадесетте населени места на община Самуил. 

Приготвеният топъл обяд ежедневно се предоставя до дома на 

всеки потребител с автомобил. 

С цел да подпомогне дейността за разнос на храна до 

потребителите на услугата, чрез закупуване на нов  



 

 

неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до 

потребителите на услугата получаващи топъл обяд по Операция 

„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027г., Община Самуил предстои да 

кандидатства с проектно-предложение за отпускане на 

финансови средства по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за 

социално подпомагане към Фонд „Социална закрила”.   

Общата стойност на проекта е в размер на 48000, 00 лв. с 

ДДС, от които 36000,00лв. с ДДС от Фонд „Социална закрила“ 

и  община Самуил следва да съфинансира 12000,00 лв. с ДДС, 

представляващи 25 %. 

    

  Във връзка с горе изложеното, 

 

 На основание чл. 20 и  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл. 27, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане,  

Общински съвет – Самуил със „За“ – 16 гласа; „Против“ – 

няма; „Въздържал се“ – няма 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване  с проект 

„„Патронажна мобилност в Община Самуил за 

предоставяне на топъл обяд“ пред Фонд „Социална закрила” 

по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд“ и осигурява съфинансиране в размер 12000,00 лв. с 

ДДС, представляващи 25 % от общата стойност на проекта. 

2. Дава съгласие за заплащане на цялата сума при 

доставка на автомобила. 

3. Упълномощава кмета на община Самуил да 

кандидатства, реализира, отчете и заплати разходите по 

проекта. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 
 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 


