
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-918 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 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.912 

След направена справка в Националния статистически 

институт  за базов период  се установи, че индекса на 

потребителските цени от месец  декември  2021 г.  до месец 

декември  2022 г. е 116.9 %,   т.е.  инфлацията е  16,9 %. 

 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 2023 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  2021 г.  до месец декември  2022 г. е 116.9 %,   

т.е.  инфлацията е  16.9 %. 

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 2023 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 индеска 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 0,65 на  0,76 

Жилаща за отдаване под наем по чл.25  от 0,43 на  0,50 

Ведомствени жилища за отдаване под от 0,97 на 1,13 



наем по чл.32 

 

Свободни жилища за отдаване под наем 

по чл.48  

 

от 1,08 на  1,26 

За дворно място (лв./кв.м.) от 0,11  на  0,13 

Складове или второстепенни сгради 50 % от наемната 

цена на съответното 

жилище 

 

 Във връзка с гореизложеното, 

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“, чл. 60, ал. 1 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК),Общински съвет 

-  Самуил  със „За”– 17 гласа; „Против”– няма; „Въздържал 

се” – няма. 

РЕШИ: 
I. 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 01.03.2023 г. с 

отчетения  статистически положителен индекс  на инфлацията   

за периода от месец  декември  2021 г. до месец декември  2022 

г., който е 116.9 %, т.е. инфлацията е 16.9 %, 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  

 0,76 

Жилаща за отдаване под наем по чл.25  0,50 

Ведомствени жилища за отдаване под 

наем по чл.32 

 

1,13 

Свободни жилища за отдаване под наем 

по чл.48  

 

1,26 

За дворно място (лв./кв.м.) 0,13 

Складове или второстепенни сгради 50 % от наемната 

цена на съответното 

жилище 

  

II.   Допуска предварително изпълнение на решението от деня 

на приемането му. 

             

 МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;  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“във връзка с чл. 60, ал. 1 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК), допуска 

предварително изпълнение, поради следните причини:  Срока 

на актуализацията на наемната цена  съгласно Наредба №2 на 

ОбС- Самуил е считано от 01.03.2023 г., което налага 

преизчисляване на наемните цени преди издаване на фактурата 

за месец  март 2023 г. по актуализираните цени. Изчакването на 



влизането в сила на настоящото решение  по реда на АПК ще 

забави навременното изготвяне на допълнителните 

споразумения и фактури.    

 

 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: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-919 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 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.913 

След направена справка   в  Националния статистически 

институт, се установи, че индекса на потребителските цени от  

месец  декември  2021 г.  до  месец декември  2022 г. е 116.9 %,   

т.е.  инфлацията е  16.9 %. 

 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 2023 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  2021 г.  до месец декември  2022 г. е 116.9 %,   

т.е.  инфлацията е  16.9 %. 

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 2023 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 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 индеска 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  базисни 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 2,85  на 3,33  от 2,55 на 2,98 

2. Закусвални /в 

училищата/  и 

сладкарници без 

сервиране на 

алкохол 

от 1,70 на 1,99  от 1,44 на 1,68 

3. Ресторанти, барове, 

дискотеки, 

със сервиране на 

алкохол 

от 2,16  на 2,53 от 1,85 на 2,16 

4. Търговска дейност с 

други видове стоки 

от 2,85 на  3,33  от 2,57 на 3,00 

5. За производствена    

дейност, 

складове,   цехове и 

др. 

 от 1,15 на 1,34  от 1,00 на 1,17 

6. Здравно-медицинско 

обслужване 

/лекарски  кабинети,  

аптеки/ 

 от 2,16 на 2,53  от 2,16 на 2,53 

7. Административни 

дейности 

/офиси,   адвокатски 

кантори, банки/ 

от 2,85 на 3,33 от 2,57 на 3,00 

8. Ползване на 

паркинги  и 

 от 0,41 на 0,48  от 0,41 на 0,48 

площади за сушене 

на билки и др. 

9. Празни общински 

места за поставяне 

на преместваеми  

конструкции   

от 0,70 на 0,82 от 0,69 на 0,81 

10.   Ползване на 

тротоарни площи за 

лятна градинка пред 

търговски обекти 

 от 0,86 на 1,01 от 0,86 на 1,01 

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 0,41 на 0,48 от 0,24 на 0,28 

14. АТЦ и 

Разпределителни 

шкафове 

 от 7,15 на 8,36  от 7,15 на 8,36 



15. Помещения за  

фризьорски и  

бръснарски   услуги 

 от 2,85 на 3,33  от 2,85 на 3,33 

16.  Поставяне  на  

пчелни кошери 

в общински  

поземлени имоти   в 

регулация и извън 

регулация  за 1000 

кв. 

 от 8,56 на 10,01 от 8,56  на 10,01 

17.  Помещения за  

отдаване под наем 

на синдикални  

организации 

 от 1,62 на 1,89 от 1,62 на 1,89 

 

Месечен наем   без ДДС 

1. За монтиране на кафе -автомати  - от 28,66 лв. на  33,50 

лв. 

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

58,44 лв. 

3. Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна 

телевизия, рекламни съоръжения и др.,  от 34,73 лв. на 

40,60  лв. 

4. Монтиране на кутии  за  интернет услуги,  от 53,90 лв. на 

63,01 лв. 

5. Автомати за пакетирани стоки,  от 53,90 лв. на  63,01 лв. 

 

Наем за складови помещения 

 1 . Определя се  50% от базисната цена на съответните 

дейности без ДДС. 

 

 

 Във връзка с гореизложеното, 

   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“; чл. 60, ал. 1 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински 

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

„Въздържал се” – няма. 

 

РЕШИ: 
 I. 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 

01.03.2023 г.  с отчетения  статистически  положителен индекс  

на инфлацията   за периода от месец  декември  2021 г. до месец 

декември  2022 г., който е 116,9 %, т.е. инфлацията е 16,9 %, 

както следва: 

 

Приложение №1   

Т А Б Л И Ц А 

За  базисни 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 

3,33  2,98 



/хранителни и 

смесени/ 

2. Закусвални /в 

училищата/  и 

сладкарници без 

сервиране на 

алкохол 

1,99 1,68 

3. Ресторанти, барове, 

дискотеки, 

със сервиране на 

алкохол 

 2,53  2,16 

4. Търговска дейност с 

други видове стоки 

 3,33   3,00 

5. За производствена    

дейност, 

складове,   цехове и 

др. 

1,34  1,17 

6. Здравно-медицинско 

обслужване 

/лекарски  кабинети,  

аптеки/ 

 2,53  2,53 

7. Административни 

дейности 

/офиси,   адвокатски 

кантори, банки/ 

 3,33 3,00 

8. Ползване на 

паркинги  и 

площади за сушене 

на билки и др. 

 0,48  0,48 

9. Празни общински 

места за поставяне 

на преместваеми  

0,82  0,81 

конструкции   

10.   Ползване на 

тротоарни площи за 

лятна градинка пред 

търговски обекти 

1,01 1,01 

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 

 0,48  0,28 

14. АТЦ и 

Разпределителни 

шкафове 

8,36  8,36 

15. Помещения за  

фризьорски и  

бръснарски   услуги 

 3,33 3,33 

16.  Поставяне  на  

пчелни кошери 

10,01 10,01 



в общински  

поземлени имоти   в 

регулация и извън 

регулация  за 1000 

кв. 

17.  Помещения за  

отдаване под наем 

на синдикални  

организации 

  1,89 1,89 

 

Месечен наем   без ДДС 

6. За монтиране на кафе -автомати  - 33,50 лв. 

7. За монтиране на  АТМ /банкомати/ -58,44 лв. 

8. Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна 

телевизия, рекламни съоръжения и др. - 40,60  лв. 

9. Монтиране на кутии  за  интернет услуги - 63,01 лв. 

10. Автомати за пакетирани стоки   -  63,01 лв. 

 

Наем за складови помещения 

 1 . Определя се  50% от базисната цена на съответните 

дейности без ДДС. 

II.  Допуска предварително изпълнение на решението от деня на 

приемането му. 

             

 МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;  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“ във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административно 

процесуалния кодекс (АПК), допуска предварително 

изпълнение, поради следните причини:  Срока на 

актуализацията на наемната цена  съгласно Наредба №2 на 

ОбС- Самуил е считано от 01.03.2023 г., което налага 

преизчисляване на наемните цени преди издаване на фактурата 

за месец  март 2023 г. по актуализираните цени. Изчакването на 

влизането в сила на настоящото решение  по реда на АПК ще 

забави навременното изготвяне на допълнителните 

споразумения и фактури.  

     

 

 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: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 

  



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-920 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предложение за извършване на  дейности по 

изготвяне на анализи на правното състояние, информационни 

меморандуми  и  приватизационна оценка, чрез провеждане на 

процедура по пряко договаряне. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.914 

С решение №53.886/26.01.2023 г. на Общински съвет -  

Самуил се прие Годишен план за приватизация съгласно чл.6, 

ал.2 от  Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

(ЗПСК) за продажба на общински нежилищен имот, 

представляващ: Поземлен имот с идентификатор 30630.40.347 – 

застроен с площ от 40 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За 

автогара, автоспирка, ведно с построения в имота 

самостоятелен обект –едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 30630.40.347.1 със застроена площ от 28 кв.м. с 

предназначение: Друг вид обществена сграда   по кадастралната 

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

област Разград, одобрени със Заповед РД-18-41/31.08.2005 г. на 

Изпълнителен директор на АК. Адрес на поземления имот: 

с.Здравец, община Самуил, област Разград, ул.“Гео Милев“ 

№71. Граници на поземления имот:  30630.32.18, 30630.30.29, 

30630.40.73, съгласно АЧОС №5400/16.01.2023 г.  

Във връзка с гореизложеното, 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

чл. 1, ал. 2, т.6, чл.4, ал.4 и чл. 28 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗПСК), във връзка с чл.3, ал.6 от 

Наредба за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки и чл.4, ал.4 и чл.5, ал.3, т.7 от 



Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с 

подготовката за приватизация, Общински съвет Самуил със 

„За”– 17 гласа; „Против”– няма; „Въздържал се” – няма. 

 

РЕШИ: 

І. Упълномощава кмета на Община Самуил да възложи 

дейностите по изготвяне на анализ на правното състояние, 

информационен меморандум и приватизационна оценка,   по 

пряко договаряне във връзка с  провеждане на процедура за  

приватизация на общински нежилищен имот, невключен в 

имуществото на общински търговски дружества, 

представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 

30630.40.347 – застроен с площ от 40 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: За автогара, автоспирка, ведно с построения в 

имота самостоятелен обект – едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 30630.40.347.1 със застроена площ от 28 кв.м. с 

предназначение: Друг вид обществена сграда   по кадастралната 

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

област Разград, одобрени със Заповед РД-18-41/31.08.2005 г. на 

Изпълнителен директор на АК. Адрес на поземления имот: 

с.Здравец, община Самуил, област Разград, ул.“Гео Милев“ 

№71. Граници на поземления имот:  30630.32.18, 30630.30.29, 

30630.40.73, съгласно АЧОС №5400/16.01.2023 г.  

ІІ. Определя Кмета на Община Самуил за лице, което да 

удостовери верността на информацията, съдържаща се в 

анализа на правното състояние на обекта на приватизация.  

ІII. Забранява извършването на разпоредителни сделки  като: 

сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 

дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за 

кредити, отнасящи се до обекта.  

IV. Възлага на Кмета на Община Самуил да извърши всички 

необходими правни и фактически действия по организацията  и 

възлагането на процедурата по т. І от настоящото решение, 

предвидени в ЗПСК,  в Наредба за анализите на правното 

състояние и приватизационните оценки и в Наредба за 

възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката 

за приватизация или със следприватизационния контрол, 

включително процесуално представителство и   неупоменати  

изрично в настоящото решение дейности.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/  



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-921 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

Относно: Изм. и доп. на Решение № 13.245 от 24.08.2020г. на 

ОбС-Самуил, относно предоставяне на ползване на движима 

вещ – частна общинска собственост за нуждите на средищните 

училища на територията на община Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.915 

В изпълнение на чл. 53 от Закона за предучилищното и 

училищното образование /ЗПУО/, Средищните детски градини 

и училища са включени в списък, приет от Министерски съвет 

по предложение на министъра на образованието и науката въз 

основа на решение на общински съвети, който се актуализира 

ежегодно до 1 ноември. Съгласно чл.5 (1) от Постановление № 

128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища 

Обн. – ДВ, бр. 53 от 04.07.2017 г. за пътуващите деца и ученици 

до средищна детска градина и средищно училище се осигурява 

безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за 

всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за 

учениците от I – XII клас включително, които пътуват от 

населени места, в които няма детска градина или училище, до 

най – близката детска градина или училище, което провежда 

обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно.  

Съгласно ал. 2 от същия член, транспортът по ал.1 се 

организира от директора или от кмета на общината в 

съответствие със Закона за автомобилните превози и се 

финансира в съответствие с Наредбата за условията и реда за 



предоставяне на средства за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за 

субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите, 

приета с Постановление № 163 на МС от 2015 г. (ДВ, бр.51 от 

2015 г.).  

Във връзка гореизложеното, с Решение № 13.245 от 

24.08.2020г. на ОбС-Самуил са предоставени училищни 

автобуси за нуждите на трите средищни училища на 

територията на община Самуил. 

Поради извършване на чести ремонтни дейности по Автобус 

марка ИСУЗУ, модел Класик, 27 места,  рег. № РР 83 78 ВА 

предоставен в полза на ОУ „Христо Ботев“, предлагаме същия 

да бъде заменен с Училищен автобус марка „Исузу“, модел 

„Turquoise“, 32+1 места,   регистрационен  №  РР 2071 ВК. 

В т. ІІ. Да предостави за преимуществено ползване на 

МПС-училищни автобуси общинска собственост в полза на 

средищните училища на територията на Община Самуил, 

както следва: 

 т. 2 се изменя - Училищен автобус марка „Исузу“, модел 

„Turquoise“, 32+1 места,   регистрационен  №  РР 2071 ВК и 

балансова стойност в размер на 133 741.53 лв. в полза на ОУ 

„Христо Ботев“, с адрес: с. Владимировци, ул. Христо Ботев №1 

Община Самуил, считано от 01.03.2023г. 

    Автобус марка ИСУЗУ, модел Класик, 27 места, 

регистрационен № РР 83 78 ВА с балансова стойност в размер 

на 62 640,00 лв. да бъде възстановен в полза на Община Самуил, 

ул. Хаджи Димитър № 2 и да бъде ползван за превоз на 

общински служители от територията на общината. 

Във връзка с гореизложеното, 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 1, 2 и ал. 

4, от ЗПУО, във връзка с чл.5, ал.1 и ал.2 от Постановление № 

128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в списъка на средищните детски градини и училища, 

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

няма; „Въздържал се” – няма. 

 

РЕШИ: 

І. Изменя и допълва свое Решение № 13.245 от 24.08.2020г. 

на ОбС-Самуил относно предоставяне на ползване на движима 

вещ – частна общинска собственост за нуждите на средищните 

училища на територията на община Самуил. 

ІІ. Да предостави за преимуществено ползване на МПС-

училищни автобуси общинска собственост в полза на 

средищните училища на територията на Община Самуил, 

както следва: 



     2. Училищен автобус марка „Исузу“, модел „Turquoise“, 32+1 

места,   регистрационен  №  РР 2071 ВК и балансова стойност в 

размер на 133 741.53 лв. в полза на ОУ „Христо Ботев“, с адрес: 

с. Владимировци, ул. Христо Ботев №1, Община Самуил, 

считано от 01.03.2023г.  

III. Автобус марка ИСУЗУ, модел Класик, 27 места, 

регистрационен № РР 83 78 ВА с балансова стойност в размер 

на 62 640,00 лв. се възстановява в полза на Община Самуил, ул. 

Хаджи Димитър № 2 и да се ползва за превоз на общински 

служители от територията на общината. 

Всички останалите точки по решението не се променят. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 

 

  



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-923 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в сметка за средства 

европейски средства СЕС. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.916 

Община Самуил бенефициент в изпълнение на договор 

BG05SFPR002-2.001-043-C01 и реализира проект „Грижа в дома 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001-043-C01 “Грижа в дома“  

с финансиране по ПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

като срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 

90 дни. С цел осигуряване непрекъснатост на проекта - “Грижа 

в дома“ са необходими средства за покриване на разходи за 

работни заплати, осигурителни вноски през м. март, м. април и 

м. май 2023г. предвидени в проекта в размер на 70 000.00 лв. 

/седемдесет хиляди лева. на основаниe Указания на 

Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” 

ДДС 07/04.04.2008г. 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и 

във връзка с чл.104, ал2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет - Самуил със „За”– 17 гласа; „Против”– 

няма; „Въздържал се” – няма. 



РЕШИ: 

1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС  в размер на 70 000.00 лв. /седемдесет хиляди лева./, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, м. 

март, м. април и м. май 2023г. по проект “Грижа в дома” 

договор BG05SFPR002-2.001-043-C01, както следва: 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 -  70 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 70 000.00 

 Общо: 0 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 

  



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-922 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 2022 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.917 

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. 

 

Във връзка с гореизложеното, 

 

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, предлагам Общинския съвет Самуил със „За”– 17 

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 2022г. 



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 2022г. 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: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

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

управление на дейностите по отпадъците” на Община Самуил за 2022г. 

 

/приет с Решение № 57.917 по Протокол № 57 от 28.02.2023г. 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 2022 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 разделно събиране на отпадъците 

/отпадъци от стъкло,пластмаса и хартия/,както и 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 попадат в общия поток отпадъци и се 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 неопасни отпадъци град Разград. 

Генерираните твърди битови отпадъци през 2022г. от системата за организирано 

събиране и извозване са 1558.2 т. 

Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване 

на ТБО и поддържане на териториите за обществено ползване за 2022 г. възлизат на 220 

095.34 лева, от които 61 553.27 лева са отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закон за 

управление на отпадъците и такса за депониране в Регионално депо - Разград. 



През 2022г. в територията на общината са налични - 568 бр. контейнери тип 

„Бобър” 1,1 куб.м. и 221 бр. кофи тип „Мева” 0,11 куб.м./56 бр. на домакинствата. 

През 2022 г. е изготвен и четири-сезонен Морфологичен анализ  на битовите 

отпадъци, генерирани на територията на Община Самуил за периода 2022-2026 г. 

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.  

 

1. 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 2022 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 листа, 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 31.12.2022 г. има регистриран 1 /един/ 

пункт за закупуване на билки. През отчетната година 2022год. няма издадени 

позволителни за ползване на Лечебни растения. 

 

Имайки в предвид предходни години 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 № 57 

от редовно заседание на 28.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-924 от Сами Сами – 

Зам. кмет на община Самуил 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за закрила на 

детето за 2023 г. и Отчет по Общинска програма за закрила на 

детето за 2022 г. 

 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Алпер Зикри Чауш ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.918 

 

Общинската програма за закрила на детето 2023 г. 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. 

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. 

 

Във връзка с гореизложеното, 



    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”– 17 гласа; „Против”– няма; 

„Въздържал се” – няма. 

РЕШИ: 
 1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 

2023 г. и Отчет по Общинска програма за закрила на детето за 

2022 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: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 



ОТЧЕТ  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022г. 

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 провежда срещи и с 

родителите при домашните посещения, като при необходимост оказва помощ във 

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

поведенчески отклонения от служители на ДСП и ЦОП. През 2022г. ЦСРИ 

с.Владимировци със социалната услуга „Информиране и консултиране“ средно месечно 

са консултирани  15 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 2022г. от ДСП Самуил са отпуснати помощи по чл.48 от ППЗЗД -31 случая, 

подпомагани с месечни помощи по чл.49 от ППЗЗД – 12 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 27 

потребители през 2022 г., 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. – 6 потребители. 

2. Педагогическо консултиране - 9 потребители. 

3. Психологическо консултиране – подкрепа и консултиране - 5 потребители. 

1.5. Предоставяне на социални услуги от  социален работник към община Разград 

- обучение на кандидат - осиновители. 

По проект „Приеми ме 2015” се работи с 14 приемни семейства, в които са 

настанени 19 деца.  

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

родителство. 

      По отношение на родителите и лицата, които ги заместват през 2022г. 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 или в осиновително семейство-9 случая. От тях 

три успешно приключили реинтеграции и три неуспешни. Работа по превенция на 

изоставяне на детето - 52 случая. От тях 15 нови през годината и 16 затворени след 

изтичане на срока. Активни са 21 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 7 - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения – 4 активни досиета 

/ обхванати 142 семейства с натрупване.   

 

2.2.Интеграция на деца от уязвимите групи в образователната система 

    Предоставяне на 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.  - 9 активни досиета/ обхванати 21 деца с натрупване. 

   3.Превенция на детската заболеваемост, смъртност и неглижиране в 

семейството. 

      През 2022г. 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 2022 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 2022г. са 113 активни досиета / обхванати 445 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 41 

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 2022г. 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 13 момчета и 4 момичета.  

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

семейства, близки и роднини. 

 През 2022г. настанени в семейства на близки и роднини -17 случая и от тях 4 са 

прекратени поради навършване на пълнолетие и завършване на средно образование. 

Участия в съдебни производства по граждански дела – 31 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 -34 бр. От тях 18 активни и 16 приключили.  Изготвени предварителни оценки на 

потребностите -7 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. 

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 2022г. са проведени  7  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 – 8 активни досиета / обхванати 319 семейства с натрупване. 

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

прегледи и имунизации, вкл. при деца в риск. 

   Дейност 5 – Ранна иктервенция 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 -7 активни досиета / обхванати 41 

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 -  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 2022г. са проведени превантивни дейности с ученици на 

територията на община Самуил на следните теми: Тютюнопушенето модерната болест; 

Алкохол и наркотици – фактор за промяна на мисълта, чувствата, емоциите, и 

поведението; 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 за, 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. –Служители от институциите на територията на 

община Самуил участваха 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 2022 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 2022/2023 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 11 адреса за 

установяване на причините за необхващане на подлежащите на задължително 

предучилищно и училищно образование деца.  



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 от ДГ "Радост" с. Владимировци.  

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 – 9 

активни досиета. 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА 

ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

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 – 

  

      2. 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. 

      През 2022г.  със социалната услуга на ЦСРИ с. Владимировци  „Информиране и 

консултиране“ по.чл.15, т.1 от ЗСУ е дейност за изследване и разбиране заедно с 

лицето на проблеми, затруднения, които то среща за постигане на основните цели в 

неговия живот и запознаване с възможните решение и действия за преодоляването им. 

Услугата предоставя подкрепа под формата на социални услуги за деца и пълнолетни. 

Предлаганите социални услуги се предоставят чрез индивидуални и групови срещи, 

разговори, консултации в домашна среда, училище или в обособени помещения на 

сдружението. През 2022г. услугата средно месечно е била за предоставяне на 15 лица. 

       3. 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. 

       4. Изработване и разпространение на информационни материали за трафика 

на хора и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на 

жертви на трафик. 

      Чрез беседа и презентация е проведена информационна кампания на тема „Трафик 

на хора“ от Местната комисия за БПППМН. 

      5. 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 

      СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Самуил съвместно с Районно управление-Исперих 

и инспектор ДПС през 2022г.  взеха участие по Национална програма „Участвай и 

променяй – Родителят, активен партньор в училищния живот“ на тема „Моето 

семейство спазва правилата на движение“. В училищата на територията на община 

Самуил се провеждат състезания у 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. 

 

Изготвил: 

Сами Сами 

Зам.-кмет на община Самуил 



 

 

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 2023 г. 

 

 
Общинската програма за закрила на детето 2023г. 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 

 

mailto:info@samuil.eu


 Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 

 Подобряване здравето на децата. 

 Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. 

 Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.  

 Насърчаване участието на децата 

 Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето. 

 Мерки с цел превенция за предотвратяване на пътно транспортни произшествия с деца 

 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. 

Предоставяне на социални услуги от Център за 

обществена подкрепа – обучение на кандидат 

осиновители. 

 

 

 

 

Община Самуил; 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. 

; 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 2023г. 

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 

1.7. Прилагане на мерки за превенция и 

санкциониране проявите на безотговорно 

родителство. 

Община Самуил, кметове по 

населени места, МКБППМН 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 



2. Прилагане на 

интегриран 

подход в грижите 

за деца, насочен 

към превенция на 

рисковете още в 

най-ранна детска 

възраст. 

Поддържане 

дейността на 

социални услуги 

в общността за 

подкрепа на 

децата и 

семействата. 
 

2.1. Изпълнение на дейности, свързани с 

развиването и функционирането на интегрирани 

услуги за ранно детско развитие  

 

Общинска администрация, ДГ 

 

ОП РЧР 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие” 

 

 

Постоянен 

през 

годината 

 

 2.2. Интеграция на деца от уязвимите групи в 

образователната система 

2.3. Допълнителна подготовка на деца от 

предучилищни групи  за училище /летни групи/. 

 

Общинска администрация, ДГ 

 

 

ОП РЧР 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие” 

 

 

Постоянен 

през 

годината 

 

 



 

3.Превенция на детската 

заболеваемост, 

смъртност и 

неглижиране в 

семейството 

3.1. Провеждане на регулярни работни срещи на 

структурите на местното 

самоуправление,институциите и комисиите 

отговорни за развитието на  социални услуги за 

деца и семейства. 

3.2. Предоставяне на здравни, образователни и 

рехабилитационни услуги и/ или индивидуална 

подкрепа за деца от уязвимите групи и техните 

семейства. 

3.3. Предоставяне на алтернативни форми за 

настаняване на деца- приемни семейства, близки 

и роднини. 

3.4. Консултиране, насочено към подобряване на 

качеството на грижи за настанените деца в 

семейства на роднини и близки или в приемни 

семейства, чрез провеждане на обучения. 

3.5. Осигуряване на обучения на кандидат- 

осиновители и подкрепа в следосиновителния 

период. 

Обществен съвет за социални 

услуги, общинска 

администрация, Дирекция” 

Социално подпомагане, 

Комисия за детето  

Общинска администрация 

 

 

 

 

 

Отдел „Закрила на детето” 

 

 

ЦОП-Самуил 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  

 

 

Проект ”Услуги за ранно 

детско развитие” 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

Постоянен 

през 

годината 

4. Развиване на мерки в 

подкрепа на родителите 

при наличие  на риск за  

изоставяне на детето. 

 

 

 

 

4.1. Разкриване на кризисна стая в община 

Самуил, при случаи на необходимост от спешна 

интервенция на семейства с деца в риск, за които 

към момента е невъзможно предприемане на 

мярка за закрила-настаняване извън семейството. 

 

 

 

Общинска администрация 

 

 

Проекти, програми и 

Европейски фондове. 

 

 

постоянен 

през 

годината 

4.2. Подкрепа на семействата на деца, застрашени 

от изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила 

в семейна среда и финансово подпомагане. Мерки 

за ранна превенция. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”, Център за 

обществена подкрепа 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 



4.3. Предоставяне на социални услуги и дейности 

по превенция на изоставянето на дете и 

настаняването му в специализирана институция. 

Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Център за 

обществена подкрепа. 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

4.4. Популяризиране на социалните услуги, 

начините и видовете за подкрепа на деца и 

семейства в риск. 

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 



4.8.  Развиване на Звено Майка и бебе – за 

бременни майки и родители с деца, които имат 

нужда от работа за изграждане на родителски 

умения и повишаване на родителският им 

капацитет в грижата за децата си. 

Община Самуил, ЦОП, ЦСРИ-

с.Владимировци, Отдел 

„Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане” 

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. 

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 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

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-

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 



пълно обхващане 

на децата в 

образователната 

система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

2. Продължаване на 

политиката за 

включващо  

обучение  на  

децата със 

специални 

образователни 

потребности 

  

2.2. Повишаване на качеството на образованието на 

децата със СОП. 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

2.3. 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 

Осигуряване на 

условия за развитие 

на приобщаващо 

образование, 

насочено към 

отчитане на 

образователните 

потребности на 

всяко дете, както 

на талантливите, 

така и на децата и 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности. 

Дейности по проект 

«Подкрепа за 

приобщаващо 

образование»  

3.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа 

на децата и учениците със специални образователни 

потребности в обща образователна среда.  

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 

учебната 

година 

3.2. Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Самуил. 

Община Самуил, Директори на 

училища и ДГ 

 

 

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 

2023 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 

2023 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 условия за занимания по интереси и 

за изяви на децата и учениците в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

1.3. Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Самуил. 

Община Самуил, Учебни 

заведения, читалища и (спортен 

клуб по борба,спортни клубове 

към училищата) 

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2023 г.  

Община Самуил, Дирекция 

„Социално подпомагане” 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

през 

годината 

2.3. Участие в дейности, заложени в Националния 

календар за извънучилищни дейности на МОН. 
Община Самуил, РУО, училища 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

постоянен 

през 

годината 

2.3 Стимулиране на творческите заложби на децата 

чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 

регионално и национално ниво. 

Община Самуил, Училища  
в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 



3. Подкрепа на 

изграждането на 

ученически 

спортни клубове с 

оглед подобряване 

на извънкласната и 

извънучилищна 

спортна дейност. 

3.1 Участие в дейности, заложени в Националния 

спортен календар, участия в ученически игри. 

 

 

 

Община Самуил, училища  
в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 

през 

годината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИОРИТЕТ VIІ: 

МЕРКИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИШЕСТВИЯ С ДЕЦА 
 

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 

Класни ръководители, педагози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамките на  

утвърдения бюджет 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 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 2023 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 28.02.2023 г. с Решение №57.918  по 

протокол №57от28.02.2023г. 

 

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

 

 


