
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 20 
от заседание на 20.01.2021 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-351 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №

 17.336 от 28.02.2017 г. изм. и допълнен с Решение № 

19.384 от 20.04.2017 г. на ОбС- Самуил  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.01.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 20.354  

С Решение № 17.336/17 от 28.02.2017 на Общински съвет 

- Самуил е дадено съгласие за създаване на социално 

предприятие към община Самуил, което попада в обхвата на 

дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013. 

Във връзка с новоприетия Закон за социални услуги и 

Правилника за прилагането му, и конкретно в чл.15, т.10 от 

Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга 

/държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска 

подкрепа“.  
Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. 

Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална 

услуга, която включва подкрепа от асистент за: 

– самообслужване; 

– движение и придвижване; 

– промяна и поддържане на позицията на тялото; 

– изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

– комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на: 

 – лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване, които нямат определена по съответния ред 

степен на намалена работоспособност; 

 – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ, които не ползват 

асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска 

подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в 

домашна среда по реда на друг закон. 



 Входирано е в общинска администрация писмо под вх. 

№18/04.01.2021г. с приложена Заповед № РД01-

2472/30.12.2020г. на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане, относно предварително одобрение за 

създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община 

Самуил. 

С цел услугата да се администрира чрез Социално 

предприятие „Озеленяване и благоустройство - община 

Самуил” е необходима промяна, както следва:  

1. Изменение и допълнение в наименованието от социално 

предприятие „Озеленяване и благоустройство - община 

Самуил” на Общинско предприятие „Озеленяване,  

благоустройство и социални дейности“. 

2. Изменение и допълнение от Правилник за дейността на 

социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - 

община Самуил” /Приложение 1/ на Правилник за дейността на 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 

социални дейности ” Приложение 1/. 

 в глава първа-Общи разпоредби се изменя: текста в т. 

/2/ отпада: 

„Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - 

община Самуил” е създадено на основание чл.52 и чл.53 от 

Закона за общинска собственост, във връзка с изпълнението на 

дейност по проект „Развитие на социалното 

предприемачество в община Самуил“ по Приоритетна ос 2: 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 

социалното предприемачество и на професионалната 

интеграция в социалните предприятия и насърчаване на 

социалната и солидарната икономика с цел улесняване на 

достъпа до заетост” посредством процедура BG05M9OP001-

2.007 „Развитие на социалното предприемачество“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз.“ 

Нов текст в т. /2/ Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности“  е създадено на 

основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинска собственост. 

 

 в глава втора - Предмет на дейност се добавя: т. /3/ 

Социални дейности: 

- 3.1. социална услуга „Асистентска подкрепа“; 

- 3.2. Механизъм за лична помощ съгласно Закона за  
личната помощ, Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила 

от 1.01.2019 г. 

- 3.3. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания; 

- 3.4. Проекти и програми свързани със предоставяне на 

социални услуги в общността;  

 Глава четвърта-Структура на предприятието: се 

изменя от 

Чл. 6. „Текста“ Общият числен състав на Социалното 

предприятие е 24 лица, от които 20 лица от целевата група по 

процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“. 

На Чл. 6. Общият числен състав на Социалното предприятие е 

4 лица. 



 Глава пета-Управление: се изменя от 

Чл. 10. „Текста“ Ръководителят организира и управлява 

дейността на предприятието съобразно действащото 

законодателство, договорът за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ, сключен с Управляващият орган по 

процедура BG05M90P001- 2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“, настоящия правилник, наредбите и 

решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на 

Общината. 

На Чл. 10. Ръководителят организира и управлява дейността на 

предприятието съобразно действащото законодателство, 

предоставените дейности по глава втора - Предмет на дейност и 

сключени договори по проекти и програми, настоящия 

правилник, наредбите и решенията на Общинския съвет и 

заповедите на Кмета на Общината. 

 Глава шеста-Финансиране на предприятието: се 

изменя от 

 

Чл. 13. „Текста“ /1/ Цялостната дейност на предприятието 

от датата на сключване на договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ между Община Самуил и 

Управляващия орган по процедура BG05M90P001-2.007 

„Развитие на социалното предприемачество“. се финансира 

със средства. 

1. До приключване на дейностите по проект 

„Развитие на социалното предприемачество в 

община Самуил“ по процедура BG05M9OP001-2.007 

„Развитие на социалното предприемачество“ - с 

финансиране по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз; 

2. След изпълнение на проектните дейности и 

одобряване на окончателния доклад на проекта за 

период минимум от 6 месеца — със средства от 

бюджета на Община Самуил. 

На Чл. 13. /1/ Цялостната дейност на предприятието се 

финансира със средства от предоставените дейности по глава 

втора - Предмет на дейност и сключени договори по проекти и 

програми. 

 Глава седма- Дълготрайни активи на предприятието: 

се изменя от 

Чл. 16. „Текста“ Придобитите дълготрайни активи по раздел 

II ЕДИННА СТАВКА от Бюджета на проекта по процедура 

BG05M90P001- 2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“, както и други движими и недвижими 

вещи, необходими за осъществяване на дейността на 

Общинското предприятие се предоставят на предприятието с 

отделно решение на Общински съвет-Самуил и/или заповед на 

Кмета на Община Самуил за осъществяване на предмета на 

дейност, при спазване изискванията на Закона за 

счетоводството. 

На Чл. 16. Придобиване на дълготрайни активи както и други 

движими и недвижими вещи, необходими за осъществяване на 

дейността на Общинското предприятие се предоставят на 

предприятието с отделно решение на Общински съвет-Самуил 

и/или заповед на Кмета на Община Самуил за осъществяване на 



предмета на дейност, при спазване изискванията на Закона за 

счетоводството. 

3. Изменение и допълнение от структура и утвърждава 

численост на персонала на социално предприятие „Озеленяване 

и благоустройство- община Самуил” Приложение 1.1. 

към Правилника на структурата и утвърждава численост на 

персонала на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности ”, съгласно Приложение 

1.1. към Правилника. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.51, 

ал.1, чл.52, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет-Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

 

РЕШИ: 

 

 

I. Изменя и допълва  Решение № 17.336 от 28.02.2017г. изм. и 

допълнено с Решение № 19.384 от 20.04.2017 г. на Общински 

съвет - Самуил по следния начин: 

1. Променя наименованието на Общинско предприятие 

„Озеленяване,  благоустройство и социални дейности“, 

което попада в обхвата на дефиницията, посочена в чл. 2 

от Регламент (ЕС) № 1296/2013; 

2.  Изменя и допълва Правилник за дейността на Общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални 

дейности ” /Приложение 1/; 

3.  Променя структурата и утвърждава численост на 

персонала на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности ”, съгласно 

Приложение 1.1. към Правилника. 

4. Дава съгласие за  изпълнение на проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил” по проект №  

BG05M9OP0012.040-0032-С01- “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 4” с 

финансиране по ОПРЧР, което да се предоставя  от 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 

социални дейности ”. 

 

II. Възлага на Кмета на Община Самуил да извърши 

последващи действия по изпълнение на Решението. 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ И ПРЕДОСТАВЕНОТО 

ЗА УПРАВЛЕНИЕОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” 

САМУИЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април 2021 г. 

 

 

 



Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 1. /1/ Този правилник урежда дейността, структурата, управлението, числения 

състав и организацията на работа в Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности ”, наричано по-нататък за краткост в настоящия 

правилник „Социално предприятие’7”Общинско предприятие”, както и реда и 

условията за ползване на предоставената му собственост. 

 

/2/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“  е 

създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинска собственост. 

 

/3/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности ” е 

специализирано звено на общината по смисъла на гл. VI от Закона за общинската 

собственост за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 

бюджет и национални и европейски проекти и програми. 

/4/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности ” се 

създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет- Самуил. 

 

/5/ Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името 

на Община Самуил, в рамките на предоставените му правомощия. 

 

/6/ Социалното предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия 

правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, и 

Наредба №19 за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в 

община Самуил на Общински съвет Самуил, както и спазването на нормативните 

актове, вътрешната нормативна уредба в Община Самуил, заповедите на Кмета на 

Общината и други. 

/7/ Социалното предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по 

Бюджета на Община Самуил. 

 

/8/ Общинското предприятие може да има собствен печат, на който е отбелязано 

наименованието на предприятието и организационната му структура. 

 

Глава втора 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 2. Предметът на дейност на Социалното предприятие е: 

/1/ Хигиенизиране на територията на общинския център и другите населени 

места в общината; 

/2/ Озеленяване: 

1. Поддържане на зелените площи, цветните фигури, насаждания по 

улиците, паркове и гробищни терени, както и създаването и поддържането 

на нови такива. 

2. Производство на декоративни дървета, храсти и цветя. 



/3/ Социални дейности: 

3.1. социална услуга „Асистентска подкрепа“; 

3.2. Механизъм за лична помощ съгласно Закона за  личната помощ, Oбн., 

ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г. 

3.3. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; 

3.4. Проекти и програми свързани със предоставяне на социални услуги в 

общността;  

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решение 

на Общински съвет-Самуил. 

 

Глава трета 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности ”, със 

седалище: с. Самуил, ул. Васил Левски № 31 

 

Глава четвърта 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 5. Организационната структура и численият състав на общинското предприятие се 

утвърждава от Общински съвет- Самуил, съгласно Приложение 1.1. към настоящия 

правилник, а длъжностното разписание-от Кмета на Общината. 

/1/ Последващи изменения в организационната структура се утвърждават от 

Общински съвет - Самуил, по предложение на Кмета на Общината, на база мотивиран 

доклад от Ръководителя. 

Чл. 6. Общият числен състав на Общинското предприятие е 4 лица. 

 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.7. /1/ Дейността на Общинското предприятие се координира и контролира от Кмета 

на Общината със съдействието на Общинската администрация. 

 /2/ Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва 

методическа помощ на Общинското предприятие. 

 

Чл. 8. /1/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални 

дейности”, се управлява от Ръководител, който се назначава и освобождава от Кмета на 

Общината. 

 

Чл. 9. /1/ Кметът на общината назначава Ръководителя на Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности ” и сключва индивидуален трудов 

договор с него, след провеждане на конкурс по реда и условията на КТ. 

   /2/ Договорът с Ръководителя на общинското предприятие се прекратява с 

изтичането на срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в 

Кодекса на труда. 



 

На Чл. 10. Ръководителят организира и управлява дейността на предприятието 

съобразно действащото законодателство, предоставените дейности по глава втора - 

Предмет на дейност и сключени договори по проекти и програми, настоящия 

правилник, наредбите и решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на 

Общината. 

 

Чл. 11. За осъществяване на делегираните му правомощия Ръководителят на 

Общинското предприятие издава заповеди. 

/1/ Ръководителят сключва, изменя и прекратява трудовите договори на 

работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики и урежда 

трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда. 

 

Чл. 12. При осъществяване на дейността си Ръководителят изпълнява следните 

функции: 

1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите в 

предприятието, в т.ч. утвърждава правилник за вътрешния ред и други вътрешни актове 

във връзка с предмета на дейност и делегираните му правомощия. 

2. Разработва и дава предложения за подходяща структура и разписание на 

длъжностите пред Кмета на Общината. 

3. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити, в съответствие със заповедите на Кмета на Общината. 

4. Организира и контролира разходването на средствата в рамките на утвърдените 

средства по проект бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Самуил и 

утвърдената годишна план-сметка и отговаря персонално за взети от него решения. 

5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната 

дисциплина и използването на материалните и паричните активи. 

6. Разработва и прилага система за финансово управление и контрол в Общинското 

предприятие. 

7. Разработва и предлага на Кмета на Общината проект на план-програма за 

озеленяване и зацветяване и план-сметка за следващата бюджетна година, в срок до 1-

ви декември на текущата, а след приемането им от общински съвет организира тяхното 

изпълнение. 

8. Следи за спазване законосъобразността, ефективността и целесъобразността при 

прилагане на нормативната уредба и настоящия правилник в работата на Общинското 

предприятие и отговаря персонално за изпълнението на възложените му функции. 

Глава шеста 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 13. /1/ Цялостната дейност на предприятието се финансира със средства от 

предоставените дейности по глава втора - Предмет на дейност и сключени договори по 

проекти и програми. 



/2/ Всички разходи се реализират по Единния бюджетен класификатор на 

разходите по бюджета на Община Самуил. 

/3/ Разходите на Общинското предприятие „Озеленяване и благоустройство - 

община Самуил , съгласно приетия бюджет се отразяват в План-сметка и включват: 

1.  Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за утвърдените 

численост. 

2. Закупуване на материали, консумативи и материални активи, необходими 

за дейността на социалното предприятие - по параграфи материали и 

консумативи, горива, външни услуги и други. 

 

Чл. 14. Бюджетните средства се изразходват само по предназначение, съгласно 

одобрения от Общинския съвет бюджет на Общинското предприятие. 

 

Чл. 15. Промени в одобреният бюджет се извършват след разглеждане и гласуване от 

Общинския съвет въз основа на мотивирано искане от Директора на Общинското 

предприятие . 

 

Глава седма 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 16. Придобиване на дълготрайни активи както и други движими и недвижими 

вещи, необходими за осъществяване на дейността на Общинското предприятие се 

предоставят на предприятието с отделно решение на Общински съвет-Самуил и/или 

заповед на Кмета на Община Самуил за осъществяване на предмета на дейност, при 

спазване изискванията на Закона за счетоводството. 

 

Глава осма 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.2 и 

чл.53 от Закона за общинска собственост. 

 

§2. След приемането на настоящият правилник Ръководителят на Общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” незабавно 

предприема необходимите действия за  привеждане в съответствие с настоящия 

правилник. 

 

§3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България, в това число и актовете на органите на местно 

самоуправление на територията на община Самуил. 

§4. Настоящият Правилник е приет от Общински съвет - Самуил с Решение № 19.384 

по Протокол № 19 от 20.04.2017 г., изм. и допълнен с Решение №20.354 по Протокол 

№20/20.01.2021г. на Общински съвет-Самуил. 

 

 



 

Приложение 1.1 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” 

 

№ 
Структурни звена и длъжностни 

наименования 

Брой 

длъжности 
Код по НКПД 

1 Ръководител-социален работник 1 1321-6008 

2 Счетоводител 1 2411-4006 

5 Социален работник 2 2635-6003 

 

 

 

Приложение 1.2 

 

ОПИС 1 

На предоставеното за стопанисване и управление общинско имущество на 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” с 

Решение № 19.384 / 20.04.2017г.: 

1. Сграда на адрес с. Самуил, ул. Васил Левски № 31, представляваща двуетажна 

масивна сграда - 200 кв. м с предназначение "Административна сграда" и "Санитарен 

възел" - 60 кв. м. съгласно Акт за частна общинска собственост № 74/20.03.2006.г. 

2. Сградата по т. 1 се предоставя на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности” за срок от 5 години и при запазване на 

предназначението му за същия срок. 

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 № 20 
от заседание на 20.01.2021 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-352 от инж. Джевдет 

Азис-кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност 

 

Общински съвет-Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 20.355 

През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните 

услуги, настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за 

социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за 

социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на 

общините за провеждане на държавната политика в социалната 

сфера. 

В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид 

социална услуга /държавно-делегирана дейност/ е посочена 

„Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 

от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е 

специализирана социална услуга, която включва подкрепа от 

асистент за: 

– самообслужване; 

– движение и придвижване; 

– промяна и поддържане на позицията на тялото; 

– изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

– комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на: 

 – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване, които нямат определена по съответния ред 

степен на намалена работоспособност; 

 – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ, които не ползват 

асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска 

подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в 

домашна среда по реда на друг закон. 

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, 

контролът върху дейността на асистентите и отчитането на 

услугата се извършва от общината. Предоставянето на тази 

подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ 

комплексно предоставяне на различните видове социални 

услуги в домашна среда.  

С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет 

определя делегираните от държавата дейности, като в т.V – 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

3 985,00 лева на лице за календарна година за 19 993,00 лв. 

потребители в страната.  

Съгласно Натуралните и стойностни показатели за 

прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата 

„Асистентска подкрепа“ за Община Самуил е 31 потребителя, с 

общ размер на средствата от 123 535,00 лв. в т.ч. 20% от 

средствата са предвидени за администриране на услугата. 

В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане са определени елементите на разходите, 

които формират размера на стандарта за делегирана от 

държавата дейност за социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, а именно: 



– разходи за възнаграждения на асистентите и 

дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя; 

– разходи за насочване от общината за ползване на 

услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на 

потребностите и индивидуален план за подкрепа; 

– режийни разходи за организиране на предоставянето 

на услугата от общината; 

– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с 

предоставянето на услугата; 

– разходи за обучения и супервизия на асистентите. 

 

 Получено е в общинска администрация писмо под вх. 

№18/04.01.2021г. с приложена Заповед № РД01-

2472/30.12.2020г. на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане, относно предварително одобрение за 

създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община 

Самуил. 

 

С оглед намаляване на административната тежест и 

изпълняване разпоредбите на чл. 93 от ЗСУ, изискващ 

организацията по предоставянето на асистентската подкрепа да 

позволява комплексно предоставяне на различните видове 

социални услуги в домашна среда, Община Самуил предвижда 

да не се разкрива ново звено за администриране на услугата 

„Асистентска подкрепа“. 

Дейността да се предоставя, чрез Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности ”, което 

към момента предоставя „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания – Компонент 4” по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. по договор по 

проект №BG05M90P0012.040-0032-C01. Адресът за управление 

на предприятието е на ул. „Васил Левски” №31 в Община 

Самуил по структура и численост 4 щатни бройки., от които 

броят и длъжностите на служителите, които ще извършват 

дейността по предоставяне на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ ще бъдат, както следва: 

- Ръководител- социален работник -1 бр. 

- социален работник-1 бр. 

- счетоводител -1 бр. 

Със своя Заповед № РД01-2472 от 30.12.2020 г. 

изпълнителният директор на Агенцията за социално 

подпомагане дава предварително одобрение за създаване на 

социална услуга ”АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА” в община 

Самуил, считано от 01.01.2021год, като делегирана от 

държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ, както и че са 

осигурени средствата от държавния бюджет за финансиране на 

социалната услуга през 2021 година. 

  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл. 

17, ал.3, чл. 25, ал.2 чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 93 от Закона за 

социалните услуги и чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане 

на Закона за социалните услуги,  във връзка със чл. 51 от ЗДБРБ 

за 2021г. и т. 1, 4 и 13 от РМС №790/30.10.2020г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели за 2021г., Общински съвет-Самуил, със 

„За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма, 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие, за създаване на нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ в община Самуил като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г. 



2. Дава съгласие, социалната услугата “Асистентска 

подкрепа“ да се администрира и управлява, чрез Общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални 

дейности”, като  второстепенен разпоредител с бюджет по 

бюджета на община Самуил за 2021г. 

3. Ръководителят на Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности” 

организира и изпълнява всички дейности, свързани с 

прякото предоставяне на социалната услугата “Асистентска 

подкрепа“ съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на кмета на 

общината. 

4. Финансирането и броят на потребителите на 

социалната услугата “Асистентска подкрепа“ се определят 

съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка РМС за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели и разчетните 

показатели на МФ за община Самуил за 2021г.- 123 535,00 

лв. за 31 бр. субсидирани потребители. 

5. Място на което се предоставя социалната услуга е 

на територията на община Самуил в зависимост от личните 

нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната 

домашна среда. 

6. Адрес на управление  и администриране на 

социалната услуга- с.Самуил, община Самуил, ул. „Васил 

Левски“ №31.  

7. Дава съгласие, броят и длъжностите на 

служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ да бъдат както следва: 

- Ръководител- социален работник -1 бр. 

- социален работник-1 бр. 

- счетоводител -1 бр. 

8.Възлага на Кмета на Община Самуил да извърши 

последващи действия по изпълнение на Решението, 

включително да утвърди правилата, процедурите и образците на 

документите във връзка с организирането и изпълнението на 

дейностите, свързани с предоставянето на услугата 

„Асистентска подкрепа“ считано от 1 януари 2021г.  

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 № 20 
от заседание на 20.01.2021 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-354 от Д-р Бейтула Сали – 

Председател на общински съвет Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на  Решение № 19.341 

от 29.12.2020 г.  на Общински съвет – Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.01.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 20.356 

Получено е  писмо от Областния управител на област 

Разград с изх. № 08-00-003_003/ 12.01.2021 г. с приложена 

Заповед № АК-04-001 от 12.01.2021 г., с която на основание чл. 

32, ал. 2, изречение първо от Закона за администрацията, във 

връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5  от Закона за администрацията и чл.45, 

ал. 4 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , връща за ново обсъждане в 14 – дневен срок 

Решение № 19.341 от 29.12.2020 г.  на Общински съвет -  

Самуил. 

          В Държавен вестник бр. 105 от 2020 г. са публикувани 

промени в Закона за управление на отпадъците, с който са 

регламентирани и Месечните обезпечения и отчисления за 2020 

г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците. Съгласно § 58. (1) Месечните обезпечения и 

отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 

от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 

2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, 

която ги е събрала, и се разходват по решение на общинския 

съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя 

приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на 

таксата за битови отпадъци. 

(2) Регионалната инспекция по околната среда и водите, на 

чиято територия се намира съответното депо, възстановява от 

банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от 

общините месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 

60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. 

в срок до 31 януари 2021 г. Възстановените средства по 

https://web.apis.bg/p.php?i=559413#p6760553
https://web.apis.bg/p.php?i=559413#p6760557
https://web.apis.bg/p.php?i=559413#p6760557


изречение първо се разходват по решение на общинския съвет 

при условията на ал. 1. 

          Относно възможността за участие на заинтересованите 

лица чрез писмени предложения и възражения проектът на 

план-сметката, последствие и решението за приемането му бяха  

публикувани на интернет страницата на Община Самуил. В 

деловодството на ОбС-Самуил не са постъпили предложения, 

мнения и становища във връзка с Проекта за План сметката за 

2021г., както и за Решението, с което беше прието.  

Във връзка с гореизложеното и за да е в съответствие със 

закона и нормативните актове предлагам  ОбС Самуил да 

приеме ново Решение, с което да измени Решение № 19.341 от 

29.12.2020 г.. 

По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и 

такси /ЗМДТ/ таксата за битови отпадъци е местна такса, която 

се определя от Общинския съвет и се събира от общината. 

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при 

спазването на следните принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на 

Общината по предоставянето на услугата; 

 Създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при 

определяне и заплащане на местните такси. В 

изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Самуил 

с Решение №33.404 по Протокол № 33 от 17.03.2003 год. 

е приел Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите 

в Община Самуил, в която е указан редът за 

администриране и събиране на таксата за битови 

отпадъци. Същата се актуализира ежегодно при промяна 

на нормативните условия.Към настоящия момент 

Общинският съвет не е променил размера и основата за 

определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 

година. 

     Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите 

по реда на чл. 66 от ЗМДТ и съгласно  разпоредбите на чл. 60 и 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци /ДВ бр.26/22.03.2020 г./   

     За 2021 г. се предвижда Община Самуил  да внесе 

отчисления и обезпечения в следните размери: 

- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /13,30 лв./тон; 

     - за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо за 2021 г. – 82,00 лв./тон; 

 - за  отчисления за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо– 3,86 лв./тон; 

или общо за отчисления,обезпечения и депониране за 2021 

година- 99.16 лв./тон. 

Тук е от изключителна важност намаляването на количеството 

събрани,транспортирани  и депонирани отпадъци на 

територията на Община Самуил. 

Одобрена е схема, според която в  населените места в общината 

върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се 



изграждат площадки или се обособяват места, където са 

разположени общите съдове за съхранение на битовите 

отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е 

възможно най-удобно няколко съседни имота да бъдат 

обслужвани от един съд за съхранение на битовите отпадъци. 

При запълване на най-близкия съд битовите отпадъци следва да 

се изхвърлят в съседен незапълнен. Тази схема подлежи на 

изменение и допълване, предвид възникване на допълнителни 

потребности от съдове за смет. Още повече, че се касае за 

отпадъци, които ще се генерират през предстоящата година и 

често не биха могли да бъдат предвидени дори с приблизителна 

точност. 

Поради това, че до настоящия момент не е изготвена 

единна Наредба  и методика за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци според количеството, таксата за 

битови отпадъци в Община Самуил се определя на база 

промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите 

и върху отчетната стойност на имотите на фирмите и 

юридическите лица. 

План-сметката за 2021 г. е разработена на база 

необходимите разходи на Общинско предприятие “Самуил 

2011” за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и 

поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване,снегопочистване, както обезпеченията и отчисленията 

породени от нормативни актове на Министерски съвет. В план-

сметката са включени и разходи за горива и материали във 

връзка с управлението и контролирането на дейностите по 

чистотата и снегопочистването. 

План-сметката е съобразена и с честота на събиране и 

сметоизвозване по населени места и райони за  2021 година, 

определена със Заповед №799/16.10.2020 г. на Кмета на Община 

Самуил. 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2021 г. са 

разчетени на база численост в дейност “Чистота”.  

Щатната численост към бюджета на Общинско 

предприятие “Самуил 2011” за 2021 г., която ще обслужва 

дейностите по чистотата е 7 бр. 

Планираните разходи са съобразени с честотата на 

сметосъбирането и транспортирането им, която е ежеседмична 

за селата Самуил и Владимировци , а за останалите населени 

места от територията на Община Самуил е най-малко два пъти 

месечно. 

За необходимите средства за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване,както и за снегопочистване 

за 2021 г. предлагаме  План-сметка от проекта на решението  по 

/Приложение №1/: 

Общият размер на разходите за 2021 г. възлизат на 436 782.00 

лв. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 62,чл. 66, ал. 1 и 

чл. 67, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси; чл. 16 и 

чл.16а от Наредба № 7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услуги на територията на Община 

Самуил, § 58 от Закона за управление на отпадъците и чл.45, 

ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , Общински съвет – Самуил със „За” –16 гласа;  

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

Р Е Ш И: 

І.  Общински съвет-Самуил одобрява така изготвената План-

сметката за необходимите  разходи за дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране,поддържане 



чистотата на териториите за обществено ползване  и  

снегопочистване за 2021 г. съгласно Приложение № 1: 

Приложение № 1 

1. Разходи 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност  623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Самуил за 2021 година 

 

1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови 

отпадъци 

    
Разход 

лв. 

  § 10 00 - Издръжка 7  000 

  § 10 15 - Материали 7  000 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на 

Община Самуил и транспортирането им до Регионално депо- в гр. 

Разград за обезвреждането им 

  
Разходи на Общинското предприятие "Самуил 2011" за 

почистване 
224 000 

  § 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения 89  900 

  
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала 

          

5 300 

  

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 
19 900 

  

§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и 

държавата 
11 100 

  § 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя  5 600 

  

§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодател 
3 200 

  § 10 00 - Издръжка 105 500 

  § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 1400 

  § 10 15 - Материали 15 000 

  § 10 16 - Вода, горива, енергия 38 000 

  § 10 20 - Разходи за външни услуги 40 000 

  § 10 30 - Текущ ремонт 6 000 

  § 10 51 - Разходи за командировки 100 

 § 10 62 - Разходи  застраховки 5 000 

 § 19 00 – Данъци и такси 3400 

 

§ 19 01 – Разходи за държавни данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
3 000 

 

§ 19 81 – Разходи за общински данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
400 

  Заета щатна численост - брой 7 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

  
  

 

143 782.00 

  

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /13,30 лв./тон 

 

 

19 285 

 

  

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за 

всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от “Наредба 

№7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци”-съгл.чл.20,ал.1,т.1 

за 2021 г. – 82,00 лв./тон 

118  900 

  

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 

60 от ЗУО за всеки тон / “Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци”– 3,86 лв./тон 

5 597 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеи, паркови и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване 



  § 10 00 - Издръжка 5000. 00 

  § 10 15 - Материали 5000. 00 

5.Разходи за зимно поддържане /снегопочистване/  на 129 км 

от общинската и улична пътна мрежа в населените места; 

 
57 000.00 

  Общо разходи:  436 782.00 

ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския 

съвет предложение за разпределение на преходния остатък от 

такса битови отпадъци за 2020 г. 

ІІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в общинския 

съвет предложение за разпределение на възстановените от 

Регионалната инспекция по околната среда и водите средства от 

месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 

1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 

периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото 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 № 20 
от заседание на 20.01.2021 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-353 от Сами Сами зам.-

кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Приемане на отчета за дейността на Местна 

Комисия за Борба с Противообществени Прояви на 

Малолетни и Непълнолетни /МКБППМН/ към община 

Самуил за 2020г. 

 

  Общински съвет-Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 20.357 

 

Във връзка с получено писмо в община Самуил с Вх.№ 

4801/15.10.2020г. от Централната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и на 

основание чл.7, ал.2 от Закона за БППМН, ежегодно Местната 

комисия за борба срещу противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни изготвя отчет за дейността си, 

съгласно указания, структура и показатели на централната 

комисия /Приложение/ до кмета на общината и Общинския 

съвет, след приемане от ОбС - Самуил се представя на 

ЦКБППМН към МС.  

  Приложение: Отчет за дейността на МКБППМН към 

община Самуил за 2020г., изготвен съгласно указания, 

структура и показатели на ЦКБППМН. 

Във връзка с горе изложеното, 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.7,ал.2 от Закона за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни, Общински съвет – Самуил със „За” 

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

 

РЕШИ 

1. Приема отчета Приложение към решение за 

дейността на МКБППМН към община Самуил за 

2020г. 

2. Упълномощава Заместник Кмета в 

качеството му на председател на МКБППМН за 

последващи действия по изпълнение на Решението                                      



           Приложение 1 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН КЪМ  ОБЩИНА САМУИЛ 

 ЗА 2020 ГОДИНА 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) 

 

КОМИСИЯ 

1. Законосъобразност на състава  
           На основание чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН съставът на МКБППМН към община 

Самуил е определен със Заповед на кмета на Община Самуил. Комисията е в състав с 

председател Заместник-кмет по образование, социални дейности и култура, като 

комисията включва 7 специалисти от различни обществени институции – юрист, 

началник отдел към отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане“, 

социален работник към Отдел „ЗД” при Дирекция „СП”, инспектор ДПС при РУП 

гр.Исперих, директор на ЦОП с.Самуил, старши специалист при Дирекция “Бюро по 

труда”, заместник директор на училище.   

           2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – Съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е 

назначен щатен секретар на трудово правоотношение. 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи 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, 
приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. 

Съгласно заповед на кмета на общината, населените места са разпределени на четири 

района: 

- Район на ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци; 

- Район на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово; 

- Район на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Самуил и Район на ОУ „Св. 

Климент Охридски” с. Желязковец. 

Към изброените райони са сформирани Екипите за обхват и включени служители на 

община Самуил и членове на местната комисия.  

1.1.1. Брой семейства на деца, подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН  

Посетени са 46 семейства на деца подлежащи на образование. 

 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 

родители 

- - 

   

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни 

психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 



 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

- - 

  

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни  

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 

настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 2 Срещи и консултации 

Настойници - - 

Попечители - - 

 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 

 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой 

на 

темит

е 

Названия на 

темите 

Брой 

участниц

и 

родители 

Брой 

участниц

и 

малолетн

и 

Брой 

участници 

непълнолетн

и 

Образователни      

Асоциално 

поведение 

     

Насилие между 

деца 

2 Заедно 

против 

агресията 

«Колело за 

решаване на 

проблеми»  

 

Презентация 

и беседа на 

тема 

»Агрессия» 

 36 

 

 

 

 

 

 

        36 

28 

 

 

 

 

 

 

13 

Наркотични 

вещества, 

алкохол, 

тютюнопушене 

1 «Вредата от 

употребата 

на наргиле и 

цигари, и 

злоупотребат

 23 28 



а с алкохол» 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

-     

Престъпления и 

противообществен

и прояви, 

свързани с жп-

транспорт 

-     

Здравни -     

Културни -     

Спортни                         -     

Радикализъм1 -     

Общо -     

 

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия 

на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни -     

Асоциално 

поведение 

-     

Насилие между деца -     

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

-     

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

-     

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

-     

Здравни -     

Културни -     

Спортни                         -     

Радикализъм1 -     

Общо -     

 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с жп-транспорта, в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на 

ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН:   

 

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” -  

Брой разпространени материали -  

                                                 
1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към 

организации с екстремистки или радикален характер. 



Брой на информационните кампании в училищата -  

Брой публикации в медиите -  

Брой съвместни мероприятия с НПО -  

 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от 

МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

-   

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

-   

 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

-   

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

-   

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

-   

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 



Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

13 2 11 

 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

9 1 8 

 

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 

 

 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

-   

 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой 

на техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

-   

 

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по 

представените в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

- - - 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

-   

2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

През 2020г. няма настанени деца във ВУИ, СПИ и поправителни домове. 

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 

заведения, са осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, 

чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване 

на престоя в тези заведения.  
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и 

непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и 

условно осъдени. 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 



СПИ   

ВУИ   

ПД   

Приюти за безнадзорни 

деца 

  

Условно осъдени   

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи 

непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 

условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 

25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, 

професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при 

намирането на работа. Постигнати резултати. 

    В съответствие с Указание №73 от 25.09.2009г. на ЦКБППМН е създаден поименен 

регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни в община Самуил, 

освободени от СПИ, ВУИ, ПД и на условно осъдени. 

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

-     

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

-     

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

-     

Условно 

осъдени 

-     

Осъдени на 

пробация 

-     

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно 

осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.  
МКБППМН към община Самуил получава информация за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни от Съда и Областна Пробационна Служба-Звено 

Исперих.  

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда - 

Справки на секретаря на МК  в съда - 



ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от 

повторно извършване на противообществена проява от малолетни и 

непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН  

Изготвени са девет броя „оценка на риска” за повторно извършване на 

противообществена проява. Четири оценки са с „нисък риск“ и за пет „няма риск“  за 

повторно извършване на противообществена проява. 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

1. Наименование на помощния орган.  
Към местната комисия няма консултативен кабинет и център за превенция. 

Местната комисия в община Самуил взаимодейства с Център за обществена подкрепа 

с.Самуил. Основната дейност на центъра е социално психологическа подкрепа и 

консултиране на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на 

институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за 

развитието им.  

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и 

функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за 

статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на 

Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)  

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2020 3 1 1680 

2021 3 

Прогноза за 2022 3 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по 

Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на 

дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено 

в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.  
При подбор на обществени възпитатели са спазени изискванията съгласно 

Закона за БППМН. За осъществяване на дейността по превенция, оценка и корекция на 

девиацията в детското поведение е определен културен деец, като възпитател към 

МКБППМН. Работата на обществения възпитатели се ръководи и контролира от 

председателя и секретаря на местната комисия. Обществения възпитател се отчита в 

началото на всеки месец пред местната комисия, на основание на представения отчет за 

извършената дейност се извършва материалното стимулиране. Получават 

възнаграждение по Наредба №2  на ЦКБППМН и контрол по изплащане на хонорарите 

се извършва от финансовите органи на общината. 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  



4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, 

м. юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки.  

Изготвени са шест оценки за дейността на обществения възпитател съгласно 

количествени и качествени показатели за оценка на извършената дейност от 

общественият възпитател. 

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията).  

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението 

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).  

Eдин обществен възпитател е получил «оценка 2» 

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение).  

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията).  

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на 

територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 

безнадзорни деца. Констатации и резултати.  

 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, 

относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни 

заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения 

вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-

жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. 

На територията на община Самуил няма регистрирани питейни, хазартни 

заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове. 

            Председателят, секретарят и членове към местната комисия участват при 

прилагане на Координационния механизъм в община Самуил. Съгласно утвърден 

график се отзовават при сигнал за кризисна ситуация и участват при кризисни 

интервенции.  

През 2020г. местната комисия е участвала в два случая на деца-жертви или в риск от 

насилие. Взетите решения и предприети действия от мултидисциплинарния екип за 

всеки един случай са следните: 

1. При първия случай предприетите  действия са: Продължаване на работата 

за превенция на изоставянето на детето; Консултиране на родителите за 

наличието на социални услуги на територията на община Самуил – 

социално консултиране и подкрепа в ЦОП-Самуил; Консултиране и 

съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социални услуги. 

Съдействие за подобряване на междуличностните отношения между 

двамата родители; Консултиране на родителите за търсене на правата си и 

решаване на спора за упражняване на родителски права по съдебен ред; 



Издаване на задължителни предписания и на двамата родители за 

предоставяне на качествени грижи за детето и избягване на конфликтни 

ситуации; Прилагане на мерки от служители на РУ „Полиция4 за доставяне 

на протоколи на родителите за ограничаване на достъпа им до своите 

жилища при изявено такова желание от тяхна страна. 

2. Дете жертва на домашно насилие. Предприети са следните действия: 

Отваряне на случай за работа по случая на непълнолетната за прилагане на 

мерки в семейна среда; Консултиране на майката за възможността за 

настаняването й с децата в кризисен център; Консултиране на майката за 

възможността за подаване на молба до Районен съд за защита от 

домашното насилие; Консултиране на майката за наличието на социални 

услуги на територията на община Самуил-социално консултиране, работа с 

психолог. Издаване на направление; Консултиране на майката за 

извършване на медицински преглед от съдебен лекар за нанесените вреди 

от насилието; Консултиране и съдействие по въпроси на социалното 

подпомагане и социални услуги; Съдействие и консултиране на майката за 

намиране на работа. 

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 

на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 

резултати. Секретаря на местната комисия участва в обходи по график на Дирекция 

„СП” за установяване на скитащи и просещи деца на територията на общината.  

През 2020г. местната комисия е участвала в 12 обходи на мобилни групи, при които 

няма установени скитащи и просещи деца. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения?  

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
Предложение по Общинска програма за закрила на детето за 2020г. 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 

корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните 

органи и организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии 

и др. Брой и теми.  

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване.  

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите; стойност на средствата 

от бюджета на МКБППМН 

2.  Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните 

семинари.  

3. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 

членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 

организации. Ако няма такива, моля, посочете причините!  



Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност - 

лева. 

ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
Плануваните средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за 2020г. са 1000 лв. и 

изразходваните средства за възнаграждение на членовете на МКБППМН са 160 лв. 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на 

местните комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22: 

 

Таблица 22. 

 
ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. 

ХІV.  МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА: 

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя 

и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната 

комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на 

ИДПС във Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел 

„Закрила на детето”. 

Председател на МКБППМН – заместник кмет на Община Самуил 

Сами Сами, с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2  

Тел.: 08477/20-20, вът.103 факс:084266030, е-mail: info@samuil.bg 

Секретар на МКБППМН 

Айше Ахмед, с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” № 4 

Тел.: 08477/20-20 

Дирекция „СП” с.Самуи- Отдел “ЗД” 

ул.”Хаджи Димитър” №5, тел.08477/21-21 ,е-mail: dsp-samuil@asp.government.bg 

 

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/ 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2020 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2020 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2022 г. – общо (в 

лева) 
19 440 3 240 19 500 


