
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1023 от д-р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Приложение № 5 «Поименен 

списък на капиталовите разходи на община Самуил за 2019» г.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1010 

В приетия с Решение № 45.907 от 23.01.2019 г. от 

Общинския съвет бюджет на община Самуил за 2019 г., 

актуализиран с Решение № 46.917/22.02.2019 г. и Решение № 

47.948/22.03.2019 г., в поименния списък за капиталови разходи 

на общината на стойност 2 169 153 лв. общо за 2019 г. се 

извършва актуализация във връзка със следните договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 Административен договор № BG06RDNP001-7.001-

0071-С01/16.05.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г. – „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към 

тях“ – максимален размер 1 164 597.87 лв.; 

 Административен договор № BG06RDNP001-7.007-

0014-С01/16.05.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г. – „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура“ – максимален размер 89 898.07 лв. 

Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство  и опазване на околната 

среда“, дейност 606 „Изграждане и ремонт на пътища“ – местни 

дейности се добавя нов обект „Реконструкция и рехабилитация 

на улична мрежа в населени места на територията на община 

Самуил“ в размер на 1 164 598 лв. В Приложение № 5 към 

докладната подобектите (уличната мрежа) и другите разходи са 

описани поотделно. 

Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство  и опазване на околната 

среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, 



благоустройство и регионално развитие“ – местни дейности се 

добавят нови обекти „ Изграждане на спортна площадка в с . 

Богданци, община Самуил“ – етап 1 на стойност 49 039 лв., обект 

„Изграждане на спортна  

 

площадка в с . Богданци, община Самуил“ – етап 1 на стойност 

28 333 лв., разходи свързани с проекта (инв. Проект, подготовка 

на проекта, управление на проекта, авторски надзор и строителен 

надзор) на стойност 7 366 лв. и „Доставка и монтаж на 

съоръжения“ за 5 160 лв. – общо 89 898 лв. 

Общата стойност на капиталовите разходи за 2019 г. от 

2 169 153 лв. се увеличава с 1 254 496 лв. и става 3 423 649 лв., 

като източника на увеличението са средства от ЕС – ДФЗ, 

Разплащателна агенция. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

94, ал. 3, т. 6 и чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси,  Общински съвет – Самуил, Общински съвет- Самуил 

със „За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма. 

 

РЕШИ: 
1. Променя поименния списък за капиталови разходи на 

общината за 2019 г.  Приложение  № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      

   

                                                                                                                                                                                                                                          
Приложен

ие № 5 
    

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2019 година  

               

№ по 

ред 
Обект / актив 

Капитало

в разход 

за 2019г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИ

Я /Общо/ 

Субсиди

я от РБ 

2019г. 

по 

ЗДБРБ 

за 

2019г./3

1-13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2018 

г./31-13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2017 

г./31-13 

Субсидия от РБ 

/преходен 

остатък от  

2017 г./ по 

ПМС 

№260/24.11.201

7г. 

 ПМС 

№165/07.08.201

8г. 

 ПМС 

№315/19.12.201

8г. 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Предоставени целеви 

субсидии и 

трансфери от 

държавния бюджет и 

трансфери от други 

бюджетни 

организации“./прехо

ден остатък от 2018 

г./ 

Средств

а от 

ДФЗ - 

РА 

Средства 

от 

Европейск

и съюз 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2018 

г./31-11 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ 
3 423 649 1 909 458 418 000 106 152 889 324 417 620 000 440 000 54 392 16 400 

1 254 

496 
10 750 178 153 

І. 
51-00 Основен ремонт на 

ДМА 
2 054 164 817 774 362 774 15 000 0 0 0 440 000 21 792   

1 164 

598 
  50 000 

  

Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане 

и грижи" 

104 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0       50 000 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 

увреждания-Държавна 

дейност 

50 000 0 0 0 0 0 0 0 0       50 000 

  
Основен ремонт на сграда  
на  женско крило на ДПЛУИ 

50000 0 0 0 0 0 0 0 0       50000 

  

Дейност 554 Защитени 

жилища - дейност-Местна 

дейност 

54 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0       0 

  
Основен ремонт на сграда 
към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 

54000 54000 54000 0 0 0 0 0 0       0 

  

Функция VІ "Жилищно 

строителство,благоустройс

тво , комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда" 

734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792   
1 164 

598 
  0 

  
Дейност 606- Изграждане и 

ремонт на пътища-Местни 

дейности 

734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792   
1 164 

598 
  0 



  
Ремонт на  ул. Н.Й.Вапцаров 

с.Самуил  
60 000 60 000           60 000           

  
Ремонт на с.Самуил ул. Въча 

с.Самуил  
44 000 44 000           44 000           

  
Ремонт на  ул.Средец 

с.Самуил  
36 000 36 000           36 000           

  
Ремонт на ул.Космос 

с.Самуил  
27 300 27 300           27 300           

  
Ремонт на ул.Ивайло 

с.Самуил  
28 500 28 500           28 500           

  
Ремонт на ул.Георги Марков 

с. Владимировци 
65 300 65 300           65 300           

  
Ремонт на ул.Дъбрава с. 

Владимировци 
23 000 23 000           23 000           

  
Ремонт на ул.В.Левски с. 

Владимировци 
40 000 40 000           40 000           

  
Ремонт на ул.Драва с. 
Владимировци  

43 000 43 000           43 000           

  
Ремонт на ул. Надежда с. 

Владимировци 
33 900 33 900           33 900           

  
 Ремонт на ул.Искър  
с.Самуил  

19 500 19 500           19 500           

  
Ремонт на ул.Кавала  
с.Самуил  

19 500 19 500           19 500           

  
Ремонт на  ул.Д.Дебелянов 

с.Самуил  
20 736 20 736 20 736                     

  
Ремонт на ул.Вежен 

с.Самуил  
19 500 19 500 19 500                     

  
Ремонт на ул.П. 

Хилендарски с.Самуил  
46 390 46 390 46 390                     

  Ремонт на ул.Арда с.Самуил  22 846 22 846 22 846                     

  
Ремонт на ул.Вихрен  с. 

Ножарово 
38 411 38 411 38 411                     

  
Ремонт на ул.Въча с.Голяма 
Вода  

34 358 34 358 34 358                     

  
Ремонт на ул.6-ти 

Септември  с.Хърсово 
31 545 31 545 31 545                     

  
Ремонт на  ул.Елин Пелин с. 
Кривица 

34 000 34 000 34 000                     

  
Ремонт на ул. Тракия  с. 

Владимировци  
19 500 19 500 19 500                     

  
Ремонт на ул. Д.Дебелянов 
с. Владимировци  

27 373 5 581 5 581           21 792         

  

ПРОЕКТ 

"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ" 

ДФЗ 

                          



  
Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. Самуил 
                    38 852     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Огоста 
(ОК64-62-61) с. Богданци 

                    35 773     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. Ножарово 

                    76 961     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-
179) с. Владимировци 

                    126 509     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил 

                                                                              256 998     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил - тротоар 

                    20 558     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Ахелой с. Самуил 
                    31 142     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Ахелой с. Самуил - тротоар 
                    6 542     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Прогрес от км.0+000 до км. 

0+677 с. Владимировци 

                    225 976     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Кавала 

с. Самуил 
                    95 996     

  
Реконструкция и 
рехабилитация на ул. 

Царевец с. Самуил 
                    79 320     

  

Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 

0+000 до км. 0+163 

                    49 754     

  
Непредвидени разходи по 

прякото изпълнение на СМР 
                    52 219     

  

Разходи за консултантски 

услуги свързани с 
организацията, 

управлението и отчитането 

на проекта 

                    10 444     

  

Разходи за консултантски 

услуги свързани с 

разработване и 
окомплектоване на 

проектното предложение 

                    6 000     



  Разходи за авторски надзор                     10 444     

  
Разходи за строителен 
надзор 

                    20 888     

  

Разходи за изработването на 

техническите инв. Проекти  
за ул.Огоста с.Богданци, 

ул.Ком с. Самуил, ул.Янтра 

с. Ножарово и ул. Калето с. 
Владимировци 

                    10 000     

  

Разходи за изработването на 

инв. Проекти на ул. Черни 

връх, ул. Кавала, ул. Ахелой 

и ул. Царевец в с. Самуил, 

ул. Прогрес с. 

Владимировци, ул. Хан 
Аспарух с. Ножарово 

                    10 222     

  
Функция VII - Почивно 

дело ,култура,религиозни 

дейности 

50 906 50 906 35 906 15 000 0 0 0 0 0       0 

  
Дейност 714 Спортни бази 

за спорт за всички-Местна 

дейност 

15 000 15 000   15 000                   

  
Ремонт на детска площадка  
в парка на с.Владимировци 

15000 15000   15000                   

  

Дейност 745 Обредни 

домове и зали-Местна 

дейност 

35 906 35 906 35 906 0 0 0 0 0 0       0 

  

Ремонт на ритуална зала 
с.Богданци - съфинасиране 

по красива България 
35906 35906 35906                     

ІІ. 
52-00 Придобиване на 

ДМА 
1 369 485 1 091 684 55 226 91 152 889 324 417 620 000 0 32 600 16 400 89 898 10 750 128 153 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
27 150 0 0 0 0 0 0 0 20 400     6 750 0 

  
Дейност 122 Общинска 

администрация - Местни 

дейности 

27 150 0 0 0 0 0 0 0 20 400     6 750 0 

  

Закупуване на климатици -
19 бр., от които 2 броя по 

Проект "Социално-

икономическа интеграция на 
уязвими групи и 

интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до 
образование" 

23 200 0 0 0 0 0 0 0 20 400     2 800 0 

  

Закупуване на преносим 

компютър по Проект 

"Социално-икономическа 
интеграция на уязвими 

групи и интегрирани мерки 

950                     950   



за подобряване достъпа до 

образование" 

  

Закупуване на настолни 

компютърни конфигурации 

3 броя по Проект 
"Социално-икономическа 

интеграция на уязвими 

групи и интегрирани мерки 
за подобряване достъпа до 

образование" 

3 000                     3 000   

  
Функция ІII 

"Образование" 
38 789 10 889 0 10 000 889 0 0 0 7 000 16 400     4 500 

  
Дейност 311 Целодневни 

детски градине - Местна 

дейност 

17 889 10 889 0 10 000 889 0 0 0 7 000       0 

  

Изграждане на детска 

площадка към ОДЗ "Кокиче" 
и яслена група - с.Самуил 

10 889 10 889 0 10 000 889 0 0 0 0       0 

  

Оборудване на детска 

площадка ЦДГ Радост 

с.Владимировци 
7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000       0 

  
Дейност 322 

Неспециализирани 

училища - ДД 

20 900 0 0 0 0 0 0 0 0 16 400     4 500 

  
Придобиване на компютри 

ОУ с.Желязковец 
4 500 0 0 0 0 0 0 0 0       4 500 

  
Изграждане на WiFi мрежа 
ОУ  с.Желязковец 

6 350                 6 350       

  
Изграждане на WiFI мрежа 

ОУ  с.Владимировци 
10 050                 10 050       

  
Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане 

и грижи" 

209 031 85 378 32 192 53 186 0 0 0 0 0       123 653 

  
Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен тип 

- Държавни дейности 

51 053 10 400 10 400 0 0 0 0 0 0       40 653 

  Принтер за ЦНСТ Хума 1 000 0                     1 000 

  
Изграждане на достъпна 
среда ЦНСТ Хума 

30 081 10 400 10 400                   19 681 

  
Компютър ЦНСТ - 

Богомилци 
1 000 0                     1 000 

  
Изграждане на 2 бр.беседки 

-ЦНСТ Богомилци 
6 000 0                     6 000 

  
Изграждане на платформа 
ЦНСТ Самуил 

12 972 0                     12 972 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 

увреждания-Държавна 

дейност 

73 000 0 0 0   0     0       73 000 



  
Изграждане на асансьор към 

ДПЛУИ Самуил 
65 000 0             0       65 000 

  Придобиване на трактор 8 000 0                     8 000 

  
Дейност 554 Защитени 

жилища - ДД 
10 000 0                     10 000 

  

Закупуване на лек 

автомобил за нуждите на 

ЗЖ-с.Кривица 
10 000 0                     10 000 

  

Дейност 559 Други 

дейности по 

соц.осигуряване и грижи-

Местна дейност дейност 

74 978 74 978 21 792 53 186                   

  

Изграждане на едноетажна 
сграда/голяма зала/-III етап 

към сграда за предоставяне 

на социални услуги 

74 978 74 978 21 792 53 186                   

  

Функция VI "Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

1 004 617 995 417 23 034 27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   89 898 4 000 0 

  

Дейност 619 Др.дейности 

по жилищно 

строителство,благоустройс

тво и регионално 

развитие-Местна дейност 

1 000 617 995 417 23 034 27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   89 898   0 

  
Закупуване на трактор с 
ремарке  

51 000 51 000 23 034 27 966                   

  Гребло за трактор 5 200 0             5 200         

  

П-кт 
Реконструкция,естетизиране 

на достъпна селищна среда в 

обществ.територии в 
центр.част на с.Самуил-Етап 

I 

324 417 324 417       324 417               

  

П-кт 

Реконструкция,естетизиране 
на достъпна селищна среда в 

обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап 
IІ 

620 000 620 000         620 000             

  

Обект "Изграждане на 

спортна площадка в с. 
Богданци, община Самуил" - 

Етап І 

                    49 039     

  

Обект "Изграждане на 

спортна площадка в с. 
Богданци, община Самуил" - 

Етап І 

                    24 649     



  
Доставка и монтаж на 
съоръжения спортна 

площадка с. Богданци 
                    5 160     

  

Непредвидени разходи за 

СМР в хода на изпълнение 
на обектите 

                    3 684     

  

Изработване на технически 

инвестиционен проект за 
спортна площадка с. 

Богданци 

                    3 684     

  

Консултантски услуги за 

подготовка и изпълнение на 
проект "Изграждане на 

спортна инфраструктура в с. 
Богданци, община Самуил" 

                    1 472     

  
Авторски и стрителен 

надзор на проекта 
                    2 210     

  
Дейност 623 Чистота-

Местна дейност 
4 000 0 0 0 0 0 0 0 0     4 000 0 

  

Закупуване на тракторна 

косачка по проект № 

BG05M9OP001-2.018-0045 
4 000 0                   4 000   

 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен съд 

гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1020 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА№18  „За 

управление, стопанисване и ползване на земите и 

горите от Общинския горски фонд на територията 

на Община Самуил“на ОбС-Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1011 

С Решение № 8.112  от  17.05.2012год. на  ОбС – Самуил е 

приета НАРЕДБА№18  „За управление, стопанисване и 

ползване на земите и горите от Общинския горски фонд на 

територията на Община Самуил“ В деловодството на 

Общинския съвет е получено писмо с Вх.№260/19 год. от 

Окръжна прокуратура-Разград във връзка с 

чл.20,ал.2;чл.32,ал.1,ал.2,ал.3;чл.33,ал.3,т.1 и чл.37,ал1,т.1 и т.4 

от нашата Наредба №18. В писмото се твърди,че в цитираните 

разпоредби не са съобразени изцяло с промените в 

законодателството.  

     След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 

НАРЕДБА№10 „ЗА  условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на граждани, настаняването под наем и 

продажбата на общински жилища“,установихме,че са налице 

някои ограничения по прилагането законовите норми,което 

налага да се направят изменения на част от разпоредбите на 

действащата наредба. 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.181,ал.6 от Закона за горите, Общински съвет – Самуил, 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

Изменя и допълва НАРЕДБА№18  „За управление, 

стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския 

горски фонд на територията на Община Самуил“на  

Общински съвет - Самуил   в следния  вид: 



       I. Чл.20.(1) Ползвания от горските територии на общината са 

ползването на дървесина и на недървесни горски продукти. 

(2) Ползванията от горските територии на общината са 

възмездни,с изключение на тези по чл.119,ал.2 от Закона по 

горите. 

(3) Размерът на цените за ползвания от горските територии на 

общината се определя с решение на Общинския съвет.;  

       II. Чл. 32.(1) Директорът на регионалната дирекция на горите  

със заповед може временно, за срок до три месеца, да ограничи 

или да забрани достъпа до определена общинска  горска 

територия: 

1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча; 

2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите. 

     III. Чл.33(3) Движението на превозните средства по ал.1, 

когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, 

селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо 

само когато: 

1. е дадено разрешение за това от Директора на регионалната 

дирекция на горите или оправомощено от него длъжностно лице. 

2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за 

такива цели. 

      IV. Чл.37. (2) Право на строеж върху поземлени имоти в 

горски територии без промяна на предназначението на 

територията се учредява за изграждане на: 

1. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- 

и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен 

интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура; 

2. сгради и съоръжения, свързани с управлението, 

възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, 

независимо от тяхната собственост: 

а) автомобилни горски пътища; 

б) заслони за обществено ползване; 

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и 

рибарници; 

г) посетителски и информационни центрове, които не 

включват помещения за постоянно или временно обитаване; 

д) горски и ловни кантони, които не включват 

помещения за постоянно или временно обитаване; 

е) (доп. – ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 7.08.2015 

г.)  контролни горски пунктове, които не включват помещения 

за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за 

опазване на горите от пожари; 

ж) (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) зооветеринарни и 

биотехнически съоръжения; 

3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) станции и стълбове на 

съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи 

по Закона за устройство на територията, включително за 

нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или 

модернизация - за срок до 20 години; 

4. (нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.)  съоръжения и обекти 

за реставрация и адаптация на недвижими археологически 

културни ценности. 

 

  Препис от решението да се изпрати на кмета на община 

Самуил  и на областния управител на област Разград в 

седемдневен срок от приемането му. 

 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен 

срок от приемането му пред Административен съд- Разград 

по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=565396
https://web.apis.bg/p.php?i=565396


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1046 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 
 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснябдяване и канализация” ООД, 

Гр.Исперих. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1012 

В деловодството на Общински съвет- Самуил е получено 

писмо от Областния управител  на област Разград  АВиК-Их-013/ 

17.05.2019г., с което ни уведомява, че свиква  извънредно 

заседание на Общото събрание на  Асоциацията по В и Кна 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих, което ще се състои   на  

25.06.2019 год.(вторник) от 14:30 часа,  в Областна 

администрация гр.Разград при следния дневен ред: 

1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019г.,на 

основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите. 

2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по 

В и К за 2018г., на основание, чл.38, ал.1,т.3 от Закона за 

счетоводството,във вр. с чл.28,ал.4 от Правилника за организация 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

3.Други. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка чл.198в, 

ал.6 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите  по водоснабдяване и 

канализация, Общински съвет Самуил, Общински съвет- Самуил 

със „За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма. 
 

РЕШИ: 
1.Упълномощава д-р Бейтула Сали Мюмюн – Кмет на Община 

Самуил да представлява   Община Самуил за участие  в 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих, което ще се състои на  

25.06.2019 год.в Областна администрация гр.Разград  и гласува 

както следва:   

 



      -По първа точка   – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

      -По втора точка   – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

2. При невъзможност за участие да упълномощи  зам. кмет на 

общината. 

 

Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в  14 дневен срок по 

АПК пред  Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1038 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна  на вида на собственост  от  

частна  на публична общинска собственост  в  землището на 

с.Хума. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1013 

За поземлени  имоти са съставени актове за частна общинска 

собственост: 

1.ПИ №041001 с площ  от 4.786дка. с НТП- Затревена нива, 

местност „Ески мезарлък” в землището на с.Хума  по АЧОС 

№2864/03.04.2018г.  

2.ПИ №045001 с площ  от 7.323дка. с НТП- Затревена нива, 

местност „Ески мезарлък” в землището на с.Хума  по АЧОС 

№2865/03.04.2018г.  

3.ПИ №045003 с площ  от 6.343 дка. с НТП- Затревена нива, 

местност „Ески мезарлък” в землището на с.Хума  по АЧОС 

№2866/03.04.2018г.  

4. ПИ №047001 с площ от 5.002 дка. с НТП Затревена нива, 

местност „Коруалтъ” в землището на с.Богомилци по АЧОС 

№2833/03.04.2018г.  
 Във връзка с одобрените  кадастралните карти и 

кадастралните регистри   по Заповед №РД-18-182/25.03.2019г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър в землището на с.Хума, се установи, че гореописаните  

имоти  са с начин на трайно ползване: Друг вид ливада  

1. Имот  с идентификатор 77517.41.1 с площ  от 4787 кв.м. с 

НТП- Друг вид ливада, местност „Ески мезарлък” в землището на 

с.Хума;   

2. Имот  с идентификатор 77517.45.1 с площ  от 7324 кв.м. с 

НТП- Друг вид ливада, местност „Ески мезарлък” в землището на 

с.Хума;   

3. Имот с идентификатор 77517.45.3 с площ  от 6344 кв.м. с НТП- 

Друг вид ливада, местност „Ески мезарлък” в землището на 

с.Хума.  

4. ПИ №047001 с площ от 5.002 дка. с НТП Затревена нива, 

местност „Коруалтъ” в землището на с.Богомилци по АЧОС 

№2833/03.04.2018г.  
 

Пасища, мери и ливади са публична общинска собственост, 

поради което е необходимо да се извърши промяна на вида на 



собственост от  частна на публична общинска собственост, след 

което ще се съставят нови актове за публична общинска 

собственост.  

 Предвид гореизложеното и на основание  чл.6, ал.2 от 

Закона за общинската собственост,  предлагам  Общински съвет-  

Самуил да даде съгласие  за обявяване на  гореописаните имоти   

от   частна  на публична общинска собственост.   

 

На основание чл. 21,ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.6 , ал.2 

и  чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински  

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

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

РЕШИ: 
1.ОБЯВЯВА следните имоти от частна на публична общинска 

собственост: 

 1.1. Имот  с идентификатор 77517.41.1 с площ  от 4787 

кв.м. с НТП- Друг вид ливада, местност „Ески мезарлък” в 

землището на с.Хума;   

 1.2. Имот  с идентификатор 77517.45.1 с площ  от 7324 

кв.м. с НТП- Друг вид ливада, местност „Ески мезарлък” в 

землището на с.Хума;   

  1.3. Имот с идентификатор 77517.45.3 с площ  от 6344 

кв.м. с НТП- Друг вид ливада, местност „Ески мезарлък” в 

землището на с.Хума.  

            1.4. Имот с идентификатор 04741.47.1 с площ  от 5003 

кв.м. с НТП- Друг вид ливада, местност „Коруалтъ” в землището 

на с.Богомилци.  

 

2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до приключване на процедура. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1039 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Продажба на  урегулиран поземлен   имот   по 

плана на с.Богданци  –  частна  общинска собственост. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1014 

 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в  т.1.12 от  Раздел І. т.1. 

„Описание на имотите, които община Самуил  има намерение  

да   продаде  по реда на  чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост – чрез публичен  търг с явно наддаване” e  е 

включен  за продажба  -  Урегулиран поземлен имот – 

незастроен с площ:1460 м2,  за който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал  28  по плана на с.Богданци, одобрена по 

Заповед №27/1992г.Начин на трайно 

предназначение:Урбанизирана територия. Начин на трайно 

ползване: «Здравна служба».Адрес на имота: с.Богданци, 

ул.„Сердика„ №1А,община Самуил, област Разград  по АЧОС 

№3166/12.04.2019г. 
   

        За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „Регпал” ЕООД гр.Разград  на  02.05.2019г.  в размер на  

7806.00лв. без ДДС. 

        Данъчната оценка на имота е в размер на   3048.50 лв. 

изготвена на  09.04.2019г.  

Съгласно чл.60, ал.1 от АПК  решението на общинския съвет 

може да предвиди   предварително изпълнение поради 

необходимостта от финансови средства за изпълнение на 

предвидените обекти за изграждане и ремонтиране заложени в 

програмата  за управление  и  разпореждане с имоти – 

общинска собственост   през  2019год.  

 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал.1 от 

АПК; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на 

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

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

 

РЕШИ: 
1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на 

Урегулиран поземлен имот – незастроен с площ:1460 м2,  за 



който е отреден  поземлен имот № І в квартал  28  по плана 

на с.Богданци, одобрена по Заповед №27/1992г.Начин на 

трайно предназначение:Урбанизирана територия. Начин на 

трайно ползване: «Здравна служба».Адрес на имота: 

с.Богданци, ул.„Сердика„ №1А,община Самуил, област 

Разград  по АЧОС №3166/12.04.2019г. с първоначална тръжна 

цена в размер  на 7806.00лв. без ДДС. 

2. Определя се   стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичния  търг- 10 % от първоначалната 

тръжна цена. 

4.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичния  търг. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

8. Разноската за изготвената пазарна оценка в размер на 40.00лв.,  

да се възстанови на община Самуил от спечелилия  в търга  

участник. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга и 

сключи договор  със спечелилия  в търга  участник. 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 
Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1040 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение към Решение 

№48.988/25.04.2019г. и №49.1009/16.05.2019г.  на ОбС-Самуил. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1015 

 

С решение №48.988/25.04.2019г.  беше прието продажбата 

на поземлени   имоти – частна общинска собственост в 

землището  на с.Самуил и  с.Голям извор след намаляване на 

първоначалните тръжни цени за долуописаните имоти   по т.1  с 

20%, а за имотите по т.2, т.3,т.4 и т.5 с 10%  прието с Решение 

№48.985/25.04.2019г. , поради влизане в сила на новите 

кадастрални карти и вследствие  на изготвени нови  актове за 

общинска собственост  се наложи да се направи изменение и 

допълнение със следващо  Решение №49.1009/16.05.2019г., с 

което се прие продажбата на следните имоти: 

 
№  

п

о 

ре

д 

Имот № Земл

ище 

мест

ност 

НТ

П 

К
ат

ег
о
р
и

я 

Площ 

(кв.м.) 

АЧОС № 

 ц
ен

а 
н

а 
ед

и
н

 д
ек

ар
 

(л
в
.)

 

П
ъ

р
в
о
н

ач
ал

н
а 

тр
ъ

ж
н

а 
ц

ен
а 

(л
в
.)
 

 

1. 15761.16.2   Голя

м 

изво

р 

м/т 

Кар

мазл

ията 

Ни

ва  

ІІ 

 

65638 3185/07.0

5.2019г. 

855.00 49878.80 

2. 65276.104.5 с.Са

муил  

м/т 

„Лоз

ята”  

Ло

зе  

І

V 
611 3186/07.0

5.2019г. 

630.00 384.93 

3. 65276.104.6 с.Са Ло І 514 3187/07.0 630.00 323.19 



муил 

м/т  

„Лоз

ята” 

зе  V 5.2019г. 

4. 65276.104.7 с.Са

муил 

м/т  

„Лоз

ята”  

Ло

зе 

І

V 
508 3188/07.0

5.2019г. 

630.00 319.41 

5. 65276.103.1

5 

с.Са

муил 

м/т  

„Лоз

ята”  

Ло

зе 

І

V 
639 3189/07.0

5.2019г. 

630.00 401.94 

 
За имота по т.1  е допусната техническа грешка в колона „Цена на един декар”,  

вместо 760.00  е записано  855.00лв. Първоначалната тръжна цена  

е изчислена   по 760.00лв./ дка. при площ 65630м2.   

Площта на имота след съставяне на  АЧОС №3185/07.05.2019г. е 

променена  от 65.630 дка.   на 65638 м2,  или  с 8 м2 в по-вече. 

Необходимо е да се промени първоначалната тръжна цена на 

имота, по площта описана  в АЧОС №3185/07.05.2019г.  

Данъчната оценка на имота е в размер на   3048.50 лв. изготвена 

на  09.04.2019г.  

Има промяна и  в квадратните метри на имотите по т.3, 4 и 5, 

който е с 1м2 в повече. 

 Съгласно чл.60, ал.1 от АПК  решението на общинския 

съвет може да предвиди   предварително изпълнение поради 

необходимостта от финансови средства за изпълнение на 

предвидените обекти за изграждане и ремонтиране заложени в 

програмата  за управление  и  разпореждане с имоти – общинска 

собственост   през  2019год.  

 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от 

АПК; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  

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

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

 

РЕШИ: 
І. Изменя и допълва   Решения  №48.988/25.04.2019г. и  

№49.1009/16.05.2019г.  за имота по т.1 от  таблицата , който 

придобива следния вид: 
 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба 

на следните  имоти частна общинска собственост 

 
№  

п

о 

ре

д 

Имот № Земл

ище 
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ност 

НТ

П 
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о
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Площ 

(кв.м.) 

АЧОС № 
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ъ
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(л
в
.)
 

 

1. 15761.16.2   Голя

м 

изво

р 

м/т 

Кар

мазл

ията 

Ни

ва  

ІІ 

 

65638 3185/07.

05.2019г. 

760.00 49884.88 

2. 65276.104.5 с.Са

муил  

м/т 

„Лоз

ята”  

Ло

зе  

І

V 
611 3186/07.

05.2019г. 

630.00 384.93 



3. 65276.104.6 с.Са

муил 

м/т  

„Лоз

ята” 

Ло

зе  

І

V 
514 3187/07.

05.2019г. 

630.00 323.82 

4. 65276.104.7 с.Са

муил 

м/т  

„Лоз

ята”  

Ло

зе 

І

V 
508 3188/07.

05.2019г. 

630.00 320.04 

5. 65276.103.1

5 

с.Са

муил 

м/т  

„Лоз

ята”  

Ло

зе 

І

V 
639 3189/07.

05.2019г. 

630.00 402.57 

 
2.  Определя  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3. Депозит за участие в публичния търг - 10 % от първоначалната 

тръжна цена. 

4.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичния  търг. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

8.Разноските за изготвената пазарна оценка в размер на 30.00лв. 

да се възстанови на община Самуил от спечелилия  в търга 

участник. 

9.Спечелилия в търга  участник да влезе във владение   след 

изтичане на стопанската 2018/2019год. 

10.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга  и 

сключи договор  със спечелилия  в търга   участник.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 
Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1041 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна  на вида на собственост  

на  поземлени имоти    от частна  на публична общинска 

собственост   в  землището на с.Голяма вода.  
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1016 

Със Заповед №795/31.10.2019г. на кмета на община Самуил  бяха 

отчуждени имотите с №001190 с площ от 3.000дка и  №001107 с 

площ от 1.650дка. в землището на с.Голяма вода за разширяване 

на гробищен парк в  с.Голяма вода.  

 Направени са необходимите промени  за регистрация на 

имотите, но  вида на собственост на имотите е частна общинска 

собственост.   

 
 На основание чл. 21,ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.6 , ал.2 

и  чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински  

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

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

 

РЕШИ: 
1.ОБЯВЯВА вида на собственост   от частна на публична 

общинска собственост за следните имоти: 

   1.1. Поземлен имот с идентификатор 15669.1.190 с площ от 

3000 кв.м. с НТП – Гробищен парк, местност Бостанлък по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Голяма вода;  

    1.2. Поземлен имот с идентификатор 15669.1.107 с площ от 

1650 кв.м. с НТП – Гробищен парк,  местност Бостанлък по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Голяма вода;  

2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до приключване на процедурата. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1042 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна  на вида на собственост на 

поземлен имот   от  публична на частна  общинска собственост   в  

землището на с.Хума. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1017 

За поземлен  имот  №046001  с площ  от 5.584дка. с НТП- нива в  

местността „Мандра” в землището на с.Хума  с АПОС 

№1106/04.04.2012г.  е актуван   за  гробищен парк.  

При съставянето на новите актове с одобряването на  

кадастралната карта на с.Хума се установи, че гробището  се 

намира в имот №77517.46.187 с.Хума, за който е съставен нов 

Акт за публична общинска собственост през 2019г. 

 
 На основание чл. 21,ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.6 , ал.1 

и  чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински  

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

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

 

РЕШИ: 
1.ОБЯВЯВА поземлен  имот  77517.46.1  с площ  от 5585м2  с 

НТП- нива,  местност „Мандра” в землището на с.Хума  по  

АЧОС №1106/04.04.2012г.  от публична на частна общинска 

собственост.  

2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до приключване на процедурата. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1043 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под  наем на 

училищни земи за стопанската 2019-2020год. чрез публични 

търгове с явно наддаване. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1018 

Ежегодно  Общински съвет Самуил открива  процедура за 

отдаване  под наем  на училищните земи. Поради това че 

долуописаните училища  нямат регистрирани училищни 

настоятелства общинат следва да се разпорежда с училищните 

земи  в с.Желязковец, с.Владимировци и с.Самуил, както следва 

по землища: 

№ 

по 

ред 

Землище Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

1.  Желязковец 29218.36.19 50005 нива Под къшлата 

2.  Владимировц

и 
11449.8.12 20000 

нива 
Коджа юг 

3.  Самуил 65276.1.71 20.002 нива Урбанизирана 

територия  

 

В  „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”  в т.8.7  е заложено   отдаване под наем на 

училищните земи чрез публични  търгове  с явно наддаване  

за стопанската 2019-2020год.    

Съгласно  чл.85, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил и във 

връзка със  Заповед  № РД-46-161/21.03.2019 г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите, обнародван в Държавен вестник  

брой  33/2019г. за земите от държавния поземлен фонд за 

стопанската 2019-2020г. За община Самуил  е определена цена  в 

размер на 66.00лв./дка. за отдаване под наем. 

На основание  чл.60, ал.1 от АПК  решението на 

общинския съвет може да предвиди   предварително изпълнение, 



предвид оставащите кратки срокове  за деклариране на 

отдадените под наем  имоти в Общинска служба „Земеделие” 

гр.Исперих, офис Самуил. 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от 

АПК; чл.8, ал.1 от ЗОС и  чл.86,ал.3 от Наредба №2  на ОбС 

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

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

 

РЕШИ: 
1.Да се проведат  публични  търгове   с явно наддаване   за 

отдаване под наем  на  следните училищни земи на  

нерегистрираните училищни настоятелства на територията на 

община Самуил   за стопанската 2019-2020г. 

№ 

по 

ред 

Землище Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

1.  Желязковец 29218.36.19 50005 нива Под къшлата 

2.  Владимиров

ци 
11449.8.12 20000 

нива 
Коджа юг 

3.  Самуил 65276.1.71 20.002 нива Урбанизирана 

територия  

 

2.Определя се: 

    2.1.Първоначална тръжна годишна наемна  цена  е в размер на  

66.00лв./1000м2. без ДДС за имотите по т.1 и т. 2 ,  а за имота по 

т.3  първоначалната тръжна цена е в размер на 55.00лв. без ДДС. 

    2.2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната  тръжна  

цена; 

    2.3.Депозит за  участие  в търговете за имотите по т.1 и т. 2  е в 

размер на   66.00лв./1000 м2 без ДДС, а за имота по т.3  е 55.00 

лв./1000 м2  без ДДС;  

    2.4.Срок на наемното отношение –  1 стопанска година (2019- 

2020год.); 

    2.5.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

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

кандидатите за участие в търговете: 

    3.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси  по образец; 

    3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

    3.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   4.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   4.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ –

Самуил. 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  

определи дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   

и сключи договор    със спечелилите     участници.  

7.След  провеждането на търговете,  неотдадените  под наем  

имоти  периодично  да се  обявяват  за отдаване под наем  от 

кмета на община Самуил  до  30 април 2020 год. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 



 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1044 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем  на  

поземлени  имоти  в строителните граници на населените места 

за стопанската 2019-2020год. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1019 

В община Самуил има поземлени имоти, включени в 

строителните граници на населените места, които ежегодно се 

наемат  от желаещите граждани. 

В  „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”  в т.8.8  е заложено   отдаване под наем на земите 

в строителните граници по  населените  места  чрез публични  

търгове  с явно наддаване  за  
Съгласно  чл.85, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил и във връзка 

със  Заповед  № РД-46-161/21.03.2019 г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите, обнародван в Държавен вестник  

брой  33/2019г. за земите от държавния поземлен фонд за 

стопанската 2019-2020г. За община Самуил  е определена цена  в 

размер на 66.00лв./дка. за отдаване под наем. 

За имотите в строителните граници се начислява ДДС, поради 

което предлагаме цената за 1000м2 да е в размер на 55.00лв. без 

ДДС и 66.00лв. с ДДС. 

На основание  чл.60, ал.1 от АПК  решението на 

общинския съвет може да предвиди предварително изпълнение, 

предвид оставащите кратки срокове  за деклариране на 

отдадените под наем  имоти в Общинска служба „Земеделие” 

гр.Исперих, офис Самуил. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от 

АПК ; чл.8, ал.1 от ЗОС и  чл.86,ал.2 от Наредба №2  на ОбС- 

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

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

 

РЕШИ: 

1.Да се проведат  публични  търгове  с явно наддаване за 

отдаване под наем  на   следните поземлени имоти намиращи се в 



строителните граници по населени места в община Самуил  за 

стопанската  2019-2020 г.,  както следва:   

 

с.Самуил 

Поземлен 

имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Улица 

№ 

АЧОС № 

65276.1.1 1143 Нива „Черни 

връх” 

№2 

290/14.08.2006г. 

65276.1.2 338 Нива  „Черни 

връх” 

№2А 

291/14.08.2006г. 

65276.1.4 37/677 Нива  „Черни 

връх” 

№52 

518/09.03.2009г. 

65276.1.5 225/865 Нива „Черни 

връх” 

№50 

516/09.03.2009г. 

65276.1.7 124/759 Нива  „Черни 

връх” 

№46 

521/09.03.2009г. 

65276.1.8 74/744 Нива „Черни 

връх” 

№44 

519/09.03.2009г. 

65276.1.9 98/751 Нива „Черни 

връх” 

№42 

517/09.03.2009г. 

65276.1.11 346/1026 Нива „Черни 

връх” 

№40А 

522/09.03.2009г. 

65276.1.15 2000 Нива  - 292/14.08.2006г. 

65276.1.17 8194/11194 Нива  - 293/14.08.2006г 

65276.1.19 736/976 Нива  „Черни 288/14.08.2006г. 

връх”  

№14 

65276.1.39 1021 Нива - 295/14.08.2006г. 

65276.1.40   704 Нива - 296/14.08.2006г. 

65276.1.41   762 Нива - 297/14.08.2006г. 

65276.1.42   524 Нива - 298/14.08.2006г 

65276.1.43   1170 Нива - 299/14.08.2006г 

65276.1.44 1126 Нива - 300/14.08.2006 

65276.1.70 34391 Нива - 301/14.08.2006 

г. 

Част от 

лесопарк 

Самуил  

20000 Лесопарк за 

обработване  

- - 

 
с.Здравец 

Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Улица № АПОС № 

30630.40.191 4000 Двора  на 

детска 

градина –

Здравец  

„Гео Милев”  

№3 

337/27.11.2006г. 

 
.Богданци 

Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Улица № АПОС № 

Част от УПИ 

Vв кв.31 

5000/18223 Спорт „Ивайло” 

№1 

363/22.06.2007г. 

 

 
    с.Владимировци 

Поземлен 

имот номер  

Пло

щ  

(м2) 

НТП Улица № АЧОС № 

11449.73.12

9 

1405 УП

И 

ул.”Надежда” №4 940/03.02.2012г

. 



11449.73.14

6 

691 УП

И 

ул.”Стамболийски

” №2 

898/03.02.2012г

. 

 
2.Определя се: 

    2.1. Първоначална тръжна годишна наемна  цена –  55.00 

лв./1000м2  без ДДС.       

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна  

цена; 

    2.3. Депозит за  участие  - 55.00лв./1000 м2;  

    2.4. Срок на наемното отношение   за  стопанската  2019-

2020г.; 

    2.5. Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

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

кандидатите за участие в търговете: 

    3.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси  по образец; 

    3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

    3.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   4.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   4.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ –

Самуил. 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  

определи дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   

и сключи договор    със спечелилите     участници.  

7.След  провеждането на търговете,  неотдадените  под наем  

имоти  периодично  да се  обявяват  за отдаване под наем  от 

кмета на община Самуил  до  30 април 2020 год. 

    

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния Управител на Област Разград   в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок  от обявяването му по АПК пред Административен съд – 

Разград.      

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1045 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под  наем на  

земи от ОПФ за стопанската 2019-2020год. чрез публични 

търгове с явно наддаване. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.05.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

15 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

16 Азем Хълми Шакир ЗА 

17 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.1020 

Ежегодно  Общински съвет Самуил открива  процедура за 

провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване 

под  наем  на  земи от  общинския поземлен фонд.  

 В  „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”  в т.8.6  е заложено   отдаване под наем на земите 

от общинския поземлен фонд чрез публични  търгове  с явно 

наддаване  за стопанската 2019-2020год.    

На основание  чл.85, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил и 

във връзка със  Заповед  № РД-46-161/21. 03.2019 г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите, обнародван в 

Държавен вестник  брой  33/2019г. за земите от държавния 

поземлен фонд за стопанската 2019-2020г. За община Самуил  е 

определена цена  в размер на 66.00лв./дка. за отдаване под наем. 

Съгласно чл.60, ал.1 от АПК  решението на общинския 

съвет може да предвиди   предварително изпълнение, предвид 

оставащите кратки срокове  за деклариране на отдадените под 

наем  имоти в Общинска служба „Земеделие” гр.Исперих, офис 

Самуил. 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от 

АПК; чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.85,ал.1  от Наредба №2  на ОбС 

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

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

 

РЕШИ: 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване  

под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 

2019-2020год. както следва 



Землище с.Богданци  

Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

04666.7.73 2824 Нива  Джамийски ниви  

04666.10.42 1098 Нива  Келлик 

04666.10.142 3858 Нива  Келлик 

04666.14.111 709 Нива  Келлик 

04666.14.112 989 Нива  Келлик 

04666.14.126 139 Нива Келлик 

04666.8.51 998 Нива Джамийски ниви 

04666.14.274 7273 Нива Келлик 

04666.14.275 152 Нива Келлик 

04666.14.256 1012 Нива  Келлик 

04666.7.182 2353 Нива Джамийски ниви 

04666.7.68 2443 Нива Джамийски ниви 

04666.5.66 4309 Нива Зад стопански двор 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №3/29.07.2008г.  

04666.14.113 1531 Нива  Келлик 

04666.14.273 1028 Нива Келлик 

 
Землище с.Богомилци 

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

04741.37.4 6356 Нива Куфалъ  

04741.27.262 167 Нива Гюнерджик 

04741.39.265 419 Нива Баалък аркасъ 

04741.6.8 1598 Нива Чакъллък 

04741.29.1 5961 Нива Гюнерджик 

04741.29.3 1919 Нива Гюнерджик 

04741.29.4 1646 Нива Гюнерджик 

04741.29.5 703 Нива Гюнерджик 

04741.30.1 2284 Нива Гюнерджик 

04741.30.2 618 Нива Гюнерджик 

04741.30.5 335 Нива Гюнерджик 

04741.33.194 436 Нива Плуг тарла 

04741.3.85 2430 Нива Текне тарла 

04741.63.260 2.067 Нива  Аландърлък 

 
Землище с.Владимировци   

Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

11449.57.22   411 Нива  Катранлък  

11449.57.40 169 Нива Катранлък 

11449.57.44 275 Нива Катранлък 

11449.57.47 1380 Нива Катранлък 

11449.57.48 1920 Нива Катранлък 

11449.57.50 3260 Нива Катранлък 

11449.41.8 3351 Нива Каролу корусу 

11449.17.12 737 Нива Табак кору 

11449.1.12 3677 Нива Даалтъ 

11449.20.30 7665 Нива  Ени гьол  

11449.20.32 1820 Нива Ени гьол 

11449.20.33 2342 Нива Ени гьол 

11449.20.34 2215 Нива Ени гьол 

11449.20.35 1431 Нива Ени гьол 

11449.20.37 2364 Нива Ени гьол 

11449.50.53 1247 Нива  Кьолджек 

11449.50.54 2263 Нива  Кьолджек 

11449.50.55 660 Нива  Кьолджек 

11449.50.56 1963 Нива  Кьолджек 

11449.50.57 4210 Нива  Кьолджек 

11449.50.58 1444 Нива  Кьолджек 

11449.50.59 5831 Нива  Кьолджек 

11449.50.72 1454 Нива  Кьолджек 

11449.50.73 1485 Нива  Кьолджек 

11449.49.25 3174 Нива  Кьолджек 

11449.49.37 2607 Др. вид зем. земя  Кьолджек 



11449.5.14 36469 Нива Ташлъ тарла 

11449.2.25 17318 Нива Ташлъ тарла 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №14/29.07.2008г. 

11449.20.41 1215 Нива  Табак кору  

11449.20.42 3677 Нива Табак кору  

11449.20.43 1884 Нива Табак кору  

11449.20.44  6328 Нива Табак кору  

11449.20.45  1378 Нива Табак кору  

11449.20.46  2016 Нива Табак кору  

11449.20.47  2054 Нива Табак кору  

11449.20.48 1644 Нива Табак кору  

11449.20.49  2718 Нива Табак кору  

11449.20.50  1486 Нива Табак кору  

11449.20.51  889 Нива Табак кору  

11449.20.52  324 Нива Табак кору  

11449.50.47 2503 Нива Кьолджек 

11449.50.48 2057 Нива Кьолджек 

11449.50.49 1515 Нива Кьолджек 

11449.50.50 1177 Нива Кьолджек 

11449.50.71 1641 Нива Кьолджек 

 
Землище с.Голяма вода  

Поземлен 

имот номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

15669.3.11 3001 Нива Кьоклюк 

15669.3.174 10700 Нива Кьоклюк 

15669.4.79 499 Нива Лозята 

15669.2.1 23653 Нива Кадамна 

15669.3.1 12001 Нива Кадамна 

15669.3.8 3360 Нива Кьоклюк 

15669.3.67 4092 Нива Каршъ 

15669.3.78 7446 Нива Ъшъклар екинлик 

15669.3.91 1563 Нива Даллъ кору 

15669.3.99 9980 Нива Ъшъклар екинлик 

15669.3.119 11617 Нива Даллъ кору 

15669.3.121 6390 Нива Даллъ кору 

15669.3.130 2062 Нива Даллъ кору 

15669.4.38 19999 Нива Лозята 

15669.4.81 3000 Нива Лозята 

15669.4.98 1620 Изоставена орна 

земя  

Ливадите 

 
Землище с.Голям извор  

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

15761.8.24  1994 Нива Кармазлията 

15761.8.26  10524 Нива  Кармазлията 

15761.14.1  37782 

Овощна 

градина Кармазлията 

15761.20.9 51539 Нива Кармазлията 

15761.24.26 1531 Нива Кармазлията 

15761.24.27 1461 Нива Кармазлията 

15761.24.28 3685 Нива Кармазлията 

15761.33.3 2702 Нива Церака 

15761.37.359 120 Нива Церака 

15761.37.360 264 Нива Церака 

15761.37.375 82 Нива Церака 

15761.37.376 300 Нива Церака 

15761.37.466 1248 Нива Церака 

15761.37.467 239 Нива Церака 

15761.37.468 445 Нива Церака 

15761.37.469 174 Нива Церака 

15761.37.470 394 Нива Церака 

15761.37.471 375 Нива Церака 

15761.37.474 774 Нива Церака 

15761.37.475 261 Нива Церака 

15761.37.476 857 Нива Церака 

15761.37.477 830 Нива Церака 



15761.37.479 1510 Нива Церака 

15761.37.480 587 Нива Церака 

15761.37.483 1691 Нива Церака 

15761.37.487 556 Нива Церака 

15761.37.488 519 Нива Церака 

15761.37.489 625 Нива Церака 

15761.37.510 197 Нива Церака 

15761.37.511 159 Нива Церака 

15761.37.512 166 Нива Церака 

15761.37.513 542 Нива Церака 

15761.37.514 779 Нива Церака 

15761.37.518 582 Нива Церака 

15761.37.519 186 Нива Церака 

15761.37.520 374 Нива Церака 

15761.37.521 148 Нива Церака 

15761.37.522 601 Нива Церака 

15761.37.523 276 Нива Церака 

15761.37.524 2241 Нива Церака 

15761.37.528 351 Нива Церака 

15761.37.529 1740 Нива Церака 

15761.37.530 601 Нива Церака 

15761.37.532 2470 Нива Церака 

15761.37.533 463 Нива Церака 

15761.37.534 414 Нива Церака 

15761.37.535 345 Нива Церака 

15761.37536 205 Нива Церака 

15761.37.537 242 Нива Церака 

15761.37.538 305 Нива Церака 

15761.37.539 1361 Нива Церака 

15761.37.542 2991 Нива Церака 

15761.37.543 3021 Нива Церака 

15761.37.544 1094 Нива Церака 

15761.38.467 1925 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.470 608 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.471 587 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.472 295 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.473 3003 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.474 440 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.475 179 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.476 458 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.477 522 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.478 2199 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.481 967 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.482 1426 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.484 988 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.485 1043 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.486 1458 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.490 685 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.491 600 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.492 1154 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.510 207 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.511 158 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.512 190 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.513 1005 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.514 819 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.515 924 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.516 641 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.517 1461 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.518 431 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.521 156 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.523 317 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.524 778 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.525 1021 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.526 542 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.527 1054 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.531 694 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.533 452 Нива Отсрещните ниви 

15761.38.534 197 Нива Отсрещните ниви 



15761.41.412 101 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.413 80 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.414 121 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.415 247 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.416 468 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.417 6086 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.418 2353 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.450 3217 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.451 991 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.452 714 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.453 1563 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.454 2809 Нива Отсрещните ниви 

15761.41.461 2024 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.194 124 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.195 37 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.393 520 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.398 893 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.399 909 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.400 741 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.401 856 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.402 610 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.403 780 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.404 832 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.405 423 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.406 659 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.407 880 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.408 920 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.409 1068 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.411 386 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.412 245 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.413 332 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.414 256 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.415 334 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.416 408 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.417 278 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.418 116 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.455 349 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.456 179 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.457 304 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.458 183 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.459 417 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.605 1023 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.606 688 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.607 656 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.608 1059 Нива Отсрещните ниви 

15761.42.609 292 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.025 10963 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.369 1198 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.370 1167 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.371 2445 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.372 2621 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.373 2164 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.374 2158 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.375 417 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.376 424 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.377 1264 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.378 820 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.379 1549 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.380 1823 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.381 1912 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.382 1349 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.383 424 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.384 837 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.385 359 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.386 367 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.387 242 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.388 216 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.389 191 Нива Отсрещните ниви 



15761.43.390 333 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.391 459 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.392 483 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.603 1166 Нива Отсрещните ниви 

15761.43.604 355 Нива Отсрещните ниви 

15761.45.109 285 Нива Над кошарите 

15761.45.110 55 Нива Над кошарите 

15761.45.111 21 Нива Над кошарите 

15761.45.112 48 Нива Над кошарите 

15761.45.113 45 Нива Над кошарите 

15761.45.114 31 Нива Над кошарите 

15761.45.115 36 Нива Над кошарите 

15761.45.116 64 Нива Над кошарите 

15761.45.118 1592 Нива Над кошарите 

15761.45.119 358 Нива Над кошарите 

15761.45.120 340 Нива Над кошарите 

15761.45.137 38 Нива Над кошарите 

15761.45.138 116 Нива Над кошарите 

15761.45.139 508 Нива Над кошарите 

15761.45.142 882 Нива Над кошарите 

15761.45.145 101 Нива Над кошарите 

15761.45.150 187 Нива Над кошарите 

15761.45.151 255 Нива Над кошарите 

15761.45.152 369 Нива Над кошарите 

15761.45.153 191 Нива Над кошарите 

15761.45.155 281 Нива Над кошарите 

15761.45.163 446 Нива Над кошарите 

15761.45.185 1200 Нива Над кошарите 

15761.45.186 379 Нива Над кошарите 

15761.45.187 242 Нива Над кошарите 

15761.45.188 559 Нива Над кошарите 

15761.45.189 217 Нива Над кошарите 

15761.45.190 444 Нива Над кошарите 

15761.45.191 90 Нива Над кошарите 

15761.45.255 380 Нива Над кошарите 

15761.45.256 373 Нива Над кошарите 

15761.45.259 1530 Нива Над кошарите 

15761.45.600 956 Нива Над кошарите 

15761.45.601 330 Нива Над кошарите 

15761.45.602 319 Нива Над кошарите 

15761.46.109 375 Нива Над кошарите 

15761.46.110 151 Нива Над кошарите 

15761.46.111 137 Нива Над кошарите 

15761.46.112 187 Нива Над кошарите 

15761.46.113 177 Нива Над кошарите 

15761.46.114 181 Нива Над кошарите 

15761.46.115 209 Нива Над кошарите 

15761.46.116 412 Нива Над кошарите 

15761.46.128 685 Нива Над кошарите 

15761.47.128 952 Нива Над кошарите 

15761.47.129 2045 Нива Над кошарите 

15761.52.1 19448 

Изост. орна 

земя  

Маджара 

15761.55.13  14701 

Изост. орна 

земя Липака  

15761.65.5 1200 Нива Атанасов гьол 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №7/29.07.2008г. 

15761.37.361 819 нива Церака 

15761.43.365 654 нива Отсрещните ниви  

15761.45.147 1993 нива Над кошарите 

15761.45.148 1716 нива Над кошарите 

15761.45.154 656 нива Над кошарите 

15761.47.055 3631 нива Над кошарите 

15761.47.058 931 нива Над кошарите 

 
Землище с.Желязковец  

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 



29218.10.1 487 Нива Шейтана 

29218.11.3 1564 Нива Махледжик 

29218.18.9 871 Нива Махледжик 

29218.23.17 777 Нива Агова нива 

29218.24.3 1348 Нива Агова нива 

29218.55.13 3000 Нива Даралък 

29218.57.17 941 Нива Даралък 

29218.62.4 2564 Нива Кьок тарла 

29218.66.1 2500 Нива Юренджик 

29218.76.5 2100 Нива Дерелик 

29218.77.11 2530 Нива Дерелик 

29218.82.41 1398 Нива Гюрледжик 

29218.18.1 318 Нива Махледжик 

29218.35.12 5122 Нива Агова нива 

29218.35.14 1086 Нива Агова нива 

29218.35.15 3064 Нива Агова нива 

29218.35.16 1915 Нива Агова нива 

29218.35.17 1487 Нива Агова нива 

29218.35.18 2806 Нива Агова нива 

29218.35.19 1204 Нива Агова нива 

29218.24.12 535 Нива  Агова нива 

29218.35.21 11446 Нива  Агова нива 

29218.27.7 23100 Нива  Агова нива  

29218.18.5 154893 Лозе Махледжик 

29218.19.1 42766 Лозе Махледжик 

29218.97.9 660 Нива  Чаталова 

29218.32.12 362 Нива Агова нива 

 
Землище с. Здравец 

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

30630.1.7 1585 Нива Фазанарията 

30630.3.24 1799 Нива Мандра кулак 

30630.9.41 1161 Нива Аркаджа 

30630.10.5 943 Нива Веретлер 

30630.10.12 1200 Нива Веретлер 

30630.14.17 1564 Нива Веретлер 

30630.14.29 1695 Нива Веретлер 

30630.15.30 273 Нива Веретлер 

30630.15.33 529 Нива Веретлер 

30630.16.9 908 Нива Бова тарла 

30630.17.3 519 Лозе Бова тарла 

30630.17.9   517 Лозе Бова тарла 

30630.17.10 465 Лозе Бова тарла 

30630.17.13 489 Лозе Бова тарла 

30630.17.14 516 Лозе Бова тарла 

30630.17.50 525 Лозе Бова тарла 

30630.17.51 526 Лозе Бова тарла 

30630.17.52 501 Лозе Бова тарла 

30630.17.61 530   Лозе Бова тарла 

30630.17.78 510 Лозе Бова тарла 

30630.17.87   515 Лозе Бова тарла 

30630.18.22 551 Нива Коджа кору 

30630.21.18 1834 Нива Коджа кору 

30630.23.11 469 Нива Кьоклюк 

30630.24.8 421 Нива Коджа кору 

30630.26.22 62 Нива Добруджански 

блок 

30630.26.23  783  Нива Добруджански 

блок 

30630.28.9 1830 Нива Коджа ямач 

30630.28.10 37 Нива Добруджански 

блок 

30630.28.11 1840 Нива Коджа ямач 

30630.28.12 317 Нива Коджа ямач 

30630.28.19 1376 Нива Коджа ямач 

30630.28.22 652 Нива Коджа ямач 

30630.30.32 28 Нива Добруджански 



блок 

30630.30.39 5453 Др.вид  з.з-я Айля кулак 

30630.31.12 961 Нива Яйля 

30630.34.17 1370 Нива Караач корусу 

30630.35.25 613 Нива Караач корусу 

30630.161.28 129 Нива Коджа ямач 

30630.161.29 261 Нива Коджа ямач 

30630.161.38 411 Нива Коджа ямач 

30630.162.1 547 Нива Добруджански 

блок 

30630.162.2   145 Нива Добруджански 

блок 

30630.162.4 2076 Нива Добруджански 

блок 

30630.162.5 2344 Нива Добруджански 

блок 

30630.162.8 142 Нива Добруджански 

блок 

30630.163.10 1322 Нива Бова тарла 

30630.163.11 750 Нива Бова тарла 

30630.163.12 1506 Нива Бова тарла 

30630.162.21 2594 Нива Добруджански 

блок 

30630.162.24 1694 Нива 

Добруджански 

блок 

30630.163.2 60 Нива Бова тарла 

30630.163.5 106 Нива Бова тарла 

30630.163.7 746 Нива Бова тарла 

30630.163.9 727 Нива Бова тарла 

30630.163.14 1084 Нива Бова тарла 

30630.163.24 428 Нива Бова тарла 

30630.163.25 51 Нива Бова тарла 

30630.163.26 250 Нива Бова тарла 

30630.163.27 193 Нива Бова тарла 

30630.163.29   2679 Нива Бова тарла 

30630.161.31 2605 Нива Арпалък 

30630.161.32 3271 Нива Арпалък 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №13/29.07.2008г.  

30630.163.8 3793 Нива  Бова тарла 

30630.163.16 371 Нива  Бова тарла 

30630.10.19 6021 Нива  Веретлер  

 
Землище с.Кара Михал  

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

36333.4.54 1653 Нива  Кючюк дермен 

36333.10.35 1936 Нива Под селото 

36333.20.58 19801 Нива 

Подбалканска 

гора  

36333.20.4 3601 Нива 

Подбалканска 

гора 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №9/29.07.2008г.  

36333.34.19 21814 Нива  Голям паламар 

 
Землище с.Кривица  

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

39815.108.304 3398 Нива Чакмаклии 

39815.108.305 3317 Нива Чакмаклии 

39815.108.306 3152 Нива Чакмаклии 

39815.17.1 1924 Нива Баалък сърт 

39815.17.2 1385 Нива Баалък сърт 

39815.17.3 609 Нива Баалък сърт 

39815.17.4 638 Нива Баалък сърт 

39815.17.5 1358 Нива Баалък сърт 

39815.17.6 1743 Нива Баалък сърт 

39815.17.7 1180 Нива Баалък сърт 

39815.17.8 483 Нива Баалък сърт 



39815.17.9 726 Нива Баалък сърт 

39815.17.10 1028 Нива Баалък сърт 

39815.17.11 1049 Нива Баалък сърт 

39815.17.12 633 Нива Баалък сърт 

39815.17.13 548 Нива Баалък сърт 

39815.17.14 494 Нива Баалък сърт 

39815.17.15 674 Лозе Баалък сърт 

39815.17.16 658 Нива Баалък сърт 

39815.17.17 1606 Нива Баалък сърт 

39815.17.18 1661 Нива  Баалък сърт 

39815.17.19 571 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.20 443 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.21 117 Нива Баалък сърт 

39815.17.22 573 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.23 323 Нива Баалък сърт 

39815.17.24 906 Нива Баалък сърт 

39815.17.25 760 Лозе Баалък сърт 

39815.17.26 717 Лозе Баалък сърт 

39815.17.27 275 Нива Баалък сърт 

39815.17.28 738 Нива Баалък сърт 

39815.17.29 808 Нива Баалък сърт 

39815.17.30 1727 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.31 1.118 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.32 920 Нива Баалък сърт 

39815.17.33 971 Нива Баалък сърт 

39815.17.34 686 Нива Баалък сърт 

39815.17.35 536 Нива Баалък сърт 

39815.17.36 1408 Нива Баалък сърт 

39815.17.37 413 Нива Баалък сърт 

39815.17.38 389 Нива Баалък сърт 

39815.17.39 297 Нива Баалък сърт 

39815.17.40 764 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.41 1442 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.42 3176 Нива Баалък сърт 

39815.17.43 4504 Нива Баалък сърт 

39815.17.44 498 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.45 224 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.46 202 Нива Баалък сърт 

39815.17.47 681 Нива Баалък сърт 

39815.17.48 1729 Нива Баалък сърт 

39815.17.49 497 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.50 784 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.51 246 Нива Баалък сърт 

39815.17.52 185 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.53 208 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.54 468 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.55 4172 Нива Баалък сърт 

39815.17.56 285 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.57 1290 Нива Баалък сърт 

39815.17.58 1093 Нива Баалък сърт 

39815.17.59 334 Нива Баалък сърт 

39815.17.60 671 Нива Баалък сърт 

39815.17.61 1054 Нива Баалък сърт 

39815.17.62 499 Нива Баалък сърт 

39815.17.63 328 Нива Баалък сърт 

39815.17.64 1671 Нива Баалък сърт 

39815.17.65 2403 Нива Баалък сърт 

39815.17.66 3275 Нива Баалък сърт 

39815.17.67 2689 Нива Баалък сърт 

39815.17.68 3123 Нива Баалък сърт 

39815.17.69 3731 Нива Баалък сърт 

39815.17.70 672 Нива Баалък сърт 

39815.17.71 693 Нива Баалък сърт 

39815.17.72 742 Нива Баалък сърт 

39815.17.73 1501 Нива Баалък сърт 

39815.17.74 3052 Нива Баалък сърт 

39815.17.75 1063 Нива Баалък сърт 

39815.17.76 363 Нива Баалък сърт 



39815.17.77 368 Нива Баалък сърт 

39815.17.78 437 Нива Баалък сърт 

39815.17.79 562 Нива Баалък сърт 

39815.17.80 589 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.81 837 Лозе  Баалък сърт 

39815.17.82 1037 Нива Баалък сърт 

39815.17.83 1257 Нива Баалък сърт 

39815.17.84 441 Нива Баалък сърт 

39815.17.85 381 Нива Баалък сърт 

39815.17.86 1184 Нива Баалък сърт 

39815.17.87 770 Нива Баалък сърт 

39815.17.88 804 Лозе Баалък сърт 

39815.111.1 2615 Нива Дермен даа 

39815.111.2 3200 Нива Дермен даа 

39815.111.3 1832 Нива Дермен даа 

39815.111.4 1190 Нива Дермен даа 

39815.111.5 3474 Нива Дермен даа 

39815.111.6 2560 Нива Дермен даа 

39815.111.7 298 Нива Дермен даа 

39815.111.8 3312 Нива Дермен даа 

39815.111.9 4806 Нива Дермен даа 

39815.111.10 906 Нива Дермен даа 

39815.111.11 1791 Нива Дермен даа 

39815.111.12 4448 Нива Дермен даа 

39815.111.13 2595 Нива Дермен даа 

39815.111.14 674 Нива Дермен даа 

39815.111.15 2299 Нива Дермен даа 

39815.114.1 56 Нива Дерелик 

39815.114.2 179 Нива Дерелик 

39815.114.4 115 Нива Дерелик 

39815.114.5 98 Нива Дерелик 

39815.114.7 154 Нива Дерелик 

39815.114.9 49 Нива Дерелик 

39815.114.10 147 Нива Дерелик 

39815.114.11 579 Нива Дерелик 

39815.114.12 246 Нива Дерелик 

39815.115.1 1097 Нива Дерелик 

39815.116.1 281 Нива Дерелик 

139815.16.2 191 Нива Дерелик 

39815.117.1 1075 Нива Дерелик 

39815.117.2 508 Нива Дерелик 

39815.118.1 1044 Нива Баалък сърт 

39815.118.2 2227 Нива Баалък сърт 

39815.118.3 1821 Нива Баалък сърт 

39815.118.4 2744 Нива Баалък сърт 

39815.118.5 4899 Нива Баалък сърт 

39815.118.6 2236 Нива Баалък сърт 

39815.118.7 1660 Нива Баалък сърт 

39815.118.8 1020 Нива Баалък сърт 

39815.118.9 2785 Нива Баалък сърт 

39815.118.10 1105 Нива Баалък сърт 

39815.118.11 3657 Нива Баалък сърт 

39815.118.12 2252 Нива Баалък сърт 

39815.118.14 1571 Нива Баалък сърт 

39815.118.15 1267 Нива Баалък сърт 

39815.119.1 279 Нива Вятърен 

39815.119.2 1079 Нива Вятърен 

39815.119.3 975 Нива Вятърен 

39815.120.1 564 Нива Вятърен 

39815.120.2 1314 Нива Вятърен 

39815.120.3 1350 Нива Вятърен 

39815.120.4 827 Нива Вятърен 

39815.120.5 1507 Нива Вятърен 

39815.121.2 3015 Нива Кьоклюк 

39815.121.3 1246 Нива Кьоклюк 

39815.121.4 837 Нива Кьоклюк 

39815.121.5 804 Нива Кьоклюк 

39815.121.6 2043 Нива Кьоклюк 



39815.121.7 1640 Нива Кьоклюк 

39815.121.8 1090 Нива Кьоклюк 

39815.121.9 50 Нива Кьоклюк 

39815.121.10 1144 Нива Кьоклюк 

39815.121.11 1222 Нива Кьоклюк 

39815.121.12 1528 Нива Кьоклюк 

39815.121.13 2975 Нива Кьоклюк 

39815.121.14 1328 Нива Кьоклюк 

39815.121.15 806 Нива Кьоклюк 

39815.122.2 351 Нива Кьоклюк 

39815.123.4 6539 Нива Кьоклюк 

39815.127.1 3656 Нива Отлуени 

39815.128.1 1179 Нива Отлуени 

39815.128.2 1189 Нива Отлуени 

39815.128.3 893 Нива Отлуени 

39815.129.1 2813 Нива Янтарла 

39815.129.2 3478 Нива Янтарла 

39815.130.1 4528 Нива Янтарла 

39815.130.2 2998 Нива Янтарла 

39815.130.3 2742 Нива Янтарла 

39815.130.4 3081 Нива Янтарла 

39815.130.5 2478 Нива Янтарла 

39815.130.6 3556 Нива Янтарла 

39815.131.1 1436 Нива Равнище 

39815.131.2 994 Нива Равнище 

39815.131.3 4140 Нива Равнище 

39815.132.1 355 Нива Сътма 

39815.132.2 966 Нива Сътма 

39815.132.3 906 Нива Сътма 

39815.132.4 1300 Нива Сътма 

39815.133.1 2021 Нива Сътма 

39815.133.2 2511 Нива Сътма 

39815.133.3 1134 Нива Сътма 

39815.133.4 114 Нива Сътма 

39815.133.5 60 Нива Сътма 

39815.22.3 2406 Затр. нива Кьоклюк   

39815.42.1 609 Нива Демир йолу 

39815.42.2 925 Нива Демир йолу 

39815.42.3 532 Нива Демир йолу 

39815.42.4 357 Лозе Демир  йолу 

39815.42.5 374 Нива Демир йолу 

39815.42.6 533 Нива Демир йолу 

39815.42.7 442 Нива Демир йолу 

39815.42.8 409 Нива Демир йолу 

39815.42.9 840 Нива Демир йолу 

39815.42.10 876 Нива Демир йолу 

39815. 42.11 408 Нива Демир йолу 

39815.42.12 556 Нива Демир йолу 

39815.42.13 858 Нива Демир йолу 

39815.42.14 663 Лозе Демир  йолу 

39815. 42.15 2308 Нива Демир йолу 

39815.42.16 936 Нива Демир йолу 

39815.42.17 697 Лозе Демир  йолу 

39815.42.18 539 Лозе Демир  йолу 

39815.42.19 733 Лозе Демир  йолу 

39815.42.20 658 Лозе Демир  йолу 

39815.42.21 728 Лозе Демир  йолу 

39815.42.22 1587 Лозе Демир йолу 

39815.42.23 511 Лозе Демир йолу 

39815.42.24 522 Лозе Демир йолу 

39815.42.25 979 Лозе Демир йолу 

39815.42.26 1110 Лозе Демир йолу 

39815.42.27 1498 Нива Демир йолу 

39815.42.28 1651 Лозе Демир йолу 

39815.42.29 1002 Нива Демир йолу 

39815.42.30 693 Лозе   Демир йолу 

39815.42.32 814 Нива Демир йолу 

39815.42.33 845 Нива Демир йолу 



39815.123.3 4713 Нива  Кьоклюк  

 
Землище с.Ножарово 

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

52341.19.245 580 Нива Ясак 

52341.19.246 1080 Нива Ясак 

52341.1.1 2100 Нива Дермен сърт 

52341.16.16 3181 Нива Ясак 

52341.16.17 1557 Нива Ясак 

52341.16.22 2496 Нива Ясак 

52341.16.23 895 Нива Ясак 

52341.16.35 1344 Нива Ясак 

52341.16.55 1516 Нива Ясак 

52341.16.96 1746 Нива Ясак 

52341.16.099 845 Нива Ясак 

52341.17.108 1065 Нива Ясак 

52341.17.126 59 Нива Ясак 

52341.17.127 54 Нива Ясак 

52341.19.99 531 Лозе Ясак 

52341.19.108 512 Лозе Ясак 

52341.19.127 529 Лозе Ясак 

52341.19.141 479 Лозе Ясак 

52341.19.158 518 Лозе Ясак 

52341.19.171 6841 Нива Ясак 

52341.22.3 523 Нива Ясак 

52341.22.204 1691 Нива Ясак 

52341.22.206 1670 Нива Ясак 

52341.22.207 4373 Нива Ясак 

52341.22.222 3157 Нива Ясак 

52341.22.228 2315 Нива Ясак   

52341.22.229 677 Нива Ясак 

52341.22.230 294 Нива Ясак 

52341.22.231 234 Нива Ясак 

52341.22.232 225 Нива Ясак 

52341.22.234 207 Нива Ясак 

52341.22.235 122 Нива Ясак 

52341.22.236 24 Нива Ясак 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №5/29.07.2008г.  

52341.16.75 1711 Нива  Ясак  

52341.22.203 5992 Нива  Ясак 

52341.22.205 5302 Нива  Ясак 

 
Землище с.Пчелина 

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

58877.1.264 613 Нива  Ясаци  

58877.1.211 545 Нива  Ясаци  

58877.7.47 580 Лозе Пунар каршъ 

58877.7.12 499 Лозе Пунар каршъ 

58877.7.74 407 Лозе Пунар каршъ 

58877.7.116 377 Лозе Пунар каршъ 

58877.1.201 131 Нива  Ясаци  

58877.1.202 377 Нива  Ясаци  

58877.1.212 893 Нива  Ясаци  

58877.1.213 863 Нива  Ясаци  

58877.1.229 451 Нива  Ясаци  

58877.1.235 324 Нива  Ясаци  

58877.1.236 521 Нива  Ясаци  

58877.1.237 743 Нива  Ясаци  

58877.1.238 938 Нива  Ясаци  

58877.1.240   908 Нива  Ясаци  

58877.1.241 1399 Нива  Ясаци  

58877.1.242 1081 Нива  Ясаци  

58877.1.259 1201 Нива  Ясаци  

58877.1.260 2597 Нива  Ясаци  

58877.1.261   1165 Нива  Ясаци  

58877.6.93 1334 Нива  Ясаци  



58877.1.334 872 Нива  Ясаци  

58877.1.335 1853 Нива  Ясаци  

58877.1.172 288 Нива  Ясаци  

58877.1.176 1509 Нива  Ясаци  

58877.1.177 1526 Нива  Ясаци  

58877.1.178 1049 Нива  Ясаци  

58877.1.179 283 Нива  Ясаци  

58877.1.180 2332 Нива  Ясаци  

58877.1.181 25 Нива  Ясаци  

58877.32.205 3379 Нива  Ясаци  

58877.32.207 95 Нива  Ясаци  

58877.32.228 368 Нива  Ясаци  

58877.32.229 332 Нива  Ясаци  

58877.32.246 1025 Нива  Ясаци  

58877.32.247 986 Нива  Ясаци  

58877.32.248 53 Нива  Ясаци  

58877.32.250 1489 Нива Ясаци 

58877.5.257 494 Нива  Ясаци  

58877.5.258 435 Нива  Ясаци  

58877.5.259 646 Нива  Ясаци  

58877.5.260 256 Нива  Ясаци  

58877.5.261 3057 Нива  Ясаци  

58877.1.230 383 Нива Ясаци 

58877.5.77 8472 Нива Пунар каршъ  

58877.7.108 9347 Нива Пунар каршъ 

58877.3.44 1965 Нива Резервуара 

58877.3.315 6625 Нива Пунар каршъ 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №8/29.07.2008г. 

58877.5.299 3202 Нива  Ясаци 

58877.32.254 2227 Нива  Ясаци  

58877.5.255 2633 Нива  Ясаци  

 
Землище с.Самуил  

Поземлен Площ  НТП Местност 

имот номер  (дка.) 

65276.83.405 910 Нива Деведжи 

65276.83.406 1161 Нива Деведжи 

65276.83.407 1248 Нива Деведжи 

65276.85.411 149 Нива Деведжи 

65276.85.417 3703 Нива Деведжи 

65276.85.418 2116 Нива Деведжи 

65276.85.419 1673 Нива Деведжи 

65276.85.420 1965 Нива Деведжи 

65276.85.421 941 Нива Деведжи 

65276.85.422 443 Нива Деведжи 

65276.85.423 784 Нива Деведжи 

65276.85.425 97 Нива Деведжи 

065276.88.426 45 Нива Деведжи 

65276.88.427 880 Нива Деведжи 

65276.88.428 87 Нива Деведжи 

65276.88.429 1471 Нива Деведжи 

65276.88.431 509 Нива Деведжи 

65276.88.433 48 Нива Деведжи 

65276.88.434 72 Нива Деведжи 

65276.88.435 232 Нива Деведжи 

65276.88.436 107 Нива Деведжи 

65276.88.437 311 Нива Деведжи 

65276.62.4 3069 Нива  Църквино  

65276.88.3 1674 Нива Токат азъ 

65276.88.5 1580 Нива Токат азъ 

65276.88.9 1070 

За друг вид 

застр. Токат азъ 

65276.89.1 868 

За друг вид 

застр. Токат азъ 

65276.90.2 2867 

За друг вид 

застр. Токат азъ 

65276.90.3 2276 

За друг вид 

застр. Токат азъ 



065276.90.4 858 

За друг вид 

застр. Токат азъ 

65276.90.6 1168 

За друг вид 

застр. Токат азъ 

65276.90.7 1105 

За друг вид 

застр. Токат азъ 

65276.92.5 2179 

За друг вид 

застр. Ясак аркасъ 

65276.92.14 2604 

За друг вид 

застр. Ясак аркасъ 

65276.92.15 317 

За друг вид 

застр. Ясак аркасъ 

65276.92.16 182 

За друг вид 

застр. Ясак аркасъ 

65276.92.17 101 

За друг вид 

застр. Ясак аркасъ 

65276.92.21 50 Нива Ясак аркасъ 

65276.93.1 380 Нива Ясак аркасъ 

65276.93.6 441 Нива Ясак аркасъ 

65276.93.18 998 Нива Ясак аркасъ 

65276.93.19 011 Нива Ясак аркасъ 

65276.97.1 582 Лозе Лозята 

65276.97.2 664 Лозе Лозята 

65276.97.5 550 Лозе Лозята 

65276.97.8 468 Лозе Лозята 

65276.97.11 658 Лозе Лозята 

65276.97.12 831 Лозе Лозята 

65276.97.13 240 Лозе Лозята 

65276.97.14 648 Лозе Лозята 

65276.97.16 474 Лозе Лозята 

65276.97.20 481 Лозе Лозята 

65276.97.21 504 Лозе Лозята 

65276.97.22 464 Лозе Лозята 

65276.97.23 432 Лозе Лозята 

65276.97.24 758 Лозе Лозята 

65276.97.25 505 Лозе Лозята 

65276.97.26 578 Лозе Лозята 

65276.97.27 881 Лозе Лозята 

65276.97.28 598 Лозе Лозята 

65276.97.29 350 Лозе Лозята 

65276.97.30 978 Лозе Лозята 

65276.97.31 299 Лозе Лозята 

65276.97.33 462 Лозе Лозята 

65276.97.34 460 Лозе Лозята 

65276.97.36 571 Лозе Лозята 

65276.97.37 414 Лозе Лозята 

65276.97.40 223 Лозе Лозята 

65276.97.41 555 Лозе Лозята 

65276.97.43 714 Лозе Лозята 

65276.97.44 372 Лозе Лозята 

65276.97.45 572 Лозе Лозята 

65276.97.46 513 Лозе Лозята 

65276.98.3 300 Лозе Лозята 

65276.100.1 361 Лозе Лозята 

65276.100.2 403 Лозе Лозята 

65276.100.3 347 Лозе Лозята 

65276.100.4 363 Лозе Лозята 

65276.100.5 305 Лозе Лозята 

65276.100.6 457 Лозе Лозята 

65276.100.8 351 Лозе Лозята 

65276.100.9 507 Лозе Лозята 

65276.100.11 370 Лозе Лозята 

65276.100.12 321 Лозе Лозята 

65276.100.13 311 Лозе Лозята 

65276.100.14 409 Лозе Лозята 

65276.100.15 353 Лозе Лозята 

65276.102.6 485 Лозе Лозята 

65276.102.12 693 Лозе Лозята 



65276.102.16 654 Лозе Лозята 

65276.102.17 550 Лозе Лозята 

65276.102.18 516 Лозе Лозята 

65276.102.19 622 Лозе Лозята 

65276.102.20 471 Лозе Лозята 

65276.104.10 495 Лозе Лозята 

65276.104.12 452 Лозе Лозята 

65276.104.13 459 Лозе Лозята 

65276.104.14 467 Лозе Лозята 

65276.104.15 424 Лозе Лозята 

65276.108.1 793 Лозе Лозята 

65276.108.2 570 Лозе Лозята 

65276.108.3 491 Лозе Лозята 

65276.108.4 699 Лозе Лозята 

65276.108.5 588 Лозе Лозята 

65276.108.6 234 Лозе Лозята 

65276.108.7 264 Лозе Лозята 

65276.108.8 831 Лозе Лозята 

65276.108.9 409 Лозе Лозята 

65276.108.10 365 Лозе Лозята 

65276.108.15 381 Лозе Лозята 

65276.108.16 392 Лозе Лозята 

65276.109.2 781 Лозе Лозята 

65276.109.3 255 Лозе Лозята 

65276.109.4 613 Лозе Лозята 

65276.109.5 598 Лозе Лозята 

65276.110.1 619 Лозе Лозята 

65276.110.2 380 Лозе Лозята 

65276.110.3 363 Лозе Лозята 

65276.110.5 637 Лозе Лозята 

65276.110.6 576 Лозе Лозята 

65276.110.7 561 Лозе Лозята 

65276.110.8 597 Лозе Лозята 

65276.110.9 326 Лозе Лозята 

65276.110.10 396 Лозе Лозята 

65276.110.11 711 Лозе Лозята 

65276.111.1 543 Лозе Лозята 

65276.111.2 716 Лозе Лозята 

65276.111.3 724 Лозе Лозята 

65276.111.4 329 Лозе Лозята 

65276.111.5 297 Лозе Лозята 

65276.111.6 323 Лозе Лозята 

65276.112.1 622 Лозе Лозята 

65276.112.2 973 Лозе Лозята 

65276.112.3 1194 Лозе Лозята 

65276.112.4 284 Лозе Лозята 

65276.112.9 443 Лозе Лозята 

65276.112.10 362 Лозе Лозята 

65276.112.11 222 Лозе Лозята 

65276.112.12 275 Лозе Лозята 

65276.112.13 527 Лозе Лозята 

65276.112.14 390 Лозе Лозята 

65276.112.15 281 Лозе Лозята 

65276.112.16 240 Лозе Лозята 

65276.112.17 371 Лозе Лозята 

65276.112.18 335 Лозе Лозята 

65276.112.19 273 Лозе Лозята 

65276.112.20 285 Лозе Лозята 

65276.112.21 350 Лозе Лозята 

65276.112.22 240 Лозе Лозята 

65276.114.1 261 Лозе Лозята 

65276.114.2 579 Лозе Лозята 

65276.114.3 1157 Лозе Лозята 

65276.114.4 375 Лозе Лозята 

65276.114.5 585 Лозе Лозята 

65276.114.6 390 Лозе Лозята 

65276.114.7 416 Лозе Лозята 

65276.114.9 652 Лозе Лозята 



65276.114.10 2139 Лозе Лозята 

65276.114.24 885 Лозе Лозята 

65276.114.25 2167 Лозе Лозята 

65276.115.1 5922 Нива Топ меше 

65276.115.9 3061 Нива Топ меше 

65276.115.10 2376 Нива Топ меше 

65276.115.13 2358 Нива Топ меше 

65276.115.14 904 Нива Топ меше 

65276.120.3 1202 Нива Гюнерджик 

65276.98.1 453 Лозе  Лозята 

65276.98.2 254 Лозе  Лозята 

65276.98.4 426 Лозе  Лозята 

65276.98.5 314 Лозе  Лозята 

65276.98.6 294 Лозе  Лозята 

65276.98.7 585 Лозе  Лозята 

65276.98.8 591 Лозе  Лозята 

65276.98.10 336 Лозе  Лозята 

65276.98.11 252 Лозе  Лозята 

65276.98.12 637 Лозе  Лозята 

65276.98.13 488 Лозе  Лозята 

65276.98.14 448 Лозе  Лозята 

65276.98.15 220 Лозе  Лозята 

65276.98.16 191 Лозе  Лозята 

65276.98.17 172 Лозе  Лозята 

65276.99.1 530 Лозе  Лозята 

65276.99.2 330 Лозе  Лозята 

65276.99.3 343 Лозе  Лозята 

65276.99.4 350 Лозе  Лозята 

65276.99.5 336 Лозе  Лозята 

65276.99.6 254 Лозе  Лозята 

65276.99.7 397 Лозе  Лозята 

65276.99.8 412 Лозе  Лозята 

65276.99.9 390 Лозе  Лозята 

65276.99.10 397 Лозе  Лозята 

65276.99.11 633 Лозе  Лозята 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №11/29.07.2008г. 

65276.62.3  3145 Нива  Църквино 

 
Землище с.Хума  

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №2/29.07.2008г.  

77517.63.4 1630 Нива  Домусчук 

77517.66.4 1579 Нива  Явл.702В 

 
Землище с.Хърсово  

Поземлен имот 

номер  

Площ  

(м2) 

НТП Местност 

77579.77 218 Нива До селото 

77579.215 1594 Нива Зад стопански 

двор 

77579.260 4318 Нива Зад стопански 

двор 

77579.304 4713 Нива До селото 

77579.374 10410 Нива Исетата 

77579.466 204 Нива До селото 

77579.1.12 10652 Нива Тавшанлък 

77579.10.47 6001 Нива Кара арнаушки 

баир 

77579.33.18 735 Нива Златанов мост 

77579.37.4 1700 Нива Балабаница 

77579.61.13 1400 Нива ТКЗС 

77579.69.7 2836 Нива Балабаница 

77579.79.18 5611 Нива Шанлъка 

77579.88.16 6554 Нива Шанлъка 

77579.89.36 3044 Нива  Зад мелницата  

77579.89.37 700 Нива Зад мелница 



77579.89.11 2500 Нива Зад мелница 

77579.90.5 1347 Нива Зад мелница 

77579.103.12 1188 Нива До селото 

77579.91.37 3764 Нива Рамадански кулак 

77579.91.2 2200 Нива Рамадански кулак 

77579.91.38 2000 Нива Рамадански кулак 

77579.100.42 698 Нива Ерлийски лозя  

77579.105.18 1790 Нива Кубаклии 

77579.105.21 262 Нива Кубаклии 

77579.105.24 2630 Нива Кубаклии 

77579.105.28 4405 Нива Кубаклии 

77579.105.29 7847 Нива Кубаклии 

77579.105.31 3204 Нива Кубаклии 

77579.105.32 423 Нива Кубаклии 

77579.105.33 3340 Нива  Кубаклии 

77579.105.34 4850 Нива  Кубаклии 

77579.105.36 8787 Нива  Кубаклии 

77579.105.37 1799 Нива  Кубаклии 

77579.105.38 1493 Нива Кубаклии 

77579.105.39 2325 Нива Кубаклии 

77579.105.40 912 Нива Кубаклии 

77579.105.41 3088 Нива Кубаклии 

77579.105.42 3818 Нива Кубаклии 

77579.105.43 1141 Нива Кубаклии 

77579.105.44 9707 Нива Кубаклии 

77579.105.157 7287 Нива До селото  

77579.105.161 2314 Нива До селото  

77579.105.164 3305 Нива До селото  

77579.105.165 3230 Нива До селото  

77579.105.166 33 Нива До селото  

77579.105.169 737 Нива До селото  

77579.105.455 3313 Нива До селото  

77579.106.47 507 Нива Лъскава кариера 

77579.106.48 1571 Нива Лъскава кариера 

77579.106.49 943 Нива Лъскава кариера 

77579.107.51 2042 Нива До селото  

77579.107.52 1523 Нива До селото  

77579.107.53 2934 Нива  До селото    

77579.107.57 1897 Нива До селото  

77579.107.58 2185 Нива До селото  

77579.107.59 2522 Нива До селото  

77579.107.60 2154 Нива До селото  

77579.107.63 1786 Нива До селото  

77579.107.64 5044 Нива До селото  

77579.107.65 1779 Нива До селото  

77579.107.67 2680 Нива До селото  

77579.107.68 2671 Нива До селото  

77579.107.73 1912 Нива До селото  

77579.107.74 1907 Нива До селото  

77579.107.75 3634 Нива До селото  

77579.107.87 2612 Нива До селото  

77579.108.88 301 Нива До селото  

77579.108.89 111 Нива До селото  

77579.108.90 63 Нива До селото  

77579.108.91 157 Нива До селото  

77579.108.92 271 Нива До селото  

77579.108.93 96 Нива До селото  

77579.108.94 151 Нива До селото  

77579.108.95 74 Нива До селото  

77579.108.96 115 Нива До селото  

77579.108.97 64 Нива До селото  

77579.108.98 82 Нива До селото  

77579.108.99 184 Нива До селото  

77579.108.100 288 Нива До селото 

77579.108.101 201 Нива До селото  

77579.108.102 40 Нива До селото  

77579.108.103 226 Нива До селото  

77579.108.104 120 Нива До селото  



77579.108.105 222 Нива До селото  

77579.108.106 26 Нива До селото  

77579.108.107 97 Нива До селото  

77579.108.108 84 Нива До селото  

77579.108.109 87 Нива До селото  

77579.108.110 64 Нива До селото  

77579.108.111 265 Нива До селото  

77579.108.112 251 Нива До селото  

77579.108.113 97 Нива До селото  

77579.108.114 90 Нива До селото  

77579.108.115 85 Нива До селото  

77579.108.116 191 Нива До селото  

77579.108.117 655 Нива До селото  

77579.108.118 237 Нива До селото  

77579.108.119 116 Нива До селото  

77579.108.120 89 Нива До селото  

77579.108.121 100 Нива До селото  

77579.108.122 206 Нива До селото  

77579.108.123 153 Нива До селото  

77579.108.124 122 Нива До селото  

77579.108.125 130 Нива До селото  

77579.108.126 107 Нива До селото  

77579.108.127 204 Нива До селото  

77579.108.128 256 Нива До селото  

77579.108.129 340 Нива До селото  

77579.108.132 6228 Нива До селото  

77579.108.134 2795 Нива До селото  

77579.108.135 3860 Нива До селото  

77579.108.136 358 Нива До селото  

77579.108.139 376 Нива До селото  

77579.108.145 665 Нива До селото  

77579.108.147 545 Нива До селото  

77579.108.148 1619 Нива До селото  

77579.108.149 963 Нива До селото  

77579.108.150 915 Нива До селото  

77579.108.151 2102 Нива До селото  

77579.108.152 2605 Нива До селото  

77579.108.153 6516 Нива До селото  

77579.108.155 5408 Нива До селото  

77579.108.156 1447 Нива До селото  

77579.108.356 109 Нива До селото  

77579.108.370 3097 Нива До селото  

77579.108.371 3732 Нива До селото  

77579.108.372 1007 Нива До селото  

77579.108.373 601 Нива До селото  

77579.108.375 127 Нива До селото  

77579.108.377 1803 Нива До селото  

77579.108.378 255 Нива До селото  

77579.108.379 160 Нива До селото  

77579.108.380 96 Нива До селото  

77579.108.381 31 Нива До селото  

77579.108.382 124 Нива До селото  

77579.108.383 214 Нива До селото  

77579.108.384 225 Нива До селото  

77579.108.385 188 Нива До селото  

77579.108.386 167 Нива До селото  

77579.108.387 411 Нива До селото  

77579.108.388 277 Нива До селото  

77579.108.389 331 Нива До селото  

77579.108.390 744 Нива До селото  

77579.108.391 143 Нива До селото  

77579.108.392 81 Нива До селото  

77579.108.393 75 Нива До селото  

77579.108.394 113 Нива До селото  

77579.108.395 133 Нива До селото  

77579.108.396 126 Нива До селото  

77579.108.397 105 Нива До селото  

77579.108.399 182 Нива До селото  



77579.108.400 153 Нива До селото  

77579.108.401 188 Нива До селото  

77579.108.402 199 Нива До селото  

77579.108.403 121 Нива До селото  

77579.108.404 206 Нива До селото  

77579.109.80 2174 Нива До селото  

77579.109.82 1041 Нива До селото  

77579.109.83 1910 Нива До селото  

77579.109.457 685 Нива До селото  

77579.109.458 471 Нива До селото  

77579.109.459 1115 Нива До селото  

77579.110.413 875 Нива До селото  

77579.110.476 1034 Нива До селото   

77579.110.480 1304 Нива До селото  

77579.110.481 2379 Нива До селото  

77579.110.482 1929 Нива До селото  

77579.110.483 123 Нива До селото  

77579.110.485 2352 Нива До селото  

77579.110.497 2902 Нива До селото  

77579.110.498 2546 Нива До селото  

77579.110.501 1884 Нива До селото  

77579.110.510 2471 Нива До селото  

77579.110.514 1978 Нива До селото  

77579.110.515 2039 Нива До селото  

77579.110.516 1682 Нива До селото  

77579.110.517 3909 Нива До селото  

77579.110.520 2511 Нива До селото  

77579.110.522 1033 Нива До селото  

77579.110.523 6036 Нива До селото  

77579.110.531 1975 Нива До селото  

77579.110.533 1000 Нива До селото  

77579.110.534 2346 Нива До селото  

77579.110.535 2478 Нива До селото  

77579.110.540 1484 Нива  До селото  

77579.110.541 1243 Нива До селото  

77579.110.543 2018 Нива До селото  

77579.110.544 6307 Нива До селото  

77579.110.546 2011 Нива До селото  

77579.110.548 1255 Нива До селото  

77579.110.549 1376 Нива До селото  

77579.110.550 4577 Нива До селото  

77579.110.551 3178 Нива До селото  

77579.110.552 2442 Нива До селото  

77579.110.556 1404 Нива До селото  

77579.110.558 4744 Нива До селото  

77579.110.560 4116 Нива До селото  

77579.110.561 1475 Нива До селото  

77579.110.562 4668 Нива До селото  

77579.111.563 4721 Нива До селото  

77579.111.564 2689 Нива До селото  

77579.111.568 1333 Нива До селото  

77579.111.569 1230 Нива До селото  

77579.111.570 1298 Нива До селото  

77579.111.572 502 Нива  До селото 

77579.111.573 3910 Нива  До селото 

77579.111.579 1760 Нива До селото  

77579.111.583 2109 Нива До селото  

77579.111.609 544 Нива До селото  

77579.111.610 1102 Нива До селото  

77579.111.620 2704 Нива До селото  

77579.111.622 675 Нива До селото  

77579.111.623 2226 Нива До селото  

77579.111.624 1179 Нива До селото  

77579.111.625 1157 Нива До селото  

77579.111.653 1994 Нива До селото  

77579.111.689 1840 Нива До селото  

77579.111.690 1707 Нива До селото  

77579.111.691 6067 Нива До селото  



77579.111.692 2082 Нива До селото  

77579.111.693 2152 Нива До селото  

77579.111.694 816 Нива До селото  

77579.111.695 2783 Нива До селото  

77579.111.696 2817 Нива До селото  

77579.111.697 2649 Нива До селото  

77579.111.699 3281 Нива До селото  

77579.112.346 1601 Нива До селото  

77579.112.347 3644 Нива До селото  

77579.112.348 77 Нива До селото  

77579.112.350 3175 Нива До селото  

77579.112.584 5441 Нива До селото  

77579.112.585 3221 Нива До селото  

77579.112.586 2518 Нива До селото  

77579.112.591 1032 Нива До селото  

77579.112.598 238 Нива До селото  

77579.112.599 263 Нива До селото  

77579.112.603 1142 Нива До селото  

77579.112.606 4731 Нива До селото  

77579.112.607 3544 Нива До селото  

77579.112.626 944 Нива До селото  

77579.112.627 1738 Нива До селото  

77579.112.628 1863 Нива До селото  

77579.112.629 2856 Нива До селото  

77579.112.630 3585 Нива До селото  

77579.112.631 4456 Нива До селото  

77579.112.632 2014 Нива До селото  

77579.112.633 2657 Нива До селото  

77579.112.634 2924 Нива До селото  

77579.112.637 740 Нива До селото  

77579.112.638 239 Нива До селото  

77579.112.639 1708 Нива До селото  

77579.112.640 1464 Нива До селото  

77579.112.644 935 Нива До селото  

77579.112.645 3269 Нива До селото  

77579.112.646 1380 Нива До селото  

77579.112.647 1573 Нива До селото  

77579.112.649 3459 Нива До селото  

77579.112.650 6146 Нива До селото  

77579.112.652 3110 Нива До селото  

77579.112.655 215 Нива До селото  

77579.112.656 2319 Нива До селото  

77579.112.657 2562 Нива До селото  

77579.112.658 2811 Нива До селото  

77579.112.659 1669 Нива До селото  

77579.112.660 2643 Нива До селото  

77579.112.661 722 Нива До селото  

77579.112.662 1956 Нива До селото  

77579.112.663 2044 Нива До селото  

77579.112.664 729 Нива До селото  

77579.112.704 3941 Нива До селото  

77579.113.648 2292 Нива До селото  

Имоти от раздел ІІ на Протоколно решение №1/29.07.2008г.  

77579.105.7 1581 Нива До селото 

77579.105.8 1423 Нива До селото 

77579.105.9 1458 Нива До селото 

77579.105.10 1507 Нива До селото 

77579.105.11 1552 Нива До селото 

77579.105.15 1719 Нива До селото 

77579.105.16 1682 Нива До селото 

77579.105.17 1793 Нива До селото 

77579.105.19 2536 Нива До селото 

77579.105.22 595 Нива До селото 

77579.105.158 6684 Нива До селото 

77579.105.159 11707 Нива До селото 

77579.105.160 5956 Нива До селото 

77579.105.162 1626 Нива До селото 

77579.105.163 4125 Нива До селото 



77579.111.576 3262 Нива До селото 

77579.111.577 2900 Нива До селото 

77579.111.578 1724 Нива До селото 

77579.111.580 3499 Нива До селото 

77579.111.581 4127 Нива До селото 

77579.111.582 2747 Нива До селото 

77579.107.54 769 Нива До селото  

77579.107.55 1723 Нива До селото  

77579.107.56 2872 Нива До селото  

77579.107.61 1768 Нива До селото  

77579.107.62 1946 Нива До селото  

77579.107.66 3629 Нива До селото  

77579.107.69 3072 Нива До селото  

77579.107.70 3399 Нива До селото  

77579.107.71 4434 Нива До селото  

77579.107.72 4580 Нива До селото  

77579.107.84 2225 Нива До селото  

77579.107.85 2013 Нива До селото  

77579.107.86 1940 Нива До селото  

77579.108.130 1808 Нива До селото  

77579.108.131 2473 Нива До селото  

77579.109.78 2584 Нива До селото  

77579.109.79 2416 Нива До селото  

77579.111.611 3010 Нива До селото  

77579.111.612 1029 Нива До селото  

77579.111.613 2576 Нива До селото  

77579.111.616 1735 Нива До селото  

77579.109.81 1578 Нива До селото  

77579.110.406 7639 Нива До селото  

77579.110.407 2374 Нива До селото  

77579.110.409 1847 Нива До селото  

77579.110.412 1156 Нива До селото  

77579.110.414 1441 Нива До селото  

77579.110.415 1798 Нива До селото  

77579.110.477 1693 Нива До селото  

77579.110.478 4638 Нива До селото  

77579.110.513 916 Нива До селото  

77579.110.518 2126 Нива До селото  

77579.110.526 4319 Нива До селото  

77579.110.527 4304 Нива До селото  

77579.110.528 2245 Нива До селото  

77579.110.529 373 Нива До селото  

77579.112.344 2698 Нива До селото  

77579.112.349 4959 Нива До селото  

77579.112.351 2732 Нива До селото  

77579.112.635 1446 Нива До селото  

77579.112.636 954 Нива До селото  

77579.110.532 4495 Нива До селото  

77579.110.537 808 Нива До селото  

77579.110.538 3461 Нива До селото  

77579.110.539 5522 Нива До селото  

77579.110.542 3532 Нива До селото  

77579.110.545 1097 Нива До селото  

77579.110.553 3339 Нива До селото  

77579.110.554 3087 Нива До селото  

77579.110.555 3248 Нива До селото  

77579.110.557 1814 Нива До селото  

77579.110.559 4038 Нива До селото  

77579.111.571 808 Нива До селото  

77579.111.574 4420 Нива До селото  

77579.111.575 3582 Нива До селото  

77579.111.653 1994 Нива До селото 

77579.111.625 1157 Нива До селото 

77579.111.624 1179 Нива До селото 

77579.111.623 2226 Нива До селото 

77579.111.622 676 Нива До селото 

77579.111.620 2704 Нива До селото 

77579.111.689 1840 Нива До селото 



77579.111.692 2082 Нива До селото 

77579.111.693 2152 Нива До селото 

177579.11.690 1707 Нива До селото 

77579.111.691 6067 Нива До селото 

 
2.Определя се: 

    2.1.Първоначална годишна наемна  цена –  66.00лв./1000м2 без 

ДДС.       

    2.2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната годишна 

наемна цена; 

    2.3.Депозит за  участие  -  66.00лв./1000 м2.;  

    2.4.Срок на наемното отношение –  1 стопанска година 

(2019/2020год.); 

    2.5.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

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

кандидатите за участие в търговете: 

    3.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси  по образец; 

    3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

    3.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   4.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   4.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ –

Самуил. 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  

определи дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   

и сключи договор    със спечелилите     участници.  

7.След  провеждането на търговете,  неотдадените  под наем  

имоти  периодично  да се  обявяват  за отдаване под наем  от 

кмета на община Самуил  до  30 април 2020 год. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.                

 
Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1024 От Бехра Зюлкяр –

заместник кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил за периода 

2019-2020 г. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1021 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците на община Самуил е разработена в 

изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

В основата на Общинската стратегия стои Анализа на Община 

Самуил за потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, 

приет от Общински съвет – Самуил с Решение № 

47.946/22.03.2019 г. и Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците  за периода /2019-

2020/.  

Ориентирана е към реализиране на политики и мерки, които 

осигуряват правото на достъп до качествено образование, 

удовлетворяване на образователните потребности и развитието 

на способностите на всяко дете и ученик.  

Приоритет на политиките свързани с приобщаващото 

образование е стремежът към премахване на всички форми на 

изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и 

удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички 

участници в образователно-възпитателния процес.  

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, 

направени въз основа на изводите от Анализа, стратегическите и 

оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на 

подкрепата за реализиране на поставените цели. 

 

 На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 197, 

ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, 

Общински съвет Самуил,  Общински съвет- Самуил със „За” –17  

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

 

РЕШИ: 

I. Приема Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата 

и учениците в община Самуил за периода 2019-2020 г. и Годишен 

план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в община Самуил за 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегия за подкрепа на 

личностно развитие на децата и 

учениците в община Самуил 

2019-2020 г. 
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І. Въведение  

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

развитие на децата и учениците. 

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

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

специализираните обслужващи звена) в системата на предучилищното и училищното 

образование (СПУО) осигуряват, е неразделна част от  самостоятелно разработени и 

прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са: 

• изграждане на позитивен организационен климат, което изисква създаване на условия 

за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование; 

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

изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и 

останалите, превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях 

• развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, 

цели и дейности в Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците. 

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

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

• съответствие с индивидуалните им потребности  

• подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията им; 

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

и учи. 

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

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

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.  

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

подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, в съответствие с 

индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и учениците подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

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

приобщаващото образование. 

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

на детето и ученика. 

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

два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна. 

 

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и включва: 

1. екипна работа между учителите; 

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

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

4. консултации по учебни предмети; 

5. кариерно ориентиране на учениците; 

6. занимания по интереси;  

7. библиотечно-информационно обслужване; 

8. грижа за здравето; 

9. общежитие; 

10. поощряване с морални и материални награди; 



11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

13. логопедична работа. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1.  работа с дете и ученик по конкретен случай; 

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 

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

сензорни увреждания. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от 

училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие и се предоставя на деца и 

ученици: 

 със специални образователни потребности; 

 в риск; 

 с изявени дарби; 

 с хронични заболявания. 

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската 

градина или в училището. 

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

регионалното управление на образованието, се създава Регионален екип за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

2. Законови основания за разработване на Стратегията. 

 

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

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

предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 

5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.) 

 В основата на Общинската стратегия стои Анализа на Община Самуил за потребностите от 

подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет от Общински съвет – Самуил с Решение № 

47.946/22.03.2019 г. и Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците  за периода /2019-2020/.  

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

качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на 

способностите на всяко дете и ученик.  

Приоритет на политиките свързани с приобщаващото образование е стремежът към 

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

удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в образователно-

възпитателния процес.  

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на изводите 

от Анализа, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта 

на подкрепата за реализиране на поставените цели. 

 

 

 



3. Цел и обхват на документа.  

 

Целта на разработването на настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие 

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

да се идентифицират потребностите от обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, да се направят изводи как настоящите практики може да 

бъдат подобрени, да се поставят цели, да се изведат приоритети и да се планират мерки и 

дейности, за да бъде осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие 

на всяко дете и ученик в община Самуил, съобразно неговите потребности, като се 

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

мониторинг и контрол на изпълнението й. 

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

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

за периода 2019 – 2020 г.  

4. Методика и участници в процеса на разработване на стратегическия документ.  
В изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО), областният управител организира разработването на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за всяка община 

на територията на областта.  
Въз основа на областната стратегия по чл. 196 се приема общинска стратегия за личностно 

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

развитие на децата и учениците на територията на община Самуил и обхваща всички 

дейности и форми на подпомагане, включени в новия закон, които да се предлагат на 

децата и учениците, за да могат да бъдат приобщени, да не прекъсват и да завършат 

своето образование. Това са дейности и форми, които са основани на ценностите за 

личностното развитие и приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, 

изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна 

дисциплина и развитие на училищна общност. Чрез тези дейности се гарантира да се 

достигне детето и да бъде подкрепено то в ученето, научаването, участието и 

разгръщането на неговия потенциал. 

Стратегията е разработена от Общински оперативен екип, определен със Заповед 

№100/26.02.2019год. на кмета на община Самуил, включващ експерти и специалисти от 

Общинска администрация Самуил,  директори на детски градини, училища, директори и 

управители на социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“ –Самуил и други 

заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно 

развитие.  

 

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

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

стратегически документи: 

 Стратегия „Европа 2020“;   

 Националната програма за развитие „България 2020“;  

 Национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства (2015 – 2020); 

 Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г.; 

 Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020); 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7634
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7634
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10403
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6461
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6461


 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-

2020); 

 Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в 

Република България за периода 2015-2020 г.; 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020); 

 Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.; 

 Стратегия за развитие на община Самуил (2014 – 2020 г.);  

 План за интегриране на уязвимите общности в община Самуил (2017 – 2020 

г.), 

 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Самуил (2016 - 2020 

г.) 

 План за младежта в община Самуил; 

 Общинска програма за закрила на детето на община Самуил; 

Освен със Закона за предучилищното и училищното образование Стратегията има връзка 

със следните нормативни документи: 

 Закон за здравето; 

 Закон за закрила на детето; 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Наредба за приобщаващото образование. 

   

6. Използвани съкращения.  

ЗПУО – Закон за училищното и предучилищното образование 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГ – Детска градина 

ДЛОШ – Държавен личен и отборен шампионат 

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

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии  

ЗМО – Звено за мониторинг и оценка 

ММС – Министерство на младежта и спорта 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МУЦ-ТПО – Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение 

НП – Национална програма 

НСИ – Национален статистически институт 

НЧ – Народно читалище 

ОбКБППМН – Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 

ОбС – Общински съвет 

ОБСНВ – Общински съвет по наркотични вещества 

ОИЦ – Областен информационен център 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето” 

ОП – Оперативна програма 

ОСР – Областен съвет за развитие 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8077
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8077
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8098
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8098
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6703
http://rz.government.bg/files/upload/proekti/Strategia_razvitie_sotsialni_ulsugi_oblast_Razgrad_2016-2020_.pdf
http://rz.government.bg/files/upload/proekti/Strategia_razvitie_sotsialni_ulsugi_oblast_Razgrad_2016-2020_.pdf


ОУ – Основно училище 

ПГ – Професионална гимназия 

ПИЦ – Превантивно-информационен център 

ПУ – Помощно училище 

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

РЕКИЦ – Регионален експертно консултантски и информационен център 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РСЗ – Регинална служба по заетостта  

РУО – Регионално управление на образованието 

РЦПППО – Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

СОП – Специални образователни потребности 

СУ – Средно училище 

СФУК – Система за финансово управление и контрол 

СУ – Средно училище  

ДГ – Детска градина 

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие 

ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦРД – Център за работа с деца 

ЦУТНТ – Център за ученическо, техническо и научно творчество   

 

ІІ. Аналитична част – Анализ на настоящата ситуация и потребностите по отношение 

подкрепата на личностното развитие на децата и учениците в община Самуил. 

Състояние и предизвикателства. 

1.  Обща картина на образователната система в oбщина Самуил. Общинска мрежа от 

детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2018/2019 г. 

 Демографска картина и тенденции;   

Демографското състояние на Община Самуил следва тенденциите в развитието на 

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

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

е отрицателен. Данните показват влошена демографска картина като цяло и особено в 

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

В община Самуил е изградена добра мрежа от образователни институции, покриваща 

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

училищна възраст. На територията на общината функционират едно средно училище, три 

основни училища и две детски градини с шест филиала към тях. В резултат на предприетите 



мерки от общинското ръководство е постигнат оптимален модел на общинска образователна 

структура – наличие на средно училище,  с две профилирани паралелки, след VІІ кл. в първи 

гимназиален етап–от VIII до Х клас включително по профил/професия (специалност от професия): 

Природни науки / БЗО и ХООС и   Икономическо развитие/ ГИ и ЧЕ-АЕ, с цел предоставяне 

възможности за обучение на учениците в гимназиален етап на средното образование и 

основни училища с цел задържане на учениците в училищата на общината.  

Община Самуил осъществява активна политика в образователния сектор в съответствие с 

законово регламентираните правомощия, които дават възможност за координирано и 

ефективно разпределение на учащите в съответните училищни паралелки, подкрепа на 

предучилищното обучение във всички допустими направления, стимулиране развитието в 

средищните училища и своевременно реновиране и обновяване на материалната база и 

оборудване в училищата. 

 

 Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал по 

учебни заведения; 

 

На територията на Община Самуил през учебната 2018/ 2019 г.  функционират 4 училища с 

общ брой на ученици–491, в т. ч. 3 основни училища и 1 средно общообразователно училища, 

от които 3 са средищни училища: 

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

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

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

 ОУ ”Св.Климент Охридски” -  с. Желязковец 
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ОУ „Св.Климент Охридски“ 

с. Желязковец 
39 36 1 0 76 5 2        7 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  

с. Хърсово 
54 0 0 0 54 7 1.5 8.5 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 
92 0 1 1 94 17 5.5 22.5 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Самуил 
306 16 1 0 323 27 10 37 

Общо  491 52 3 1 547 56 19 75 

 

Обучението в двете основни училища в селата: Желязковец и Хърсово се осъществява в слети 

паралелки, като през учебната 2018/2019г. в ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец, 

паралелка VІІ кл.- 0 /нулев/. 



 

Брой ученици по видове образователни институции за периода 2016/2017 - 2018/2019 

 
образователни институции 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Самуил 
Основни училища 260 200 185 

Средно училище 297 309 306 

Общо: 557 509 491 

 

Налице е негативна тенденция към намаляване броя на учениците в училищата в 

община Самуил. За периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят им е 

намалял с 66  или 4,24 %. 

Основните причини за намаляването на броя на учениците са засилващите се 

миграционни процеси, ниската раждаемост в областта, както и нисък социален статус на 

населението. Динамичните миграционни процеси, довеждат до прекъсване на обучението на 

децата и учениците основно поради социални и семейни причини и заминаване в чужбина. 

Промяната  на броя на учениците в различните видове образователни институции е 

както следва: 

- в основните училища тенденцията е към намаляване броя на учениците поради факта, 

че с влизането на ЗПУО от началото на 2017/2018 учебна година обучение в основните 

училища се провежда само за ученици от I до VII клас; 

- нарастване на броя се учениците се наблюдава най-вече в средното училище – от 297 

на 306.  

Обхватът и задържането на децата и учениците оказва изключително влияние върху 

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

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

Във връзка с изпълнение на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и ПМС № 100 от 08.06.2018 г. 

за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

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

предучилищна и училищна възраст, със заповеди на началника на РУО – Разград през 

учебните 2017/2018 и 2018/2019 година за всяко населено място са сформирани екипи за 

обхват, които включват представители на ангажираните институции. 

През учебната 2017/2018 година екипите за обхват са осъществили общо 81 посещения 

на място. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на 

съответния екип, които са извършили обхождането: 

- 15 са записаните деца и ученици в ДГ/училища; 

- 66 са децата и учениците в чужбина; 29 са навършили 16 години и не са подлежащи 

на задължително обучение; 

През учебната 2018/2019 година осъществените посещения на място са общо 55. За 

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

които са извършили обхождането. Установено е: 

- записани деца и ученици в ДГ/училища - 1; 

- 54 са децата и учениците в чужбина;  

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

в чужбина. Предполага се, че по-голямата част от тях продължават образованието си там. 

Педагогическите екипи на училищата в община Самуил разработват свои политики за 

намаляване на процента на напусналите ученици. Успоредно с традиционните механизми за 

работа и превенция на случаите на преждевременно напускане във все повече училища се 

прилагат нови подходи, добри практики на други педагогически колективи, разработват се 

проекти, търси се съдействие от родителската общност за подобряване на училищната среда. 

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

Стратегия за превенция на отпадането и преждевременното напускане на деца от училище и 



Програма за превенция на отпадането и преждевременното напускане  на ученици от 

училище. В Стратегиите и Програмите са залегнали различни задачи и дейности, насочени 

главно към превантивната работа с учениците за задържането им в училище. Изготвени са 

програми за работа с децата в риск, включващи: анализ на състоянието, като се очертават и 

причините за това и се набелязват мерките за въздействие и закрила, в т. ч. работата с 

родителите. 

 

Детски градини 

Община Самуил функционират две детски градини с шест филиала /част/ към тях. 

През учебната 2018/2019 г. децата в детските градини в общината към 15.09.2018г. са 165, 

разпределени в 13 групи, в т.ч. яслената група за 2 годишни в ДГ “Кокиче” – с. Самуил има 10 

деца, както следва:  

 

  
 

 

Брой деца 

 

Брой персонал 
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1 
ДГ „Кокиче“ 

с.Самуил 
4+1 

53+

10 
10 26 27 0 20 9 9 2 

1.1 

филиал ДГ 

„Осми март“ 

с. Желязковец 

1 16 0 10 6 0 4 1 2 0 

1.2 

Филиал ДГ 

„Първи юни“ 

с. Хърсово 

1 21 0 7 14 0 4 2 2 0 

2 
ДГ „ Радост“ 

с.Владимировци 
2 23 3 8 12 

0 
9 5 4 0 

2.1 

Филиал ДГ 

„Бъдеще“ 

с.Ножарово 

1 9 2 3 4 

0 
4 2 1 1 

2.2 

Филиал ДГ 

„Детелина“ 

с.Здравец 

1 13 0 4 9 

0 
3.5 1 2.5 

0 

2.3 

филиал  ДГ 

„Детелина“ 

с. Богданци 

1 12 1 6 5 

0 
3 1 2 

0 

2.4 

филиал ДГ 

„Детска радост“ 

с. Голяма Вода 

1 8 2 3 3 

0 
3 1 2 

0 

 Общо: 13 165 18 67 80 
0 

50.5 22 28.5 3 

 

 

Детски градини, учители и деца в детските градини в община Самуил за периода 

2016/2017 - 2018/2019 

 

ОБЩИНА 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

  ДГ учители деца ДГ учители деца ДГ учители деца 



Самуил 2 24 187 2 22 175 2 22 165 

 

Посочените данни показват, че е налице негативна тенденция към намаляване броя на 

децата в детските градини на територията на община Самуил. Само за периода от учебната 

2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят на децата в община Самуил е намалял с 22.  

2. Деца и ученици  

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

олимпиади и състезания.  

 справка по училища за 2017/2018год. 

Училища 

 

Брой ученици, участвали в 

състезания, конкурси и 

олимпиади 

Брой ученици на 

призови места на 

състезания, конкурси 

и олимпиади 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 8 54 

 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец 
20 0 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил 10 3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 0 0 

Общо  38 57 

 

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.  

 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил, класирани на областен кръг ученици на 

олимпиадата по БЕЛ - 2; математика - 3; биология и здравно образование – 2, география и 

икономика-3. Участия и класиране в национални конкурси на 42 ученици,  а именно: 
Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”; Национален конкурс  
„Вълшебният свят на Родопите”;. Конкурс, организиран от  сдружение  ”Дай, бабо, огънче”  

гр.Перник; НК „Казанлъшка роза”; НК „За хляба наш” 

 През учебната 2017/2018 год. 5  ученици от VІ до ХІ клас участваха в Националния конкурс 

«1000 стипендии» и 3 от тях спечелиха стипендия. 

На 21.03.2018г. година се проведе публична изява по националния проект „Твоят час“  с 

участието на 9 групи с общо 150 ученици  и родители. В деня на публичната изява се 

организираха състезания, презентации, песни, танци и разказаха за изучени автори и техните 

произведения. 

Към училището има два отбора по волейбол, два баскетбол и три футбол с общо 95 ученици, 

имащи участия и класирания на състезания: Национално ученическо състезание „Защинта при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации”; Спортен училищен турнир „Будители” с ученици І 



- ХІІ клас; Областен турнир по: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал  и осмомартенски 

турнир -минифутбол (девойки).  

Към Младежки клуб „Калейдоскоп” членуват изявени ученици от V - ХІІ клас, които имат 

разностранни интереси в областта на науката, литературата, изкуството, спорта.   

 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци, участвали общо   68 ученици на общински кръг, в 

следните олимпиади: БЕЛ – 14; математика – 16; История и цивилизация- 9; биология и 

здравно образование- 9; химия и ОСС- 5; физика и астрономия-5; Знам и мога- 13 ученици. 

Класирани на областен кръг на олимпиадата по БЕЛ – 0 и Знам и мога- 3 ученици.  В 

училището функционират 7 отбора- момичета и момчета  по баскетбол, волейбол, хандбал и 1 

отбор по футбол с общ брой  56 ученици. 

 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово, участвали общо: 9 ученици на общински кръг, в 

следните олимпиади: БЕЛ–3, математика–4 ученици,”Знам и мога”-2.   

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

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

индивидуалната работа с децата, за да се открият за кодираните заложби и в същото време да 

се разработват не само авторски програми на учителите, свързани с учебния процес в 

извънучилищната форма, но и разработването на индивидуална програма за всяко дете. Тези 

училища трябва да отговорят на новите предизвикателства и да предложат нова визия за 

развитие пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване. 

Ясно и категорично фокуса трябва да падне върху развитието на личността на детето и 

ученика, с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване 

и благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към множество общности и групи 

едновременно. 

 

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

 справка по училища по данни на директори на учебни заведения; 

Училища 

 
Брой на ученици в риск от социално изключване 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец 6 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 0 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 5 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил 0 

Общо  11 

 

В ОУ „Св.Климент Охридски“ и филиал ДГ „Осми март“ с. Желязковец и филиал ДГ „Първи 

юни“ с. Хърсово се обучават предимно деца от етнически малцинствен произход /ромски 

произход/. Налице е постоянна миграция и реемиграция– с цел осигуряване на заетост, 

родителите на голяма част от учениците напускат селото, заминават в чужбина и други 

населени места на страната, след време се завръщат. При преместване в друга населено място 

и/или извън пределите на страната, често децата им остават необхванати в образователната 

система, и са в риск от социално изключване.   

 справка по детски градини по данни на директори на учебни заведения; 



 

№ Наименование на ЦДГ 
Брой на в риск от социално 

изключване 

1 ДГ  „Кокиче“ с.Самуил 3 

1.1 
филиал ДГ „Осми март“  с. Желязковец 

 
5 

1.2 
Филиал ДГ „Първи юни“ с. Хърсово 

 
7 

2 ДГ „ Радост“ с. Владимировци 0 

2.1 Филиал ДГ „Бъдеще“ с.Ножарово 0 

2.2 Филиал ДГ „Детелина“ с.Здравец 0 

2.3 филиал  ДГ „Детелина“ с. Богданци 0 

2.4 филиал ДГ „Детска радост“  с. Голяма Вода 0 

 Общо:  15 

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

РЦПППО – Разград 

 справка по училища 

 

Училища 

 

ученици със специални образователни 

потребности 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец 3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 2 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 2 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил 19 

Общо  26 

 

Най- голям е броят на учениците със СОП в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил-19, 

следвани от ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец-3, ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. 

Хърсово-2 и ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци-2 деца. 

 данни по видове заболявания. 
  Справка за децата и учениците по групи и класове със СОП по класове – на територията на 

община Самуил  по данни на РЦПППО – Разград 
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Осигурени специалисти от РЦПППО – Разград в община Самуил  

 



Община 
Ресурсен 

учител 
Психолог Логопед 

Самуил 3 1 1 

 

 

Видове учебни заведения в община Самуил , в които се осигурява ресурсно подпомагане от 

РЦПППО – Разград (брой). 

 

Община ДГ ОУ СУ Общо 

Самуил - 3 1 4 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане за деца от всички групи в 

детските градини и всички класове в училищата. 

 
Справка за децата и учениците по видове увреждания. 
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Специалистите на РЦПППО – Разград работят с деца с различни видове увреждания. 

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

разстройства. 

През учебна година най-много деца на ресурсно подпомагане се наблюдават в групата на деца 

с обучителни трудности-9, следвани от деца  с лека умствена изостаналост-5, деца с умерена 

умствена изостаналост-5, генерализирано разстройство на развитието -2 деца и с по 1 дете : 

тежка умствена изостаналост, соматични заболявания, психични разстройства, 

хиперкинетични разстройства и нарушение на активността и вниманието. 

РЦПППО – Разград оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие на 26 

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

обучават в общообразователните училища съвместно със своите съученици. 

За допълнителната подкрепа на учениците в община Самуил регионален център – Разград 

след направени заявки от директорите на съответните училища е осигурил следните 

специалисти: 3 ресурсни учители; 1 психолог; 1 логопед, които не са от община Самуил. 

Практиката показва недостатъци, преодоляването на които ще подобрят и развият 

приобщаващото образование в община Самуил: 

• Училищните сгради са без асансьори и с неприспособени стълбища, а сервизните 

помещения не са пригодени за ползване от деца с увреждания. Обзавеждането на класните 



стаи е неподходящо за деца с физически увреждания, деца и ученици с деструктивно 

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

точно поради неадекватна училищна среда. 

• Ограничен е достъпът на децата със специални образователни потребности до учебното 

съдържание, поради липсата на методика за обучението им и на подходящи учебници, 

отговарящи на диагнозата и потребностите им. 

• Липсват специални програми и помагала, които са необходими за адаптирането на учебния 

материал към децата със специални образователни потребности, а не обратното. 

 

3. Състояние и предизвикателства пред общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

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

личностно развитие на децата и учениците.  

 

-грижа за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот 

(ЗПУО чл. 183), в съответствие с държавният образователен стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

Здравето на децата и учениците се наблюдава от 7 медицински специалисти, работещи в 

здравни кабинети в детските градини и в училищата. 

-логопедична работа през 2018/2019 г. се осъществяваше от логопеди от РЦПППО – 

Разград  и логопед от центъра по проект „Детство без граници“. 

-поощряване с морални и материални награди - на децата и учениците с морални и с 

материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по 

интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; награди 

могат да се учредяват от Министъра на образованието и науката, Началника на РУО, Кмета на 

общината и Директора на институцията (ЗПУО чл. 184); 

Този вид подкрепа и до сега се използва широко от училищните ръководства и от община 

Самуил. Община Самуил стимулира и подкрепя морално и материално творческите изяви на 

даровити наши деца участвали в общински, национални и международни конкурси, 

състезания и олимпиади. 

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил, ежегодно се награждават 10-те най-изявени 

спортисти и 10-те  най-изявени ученици с цел поощряване и повишаване мотивацията за 

участие в образователния процес, олимпиади, състезания и спортни изяви. На страниците на 

училищен вестник “Кръгозор“ се дава възможност на учениците да развиват своите заложби в 

областта на писането на 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. 

 

-ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения -

при работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности 

и ранното оценяване на риска от тях, като тези мерки се прилагат към всички ученици в обща 

класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование (ЗПУО чл. 17, ал.5); 

В детската градина, общата подкрепа е насочена към ранно разпознаване на рискове в 

развитието на детето, които могат да създадат предпоставки за трудности в ученето му в 

училище. Вече има утвърдени методически инструменти, които ще бъдат в помощ на 



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

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

-дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение-

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да 

осъществяват тези дейности, които са израз на общата воля и на координираните усилия на 

всички участници в образователния процес, като видовете и съдържанието им са подчинени 

на обща училищна политика и се разработват самостоятелно от училищната общност (ЗПУО 

чл. 185). 

Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение реализира и 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. Създадена е практика Местната комисия да работи в тясно сътрудничество с 

ръководствата и педагогическия състав на училищата от община Самуил с оглед ранно 

предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите.  

Основно работата в училищата се осъществява от обществените възпитатели към Комисията. 

За 4-те училища  са определени три обществени възпитатели, който поддържа близък 

контакт с определен от ръководството представител на училището (обикновено това е 

педагогическият съветник или председателят на Училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви) и набира информация за ученици с девиантно и/или агресивно 

поведение и проблеми с общуването, социално занемарени деца, деца предразположени към 

противообществени прояви и деца живеещи в рискова среда. 

Общественият възпитател още съдейства за корекция на асоциално/ рисково поведение, 

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

отпадане от училище, оказва при нужда социална или възпитателна подкрепа. 

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

организиране на масови мероприятия за ангажиране на свободното време, представяне на 

положителни модели за поведение и личностно развитие на децата и младежите и от друга 

страна пряка консултативно-възпитателна работа с децата под формата на индивидуални 

и/или групови консултации, тренинги и беседи. 

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

В община Самуил няма Центрове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. Подпомагането на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със 

специални образователни потребности се осъществява от Регионалния център за подкрепа на 

процеса на приобщаващо образование в гр. Разград. Регионалният център осъществява 

методическа, координационна, квалификационна и консултативна дейност чрез своите 

специалисти – ресурсни учители, психолози, логопеди в детските градини и училищата. 

 

Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

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

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

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

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

на Закона за закрила на детето. Към настоящия момент на територията на община Самуил 

функционират две социални услуги за лица и деца, извършващи дейности, които се съдържат 

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

 

Център за обществена подкрепа 

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

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

на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, предоставяне на 

възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразно техните потребности 

и възможности, информиране и насочване към други социални услуги в общността, 



предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване на 

родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др. Дейностите на Центъра 

са насочени към следните целеви групи: деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация 

или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън 

семейството им; деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, 

психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, деца, 

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

и семействата на тези деца.  

Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с увреждания 

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: деца и 

възрастни с физически увреждания, деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, деца и 

възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи възрастни хора, деца и лица с 

различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, 

нарушения в развитието. Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя 

комплекс от социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни дейности, логопедична и психологична терапия, социално-

правни консултации, обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване.  

Център по проект „Детство без граници“  

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

подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на 

семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани 

институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната 

система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се 

цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

 

3.3. Дейности на неправителствени организации, читалища и спортни клубове в 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

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

ЗНЧ. В дейността им се включваше библиотечно дело, любителско творчество, културна и 

кръжочна дейност, организиране на обществени прояви.  

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

обслужва населението на селото и танцова група от деца.  

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

зала, която са ползва от населението на селото. Самодейни танцови и певчески групи 

от деца към двете читалища в селата: Ножарово и Владимировци.  

 Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

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

на общината се организират и провеждат ежегодни спортни ученически състезания и 

прояви. В общината функционират три футболни клуба в селата: Самуил-ФК 

“Локомотив”, Богданци-ФК „Победа“ и Владимировци–ФК “Вихър” и един клуб по 

борба – СКБ “Шампиони”. В училищата учениците са обхванати по учебен план в 

различни занимания по физическо възпитание, като в някои училища има и спортни 

клубове. Във всички училища съществуват физкултурни салони. В детските градини 

също има спортни площадки за занимания на децата. Във всички населени места на 

общината има паркове и изградени детски площадки с оборудвания и съоръжения към 

тях. 

 

 



ІІІ. SWOT анализ. Силни и слаби страни. 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

 Нов модел на финансиране,основан 

на: стандарт за ученик в паралелка, 

стандарт за институция, стандарт за 

паралелка в училище, средства по 

регионален коефициент. Допълващи 

средства по бюджети на училища, в 

т.ч.: норматив за ученик в дневна 

форма на обучение и дуална 

система на обучение и норматив за 

институция. 

 Средствата за осигуряване на  

целодневна организация на учебния 

ден за обхванатите ученици от I – 

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

целодневна организация на учебния 

ден; норматив за ученик в група за 

целодневна организация на учебния 

ден за ученици от І до VІІ кл. и 

средства по регионален коефициент. 

 Разгърната мрежа от детски градини 

и филиали, осигуряваща 

възможност за пълен обхват на деца 

в предучилищна възраст. 

 Прилагане на Системи за финансово 

управление и контрол. 

 Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до 

образование – безплатен транспорт; 

безплатни учебници и учебни 

помагала за всички ученици от I до 

VII клас; безплатни закуски І-ІV 

клас. 

 Наличие на квалифициран и опитен 

екип от преподаватели и треньори 

за дейности по направления, за 

обучение на деца и ученици в 

свободното от училище време. 

 Допълнителна работа в училищата с 

изоставащи и надарени ученици. 

 Слаб интерес от развитие и обучение на 

част от учениците и техните родители 

поради трудна реализация на пазара на 

труда. 

 

 Липсват средства за неотложни 

ремонтни работи и доставяне на 

оборудване за осигуряване на по-добри 

условия за творчески занимания. 

 

 Недостатъчен човешки ресурс в детските 

градини и училищата за работа с деца 

със СОП – психолози, логопеди, 

слухово-речеви рехабилитатор, 

рехабилитатор за зрителни затруднения 

и други специалисти. 

 

 Обучение в слети паралелки, 

затрудняващо обучението. 

 

 Липса на интерес и слаба мотивация у 

децата от етническите малцинства / 

роми/ да посещават училище.  

 

 Недостиг на средства за поддръжка на 

училищни автобуси.  

 

 Липса на кабинети по предмети като 

математика, история и цивилизация, 

география и икономика.  

 

 Недостатъчен брой обучени учители за 

работа с деца със СОП. 

 

 Недобри материални условия в 

институциите по отношение на 

обучението на деца и ученици със СОП, 

липса на достъпна архитектурна среда. 

 

 Постоянни и обемни изменения в 

нормативната уредба. 

 

 

 

 



 Медицинско обслужване на децата - 

изградени здравни кабинети в 

учебни и детски заведения. 

 Създадени разнообразни условия за 

изява и участия в конкурси, 

конференции, олимпиади, 

спектакли, състезания, празнични 

програми, изложби, открити 

занимания за всяко дете и ученик, 

участващо във формите на 

извънкласна дейност. 

 Създадени условия и възможности 

за стимулиране постиженията на 

даровитите деца в различни 

дейности, в т. ч. и спорта. 

 Ритуализация на символите в 

училищата и детските градини. 

 Осигурен е равен достъп до 

качествена предучилищна 

подготовка и училищно 

образование. 

 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
ЗАПЛАХИ 

 

 Осигуряване на подходяща среда и 

условия за привличане на млади 

специалисти с висше образование и 

стимулиране на професионалната 

мотивация. 

 Повишаване на привлекателността и 

на качеството на учебния процес и 

на училищната среда, както и 

създаване на подходяща среда за 

подкрепа на личностното развитие 

на учениците. 

 Квалификация на учителите за 

работа с деца и ученици в риск от 

отпадане. 

 Включване  на  родителите  в  

инициативите  на  училища и 

детски градини и подобряване на 

 

 Нередовна посещаемост на учебни 

занятия – заплаха от отпадане на 

учениците от училище. 

 Миграция на семействата и 

обезлюдяване на региона. 

 Демографски срив, намаляване броя 

на децата и учениците през 

годините. 

 Опасност от закриване на учебни и 

детски заведения. 

 Трудна събираемост на таксите в 

детските градини. 

 Езикова бариера при деца от 

етносите, затрудняваща учебния 

процес. 



съвместни дейности с тях. 

 Провеждане на по-ефективни 

квалификационни форми/дискусии, 

работа в групи, споделяне на добри 

практики/. 

 Разработване и управление на 

проекти. 

 Подобряване на здравословното 

хранене при ползване на безплатни 

закуски. 

 Осигуряване на столово хранене за             

социално-слаби ученици. 

 Внедряване на добри европейски 

практики в сферата на 

извънкласните дейности. 

 Развитие на публично-частното 

партньорство. 

 

 Изменения в законовата уредба. 

 Недостатъчни  условия за 

удовлетворяване интересите, 

желанията и потребностите за 

личностно израстване и 

реализация на децата и учениците 

в свободното от учене време в 

двете училища /ОУ „Св. Кл. 

Охридски“ с.Желязковец и ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ с.Хърсово/. 

 Ограничени участия в конкурси, 

олимпиади,  състезания в ОУ „Св. 

Кл. Охридски“ с.Желязковец и ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ с.Хърсово. 

 Ниска заинтересованост на 

родителите. 

 Наличие на маломерни и слети 

паралелки в ОУ 

„Св.Кл.Охридски“ и ОУ 

„Св.П.Хилендарски“, ниско 

ефективен образователно-

възпитателен процес. 

 

ІV. Основни изводи от аналитичната част.  

 

 

 В Община Самуил има изградена и добре функционираща системата за предучилищно 

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

подкрепа за личностно развитие, която се осигуряват там, където са детето и ученикът 

– в детските градини и в училищата. 

 Наличие на възможности за подкрепа при реализиране на местните политики в сферата 

на личностното развитие чрез финансовите инструменти на ЕС - Структурните 

фондове и др. програми. 

 Потребността от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие за 

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

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

заложени в социалните и образователни услуги, действащи на територията на 

общината. 

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

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

може да бъде възлагана на лицензирани доставчици на социални услуги и/или ще 



продължи нейното осъществяване от държавната институция Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 Съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно развитие на децата 

и учениците от институциите в СПУО, съвместно с държавните и местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги.  

 Община Самуил е разработила самостоятелно и прилага цялостни политики за 

обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностно развитие, чрез дофинансиране и 

общински образователни и младежки програми, програми за спорт, превенции, здраве 

и социални дейности. 

 Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.  

 Усилията на цялата общественост трябва да са насочени към планиране и реализиране 

на съвместни дейности и изяви съобразно индивидуалните потребности, както на 

децата с изявени дарби, така и на децата в риск, с хронични заболявания или със 

специални образователни потребности.  

 

 

V.СТРАТЕГИЧЕСКА  ЧАСТ 

 

1. Обща цел, принципи. 

1.2. Обща цел. 

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците цели да бъде 

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

в община Самуил, съобразно неговите потребности. 

1.2. Принципи. 

 Създават се условия за разгръщане потенциала на всяко дете и 

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

 На децата и учениците в системата на предучилищното и 

училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията им. 

 Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете и всеки ученик. 

 Осигурява се непосредствен достъп до ресурсите и базирането им в 

образователната среда, която е възможно най-близо до децата и учениците.  

2. Приоритети, специфични цели, мерки. 

 

 Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици със специални образователни потребности и с хронични 

заболявания. 

Специфична цел 1: Приобщаване на децата със специални образователни 

потребности /СОП/ в общообразователните училища и детски градини. 

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

приобщаващото образование. Осигуряване на допълнителната подкрепа за деца и 

ученици:  



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

образователни потребности; 

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

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

сензорни увреждания. 

5. Ресурсно подпомагане. 

 Мярка 2: Създаване и укрепване на капацитета на регионалния екип за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности по чл. 190 от ЗПУО към Регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо образование.  

 Мярка 3: Участие на ученици със СОП в мероприятия, изложби, конкурси, 

спортни изяви и др., наравно със своите съученици. 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с 

деца със специални образователни потребности /СОП/ в образователните институции в 

областта. 

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

специални образователни потребности /СОП/ в рамките на проекти. 

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

образователни потребности /СОП/ и във всички детски градини и училища в 

общината. 

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

повече от три деца или ученици в групата/паралелката.  

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

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

Дневни центрове за деца с увреждания, Центрове за социална интеграция и 

рехабилитация, лични асистенти и др. 

Специфична цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на 

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

институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 Мярка 1:  Подобряване на достъпността на архитектурната среда в 

образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща среда.  

 Мярка 2: Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните 

институции, съобразно нормативните изисквания (чл. 104, ал. 4 от Наредба за 

приобщаващото образование). 

Специфична цел 5: Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 

индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата от обща 

и от допълнителна подкрепа.  

 Мярка 1:  Изпълнение на нормативно определените практики за екипна работа на 

учителите съгласно чл. 16 и 22 от Наредба за приобщаващото образование за 

разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците. 



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

5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за 

училище, като се отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и 

емоционалното му развитие (чл. 10 от Наредбата за приобщаващо образование).  

 Мярка 3:  Ранно оценяване от педагогическите специалисти в детската градина на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 години до 3 

години и 6 месеца – извършва се съгласно глава втора, раздел I на Наредба за 

приобщаващото образование (чл. 8 до чл. 11) и включва три аспекта: ранно 

оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от обучителни трудности, 

определяне на необходимостта от допълнителни модули по български език за 

децата, които не владеят български език и идентифициране на нуждата от оценка 

на потребностите за допълнителна подкрепа.  

 Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици от уязвими общности и деца в риск. 

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

общности за ранно детско развитие. 

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

общностна среда. 

 Мярка 2: Стимулиране посeщаемостта в детски градини. 

 Мярка 3: Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище. 

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

ученици от уязвими общности. 

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

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

реинтеграция. 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически 

малцинства в средното и висшето образование: 

 Мярка 1: Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически 

малцинства за средно и висше образование. 

 Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците с изявени дарби. 

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

изявени дарби. 

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

дарби в образователните институции. 

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

 Мярка 3: Включване в дейности на неправителствени организации, читалища, 

спортни клубове. 

 Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в училищата и детските градини. 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на 

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

градини. 

 Мярка 1: Създаване на екипи и планове за подкрепа. 



1. Създаване на училищна процедура за обобщаване на информацията за децата и 

учениците, с цел планиране и реализиране на дейности по интереси, за превенция на 

трудностите при учене, допълнителна подготовка, за позитивна дисциплина, за развиване 

на дарбите. 

2. Създаване на условия за структурирани регулярни дискусии. 

3. Привличане на родителите като основни партньори. 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и 

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

училищата и детските градини. 

 Мярка 1: Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците: 

1. Екипна работа между учителите. Дейности за мотивация. 

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

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

4. Консултации по учебни предмети; 

5. Кариерно ориентиране на учениците; 

6. Занимания по интереси;  

7. Библиотечно-информационно обслужване; 

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

тормоза 

9. Общежитие; 

10. Поощряване с морални и материални награди; 

11. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

12. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

13. Логопедична работа. 

 Мярка 2: Създаване на подкрепяща среда. 

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

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

предучилищното образование“/ и др. 

 Мярка 4: Реализиране на занимания по интереси в училищата съгласно чл. 21 – 

21е от Наредбата за приобщаващо образование, които включват провеждане на 

учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални 

занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в 

тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, 

публични и стопански организации и други. 

 Мярка 5: Реализиране на междуинституционални дейности и изяви, планирани 

в общата програма на общините по чл. 21е, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо 

образование, която е част от  общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО 

и има за цел да стимулира дейности и изяви на учениците, свързани със 

заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие и други институции. 

 Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците извън училищата и детските градини. 

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

развиване и насърчаване на уменията и способностите на детските таланти, ще се разчита 



на системата от Центровете за подкрепата за личностно развитие в община Самуил, както 

и на неправителствените организации, читалищата и спортните клубове. 

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

развитие /ЦОП и ЦСРИ/, които да предоставят физическа, психологическа и социална 

среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията, както на 

децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания 

или в риск, така и на тези с изявени дарби.  

 Мярка 1: Реализиране на проекти и дейности за институционално укрепване на 

Центровете за подкрепата за личностно развитие. Модернизиране на базата на 

центровете и развитие на човешките ресурси в тях. 

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

личностното развитие: 

 Масови: включват публични изяви - конкурси, 

състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, 

дискусионни форуми, турнири, игри, пленери, празници, 

образователни, концертни и развлекателни програми. 

 Групови: школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, 

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

ваканционна дейност и други.  

 Индивидуални: предвиждат се за конкретни случаи. 

Специфична цел 2: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на спорта. 

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

занимания при най-добрите специалисти по спортовете: шахмат, бадминтон, тенис 

на корт, тенис на маса, лека атлетика, баскетбол, ориентиране.  

 Мярка 2: Участие в състезания. 

Специфична цел 3: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на изкуствата.  

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

пиано, клас по пеене, танцови школи. Развитие на дейности в Център за 

обществена подкрепа и ЦСРИ на територията на община Самуил и в читалищата. 

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

Специфична цел 4: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на науките и технологиите. Развитие на 

дейности в Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община 

Самуил. 

 Мярка 1: Техническо и научно творчество. 

 Мярка 2: Компютърни технологии. 

 Мярка 3: Езиково обучение. 

Специфична цел 5: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на технологиите. 

 Мярка 1: Реализиране на дейностите за развитие на интересите, способностите, 

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

Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Самуил. 



Специфична цел 6: Формиране на гражданска, екологична и природозащитна 

култура, приобщаване към националните и общочовешки ценности.  

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

на територията на община Самуил, в следните направления: 

 Доброволчество. 

 Гражданско образование, екологична култура. 

 Придобиване умения за лидерство. 

Специфична цел 7: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

 Мярка 1: Развитие дейностите за кариерното ориентиране на учениците в 

община Самуил. 

 

 Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

Специфична цел 1: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на 

кадрите в образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие, за 

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

 Мярка 1: Обучения за повишаване квалификацията на кадрите в 

образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие, за 

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

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

образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие, 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и др. за 

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

 

 

IV. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА 

ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА 

САМУИЛ 

 

 

Община Самуил  отговаря за цялостното изпълнение на общинската стратегия и 

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

всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с компетенциите им и планираните 

цели и дейности.  

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

предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието, 

приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие. 

Общинската стратегия и съгласуваният и приет годишен план се изпращат на областния 

управител до 15 май. 

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

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

общинския план се отчита и на областно ниво – до 01 март на следващата година трябва  в 

областна администрация, община Самуил да се представи отчет за изпълнението на 

дейностите по общинския годишен план. 



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

община Самуил, включваща представители на Общинската администрация и директори на 

училища и детски градини; директори/ управители на социални услуги и дирекция „Социално 

подпомагане“, която съгласува действията си със ЗМО към Областна администрация Разград.  

Задачи и отговорности на ООЕ /Общинският оперативен екип/ 

 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в Община Самуил; 

 Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и 

годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на 

стратегията; 

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

 Събира информация на общинско ниво, систематизира данните/информацията и 

предава на  областното Звено за мониторинг и оценка. 

  Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който 

се представя за обсъждане и одобрение на Общинския съвет; 

 Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и 

информира заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките. 

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват: 

 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, 

доклади от мониторинговите посещения; 

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

теми, рискови групи и пр.;  

 Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори 

за ситуацията; 

 Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на 

Стратегията; 

 Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на 

Стратегията; 

 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните 

направления, целите, дейностите на Стратегията.  

 

 Индикатори за наблюдение на реализацията на Стратегията за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил. 

 

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

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

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

са дефинирани критерии за оценка – система от качествени и количествени индикатори.  

Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и 

очакваните промени в образователната система в общината. 

Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат и 

устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите. 

 

3.1. Качествени индикатори.   



Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които характеризират 

качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за общината тематични 

рамки на икономическите, социалните, териториалните, политическите и екологическите 

условия и изисквания: 

 Доколко и как стратегията допринася за трансформиране на целите и 

приоритетите в стратегическите и планови документи от по-горните нива 

(европейско и национално) и съобразяването им със специфичните 

характеристики на района; 

 Какви възможности предлага реализацията на стратегията за 

отразяване на важни приоритети и проекти с общинска значимост. Доколко 

гъвкава е разработената стратегия; 

 До каква степен се използват специфичните конкурентни предимства 

на общината. Ефективно използване на собствения й потенциал за развитие за 

развитие на сферата на образованието. До каква степен силните и слаби 

страни на района, съществуващият потенциал, неоползотворени възможности 

и вероятните заплахи са  обект на реализираните в рамките на стратегията 

действия;   

 Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми на 

териториално сътрудничество – трансгранично, транснационално, 

междуобластно, вътрешно общинско, както и сътрудничество между трите 

сектора – публичен, частен и неправителствен; 

 Политическа ангажираност и административен капацитет на 

институциите на местно ниво и партньорите, за провеждане на общинска  и 

регионалната политика и управление на процесите на планиране, 

програмиране, информационно осигуряване контрол и координация. 

 

3.2. Количествени индикатори  

В стратегическата част на документа са изведени и количествени индикатори, 

проследяващи изпълнението на приоритетите на Стратегията. 

 

Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности и с хронични заболявания. 

 Брой деца и ученици, на които след извършена оценка на 

индивидуалните потребности е одобрена или отказана допълнителната 

подкрепа от РЕПЛРДУСОП;  

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна 

подкрепа; 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна 

подкрепа от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – Разград; 

 Брой деца и ученици със СОП, участвали в мероприятия, 

изложби, конкурси, спортни изяви и др. 



 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна 

подкрепа в рамките на проект „Включващо образование” и брой училища, 

включени в проекта; 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна 

подкрепа от други иституции; 

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

оценка на риска от обучителни затруднения; 

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

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

от обучителни трудности; 

 Брой учебни заведения, ползващи услугите на Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград; 

 Брой ресурсни учители, психолози и логопеди, работещи с 

деца със СОП;  

 Брой учебни заведения с назначен помощник на учителя при 

повече от три деца или ученици в групата/паралелката.  

 Брой социални услуги, които се използват от деца със СОП; 

 Брой деца, полващи социални услуги; 

 Брой учебни заведения с осигурен достъп за хора с 

увреждания; 

 Брой учебни заведения с предприети мерки за осигуряване на 

достъпна среда; 

 Брой учебни заведения с осигурени технически средства, 

специализирано оборудване, дидактически материали и методики; 

 Брой институции със значително подобрение на материалната 

база – нови елементи на достъпна архитектурна среда, разкрит кабинет.  

 

Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими 

общности и деца в риск. 

 Брой създадени общностни центрове за уязвими общности; 

 Брой деца и семейства получили услуги; 

 Брой реализирани дейности за намаляване на разходните 

бариери за семейства без или с ниски доходи;  

 Брой назначени асистенти от съответните уязвими общности в 

детските градини;  

 Процент на обхванатите подлежащи в подготвителни класове; 

 Брой деца с осигурени допълнителни часове в 

подготвителните класове за усвояване на български език и на социални 

умения; 

 Брой назначени образователни медиатори; 

 Брой ученици от уязвими общности с осигурени учебници, 

разходи за транспорт и на стипендии; 



 Брой училища с въведена целодневна организация на учебен 

процес до 7 клас; 

 Брой училища с извънкласни форми на обучение;  

 Брой осигурени ресурсни учители; 

 Брой деца, обхванати в извънучилищни развиващи дейности; 

 Брой проведени срещи с родители за намаляване на 

общностния натиск за ранни женитби;  

 Брой реализирани кампании в общността за намаляване на 

общностния натиск за ранни женитби; 

 Брой застрашени от отпадане ученици, представители на 

уязвими общности, ползващи услуги на индивидуални ментори; 

 Брой проведени училищни кампании; 

 Брой създадени извънучилищни дейности; 

 Брой учители и служители, преминали обучение за работа в 

мултикултурна среда. 

 Брой учители, директори, служители и ученици, преминали 

обучение за разпознаване на признаци на домашно насилие и за правилна 

реакция в случай на констатиране на такива случаи; 

 Брой студенти от уязвими общности от община Самуил. 

 Брой съвместни дейности на училищата и регионалния 

представител на КЗД; 

 Брой проведени кампании за нетърпимост на всичките форми 

на дискриминация и нетолерантност. 

 

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

изявени дарби. 

 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от 

Центровете за подкрепа на личностното развитие; 

 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от 

неправителствени организации, читалища, спортни клубове; 

 Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и олимпиади; 

 Брой ученици, класирани на призови места на състезания, 

конкурси и олимпиади. 

 

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

училищата и детските градини. 

 Брой образователни институции със създадени екипи за 

подкрепа; 

 Брой образователни институции със създадени планове за 

подкрепа; 

 Брой образователни институции, осигуряващи обща подкрепа 

на децата и учениците; 



 Брой форми на обща подкрепа за децата и учениците в 

образователните институции; 

 Брой детски градини и училища, в които работят 

педагогически съветници и психолози; 

 Брой деца и ученици, получаващи обща подкрепа; 

 Брой училища, включени в проекти; 

 Брой ученици, включени в проекти; 

 Брой училища, в които се реализират занимания по интереси; 

 Брой ученици, включени в занимания по интереси; 

 Брой междуинституционални дейности и изяви, проведени 

съгласно общата програма на общините за стимулиране на дейности и изяви 

на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с 

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

 Брой училища, осигуряващи допълнително обучение по 

учебни предмети и брой ученици, включени в него; 

 Брой образователни институции, осигуряващи занимания в 

допълнителни модули за деца, които не владеят български език и брой деца, 

включени в тях; 

 Брой училища, осигуряващи консултации по учебни предмети 

за ученици и брой ученици, включени в тях; 

 Брой ученици, използвали услуги за кариерно ориентиране; 

 Брой ученици, използващи услуги на библиотечно-

информационно обслужване; 

 Брой образователни институции с осигурено медицинско лице; 

 Брой на учениците, получаващи стипендия; 

 Брой ученици, поощрени с морални и материални награди; 

 Брой учители, директори, служители и ученици, преминали 

обучение за разпознаване на признаци на домашно насилие и за правилна 

реакция в случай на констатиране на такива случаи; 

 Процент на децата със СОП, ползващи услуги на логопед. 

 

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън 

училищата и детските градини. 

 Брой реализирани проекти и дейности за институционално 

укрепване на Центровете за подкрепата за личностно развитие. 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за подкрепа 

за личностно развитие; 

 Брой профили и групи в Центровете за подкрепа за личностно 

развитие; 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за подкрепа 

за личностно развитие, участвали в състезания, конкурси и олимпиади; 



 Брой ученици, включени в работата на Центровете за подкрепа 

за личностно развитие, класирани на призови места на състезания, конкурси 

и олимпиади; 

 Брой проекти и инициативи за извънкласна дейност; 

 Брой деца и ученици, участващи в проекти и инициативи за 

извънкласна дейност; 

 Брой неправителствени организации, читалища и спортни 

клубове, работещи с деца и ученици;  

 Брой деца и ученици, включени в инициативи и проекти на 

неправителствени организации, читалища, спортни клубове и др. 

 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците. 

 Брой организирани обучения за повишаване квалификацията 

на кадрите в образователни институции за работа в насока подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой преподаватели в образователни институции, преминали 

обучения за повишаване квалификацията за работа в насока подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой посещения и работни срещи за обмен на опит в насока 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой проекти за повишаване квалификацията на кадрите в 

образователни институции за работа в насока подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците и брой участници в тях. 

 

 

VІІ. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ И 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА. 

 

Основното финансиране на училищата, работещи в системата на делегирани бюджети е 

държавната субсидия, определена по единни разходни стандарти. Стандарта за училища е 

определен на база брой ученици. Със стандарта се финансират разходите за 

възнаграждения и осигуровки, издръжка, а от 2011 г. и разходи за поддръжка на 

материалната база.  

Допълнително финансиране се отпуска с Постановления на Министерски съвет, Писма 

от Министерство на финансите (ФО), финансиране  или трансфери от министерства и 

ведомства по изпълнението на съвместни проекти и национални програми, 

съфинансирания от Европейския съюз. Тези средства принципно имат строго целеви 

характер или правила за разходване, определени по законов ред, инструкции или правила. 

Разходването следва да отговаря на определения вид, размер и други конкретни  условия. 

 Собствените приходи за училищата от община Самуил се реализират основно  от 

приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи, собствени земеделски земи и 

гори, и реализация на продукция и услуги от практическо обучение. Първостепенните 

разпоредители с бюджет са делегирали права на директорите на училища да реализират 

собствени приходи с които е уреден и начина на отчитането им. Приходите задължително 

се трансферират чрез единна бюджетна сметка към първостепенния разпоредител, като 



условието е чистия (нетния) доход от приходите да се връща в училищата като 

дофинансиране. 

Даренията са начин за привличане на външни ресурси за дейности в училищата. 

Даренията в пари (лева или валута) следва да се администрират от съответната община и 

със стойността им да се завишава бюджета на съответното училище. Не са за подценяване 

и даренията в натура. Чрез тях се модернизира материалната база, набавят се 

необходимите материали и  пособия за нормалното функциониране на образователно – 

възпитателния процес.  

Средствата са съобразени със заявените потребности на училищата и размерът им 

ежегодно се определя с Решение на МС.  

През 2018/2019 година в общината, функционират 4 училища с общ брой на ученици–491, в т. 

ч. 3 основни училища и 1 средно общообразователно училища, от които 3 са средищни 

училища: 

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

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

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

 ОУ ”Св.Климент Охридски” -  с. Желязковец 

В много случаи поради тежко социално- икономическо положение на семействата, 

родителите предпочитат децата им да продължат образованието си в общината, където 

живеят.  

В Община Самуил е постигнат оптимален модел на общинска образователна 

структура–наличие на средно училище,  с две профилирани паралелки, след VІІ кл. в първи 

гимназиален етап–от VIII до Х клас включително по профил/професия (специалност от професия): 

Природни науки / БЗО и ХООС и   Икономическо развитие/ ГИ и ЧЕ-АЕ, с цел предоставяне 

възможности за обучение на учениците в гимназиален етап на средното образование и 

основни училища с цел задържане на учениците в училищата на общината.  

Общинският съвет има право да допълва финансирането на делегирани от държавата 

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

неданъчни приходи. По този начин, общината има възможност да влага средства в 

усъвършенстването и развитието на образователната система.  

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

ДДД се изчисляват по единни стандарти, които включват броя на персонала и размера на 

заплащането му и разходите за веществена издръжка.  

Общината има право да възлага изпълнението на ДДД на лицензирани доставчици след 

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

възможност и на неправителствения сектор да влага финансов ресурс в социалната 

система.  

Основната част от финансирането на дейностите от Стратегията ще бъде от бюджетите на 

учебните заведения и Центровете за подкрепа за личностно развитие. 

За финансиране реализирането на мерки от Стратегията може да се кандидатства с 

проектни предложения по следните програми:  

 Оперативни програми: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 

2020 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и ОП „Региони в 

растеж” 2014 – 2020 г.;  

 Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., вкл. с проекти, 

финансирани от Местни инициативни групи; 

 национални програми като: кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС, 

програми на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и др. 



 програми на Министерство на образованието и науката – Национална програма 

„Ученически олимпиади и състезания”, Национална програма „Оптимизация на 

училищната мрежа”, Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда”, Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, 

Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, Национална програма 

„Развитие на педагогическите специалисти“, Национална програма „Без свободен 

час в училище” и др. 

 програми на Министерство на младежта и спорта – Национална програма за 

младежта (например разкриване на Младежки информационно-консултантски 

център), програма „Развитие на спорта на учащите”, програма „Спорт за децата в 

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

клуб”, програма „Научи се да плуваш”, Програма „Спорт за децата в свободното 

време” и др. 

 международни програми: Интеррег Европа 2014-2020 г., Програма „Дунав” 2014-

2020 г., Българо-швейцарска програма за сътрудничество; Програма за хуманитарна 

помощ на САЩ; Програма на правителството на Япония за отпускане на 

безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище и др. 

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

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

предучилищното образование” и др. 

Дейностите от Стратегията може да се реализират и със собствени средства на 

общината, както и с целеви средства от Републиканския бюджет. 

 

VIІІ. КОМУНИКАЦИОННА ПРОГРАМА 

 

Важно условие за ефективното реализиране на Стратегията за подкрепа за личностно 

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

информация до обществеността. Обществеността трябва да получи пълна и обективна 

информация за всяка стъпка при реализиране на дейностите в стратегията. Реализирането 

на стратегията ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще 

осигурят нейната публичност, както в процеса на разработване, така и по време на 

реализация. 

Комуникационната програма се основава на следните основни принципи: 

 Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по 

Общинската стратегия; 

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

държавната и местната власт; 

 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие 

и съпричастие с всички заинтересовани страни, с оглед ефективното изпълнение на 

Стратегията;  

 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 

екипност в комуникационния обмен; 

 Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до най-

голям брой заинтересовани лица. 



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

изпълнителни агенции; териториални структури на държавните органи и институции; 

учебни заведения, центрове за подкрепа за личностно развитие, неправителствени 

организации; читалища; спортни клубове; доставчици на социални услуги; приоритетни 

целеви групи на Общинска стратегия; медии и широката общественост. 

Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми: директна 

комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез интернет и 

информационни материали и работа с партньори.  

Комуникацията цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на 

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

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

бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с различни секторни 

политики. 

Комуникация чрез масовите медии, като редовното и системно предоставяне на 

информация относно изпълнението на Общинската стратегия. 

Поддържане и актуализиране на информацията за Стратегията в уеб сайта на общината. 

Разработване и публикуване на тематични информационни материали съобразени с 

визията, целите и приоритетите на Стратегията. 

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката общественост и 

заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от изпълнението 

на Стратегията. 

Специфични цели 

Да се привлече общественото внимание към дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил. 

Мерки: 

 Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни на територията 

на община Самуил; 

 Популяризиране на настоящите и планираните нови форми за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил; 

 Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на стратегията, 

с нейното изпълнение. 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и 

уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на 

училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за 

равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и пълноценна личностна 

реализация.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

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

градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и 

емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 

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



предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование 

са нормативните основания за организиране на образователната среда и нейните 

елементи, чрез обединяване на ресурсите на всички държавни и местни органи и 

институции. Изградената система за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците от община Самуил доказва ползата от единните и целенасочени действия на 

цялата общност.  

Натрупаният опит – постиженията и проблемните аспекти, определя бъдещите 

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

и допълнителната подкрепа.  

 
 
 
 
 



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

ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2019 ГОД. 

Мярка/Дейност 

Целева група / 

Индикатор за 

изпълнение 

Отговорни 

институции/ 

организации 

Времеви 

период 

Място на 

изпълнение 

Финансиране 

(източник, 

сума в лв.) 

Очаквани 

резултати 

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

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

Мярка 1: Развитие дейността на Регионален 

център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. Осигуряване на 

допълнителната подкрепа за деца и ученици.   

Деца и ученици със СОП РЦПППО,Община Самуил, 

ДГ и училища 
2019г. Детски градини и 

училища 

Бюджет на детски 

градини и 

училища 

Брой деца и 

ученици , на 

които след оценка 

и одобрена или 

отказана 

допълнителната 

подкрепа от 

РЦПППО 

Мярка 2: Създаване и укрепване на 

капацитета на регионалния екип за 

подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със специални 

образователни потребности по чл. 190 от 

ЗПУО към Регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование.  

екип за подкрепа за 

личностно развитие на 

децата и учениците със 

специални образователни 

потребности 

РЦПППО 2019г. РЦПППО Не е необходим Брой деца и 

ученици с 

осигурена 

допълнителната 

подкрепа 

Мярка 3: Участие на ученици със СОП в 

мероприятия, изложби, конкурси, 

спортни изяви и др., наравно със своите 

съученици. 

Деца и ученици със СОП Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. Детски градини и 

училища 

Бюджет на детски 

градини и 

училища 

бр. участвали 

ученици със СОП 

в различни 

мероприятия, 

изложби, 

конкурси, 

спортни изяви и 

др., 

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

областта 

Мярка 1: Работа на специалисти от 

детските градини и училищата с деца със 

специални образователни потребности 

/СОП/ в рамките на проекти. 

Деца и ученици със СОП РУО, РЦПППО, Община 

Самуил, ДГ и училища 

2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

Брой деца и 

ученици със СОП 

с осигурена обща 

и допълнителна 



подкрепа 

Мярка 2: Осигуряване на специалисти за 

работа с деца със специални 

образователни потребности /СОП/ и във 

всички детски градини и училища в 

общината. 

Деца и ученици със СОП Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

Брой 

ресурсни 

учители, 

психолози и 

логопеди, 

работещи с 

деца със 

СОП 

Мярка 3:  Развитие на практиката за 

назначаване на помощник на учителя при 

повече от три деца или ученици в 

групата/паралелката.  

Деца и ученици със СОП Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища 

Брой учебни 

заведения  с 

назначаване на 

помощник на 

учителя при 

повече от три 

деца/ученици в 

групата/паралелк

ата 

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

Мярка 1: Развитие на социалните услуги 

за деца и ученици с увреждания – Дневни 

центрове за деца с увреждания, Центрове 

за социална интеграция и рехабилитация, 

лични асистенти и др. 

деца и ученици със СОП; Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. Центрове за 

социална 

интеграция и 

рехабилитация, 

Център за 

обществена 

подкрепа  

ДДД, Бюджет на 

детски градини,  

училища и 

центрове 

Брой социални 

услуги, които се 

използват от деца 

със СОП 

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

системата на предучилищното и училищно образование. 

Мярка 1: Подобряване на достъпността 

на архитектурната среда в 

образователните институции като част от 

осигуряването на подкрепяща среда.  

 

Деца и ученици от 

учебни заведения  

Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. Детски градини и 

училища 

НП„Оптимизация 

на училищната 

мрежа”, НП 

„Осигуряване на 

съвременна 

образователна 

среда” и др. 

програми и 

проекти 

Брой учебни 

заведения  с 

осигурен достъп 

за хора с 

увреждания 

Мярка2: Подобряване на 

специализираната подкрепяща среда в 

Деца и ученици от 

учебни заведения 

Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. Детски градини и 

училища 

Бюджет на детски 

градини,  

Брой институции 

с подобрение на 



образователните институции, съобразно 

нормативните изисквания (чл. 104, ал. 4 

от Наредба за приобщаващото 

образование). 

училища и 

проекти 

материалната 

база. 

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

допълнителна подкрепа. 

Мярка 1:  Изпълнение на нормативно 

определените практики за екипна работа 

на учителите съгласно чл. 16 и 22 от 

Наредба за приобщаващото образование 

за разпознаване на обучителни трудности 

у децата и учениците. 

 

деца от детски градини РУО, РЦПППО, Община 

Самуил, ДГ  
2019г. Детски градини  ДДД, Бюджет на 

детски градини  

Брой деца на 

5 и 6 

годишна 

възраст, на 

които е 

извършена 

оценка на 

риска от 

обучителни 

затруднения 

Мярка 2: Извършване на оценка на 

риска от обучителни затруднения на 

децата на 5 и 6 годишна възраст в 

рамките на установяването на 

готовността на детето за училище, като 

се отчита физическото, познавателното, 

езиковото, социалното и емоционалното 

му развитие (чл. 10 от Наредбата за 

приобщаващо образование).  

деца от детски градини РУО, РЦПППО, Община 

Самуил, ДГ  
2019г. Детски градини  ДДД, Бюджет на 

детски градини  
Брой деца на 

5 и 6 

годишна 

възраст, на 

които е 

извършена 

оценка на 

риска от 

обучителни 

затруднения 

Мярка 3:  Ранно оценяване от 

педагогическите специалисти в детската 

градина на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата от 3 

години до 3 години и 6 месеца – 

извършва се съгласно глава втора, раздел 

I на Наредба за приобщаващото 

образование (чл. 8 до чл. 11) и включва 

три аспекта: ранно оценяване (скрининг) 

на развитието на детето и на риска от 

обучителни трудности, определяне на 

необходимостта от допълнителни модули 

по български език за децата, които не 

владеят български език и 

идентифициране на нуждата от оценка на 

деца от детски градини РУО, РЦПППО, Община 

Самуил, ДГ 
2019г. Детски градини  ДДД, Бюджет на 

детски градини  
Брой деца от 

3 години до 3 

години и 6 

месеца, на 

които е 

извършено 

ранно 

оценяване 

(скрининг) на 

развитието 

на детето и 

на риска от 

обучителни 

трудности; 

 



потребностите за допълнителна 

подкрепа.  

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

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

Мярка 1: Осигуряване на подкрепа за 

ранното детско развитие в семейна и 

общностна среда. 

деца и ученици  от 

уязвими общности 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища, НП и 

проекти по ОП 

“РЧР“ и 

ОПНОИР 

Деца, ученици и 

семейства 

получили услуги 

Мярка 2: Стимулиране посeщаемостта в 

детски градини. 

деца и ученици  от 

уязвими общности 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища, НП и 

проекти по ОП 

“РЧР“ и 

ОПНОИР 

Брой 

реализирани 

дейности за 

намаляване 

на 

разходните 

бариери за 

семейства без 

или с ниски 

доходи  

 

Мярка 3: Осигуряване на достатъчна ранна 

подготовка за училище. 

деца и ученици  от 

уязвими общности 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища, НП и 

проекти по ОП 

“РЧР“ и 

ОПНОИР 

деца с осигурени 

допълнителни 

часове в 

подготвителните 

класове за 

усвояване на 

български език и 

на социални 

умения 

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

Мярка 1: Прилагане на разнообразни 

форми и програми за работа с деца с 

трудности и дефицити в обучението и 

отпаднали от училище с цел тяхната 

реинтеграция. 

Деца и ученици с 

трудности и дефицити в 

обучението и отпаднали 

от училище 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. Детски градини и 

училища 

ДДД, Бюджет на 

детски градини и 

училища, НП и 

проекти по ОП 

“РЧР“ и 

ОПНОИР 

Брой обхванати 

деца и ученици с 

трудности и 

дефицити в 

обучението и 

отпаднали от 

училище 

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



Мярка 1: Стимулиране на младежи и 

родители от уязвими етнически малцинства за 

средно и висше образование. 

Младежи от уязвимите 

общности 

Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. училища ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти по ОП 

“РЧР“ и 

ОПНОИР 

Брой обхванати 

младежи и 

родители от 

уязвими 

етнически 

малцинства в 

средно и висше 

образование 

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

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

Мярка 1: Подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците с изявени дарби в 

учебните заведения.  

ученици с изявени дарби 

от учебни заведения 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. училища ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти 

Брой 

ученици, 

участвали в 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади; 

Брой 

ученици, 

класирани на 

призови 

места на 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади. 

 

Мярка 2: Включване в дейности на Центрове 

в подкрепа за личностно развитие. 

ученици с изявени дарби 

от учебни заведения 

РУО, Община Самуил, ДГ, 

училища   и ЦПЛР 

2019г. Училища и ЦПЛР ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти 

Брой 

ученици с 

изявени 

дарби, 

получили 

подкрепа от 

Центровете 

за подкрепа 

на 

личностното 

развитие; 

 

Мярка 3: Включване в дейности на 

неправителствени организации, читалища, 

спортни клубове. 

ученици с изявени дарби 

от учебни заведения 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища, НПО, чииталища 

и СК 

2019г. училища, 

чииталища и 

Спортни бази 

ДДД, Бюджет на 

училища, НП и 

проекти, бюджети 

на НЧ и СК 

Брой 

ученици с 

изявени 

дарби, 



получили 

подкрепа от 

неправителст

вени 

организации, 

читалища, 

спортни 

клубове; 

 

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

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

градини. 

Мярка 1: Създаване на екипи и планове за 

подкрепа. 

Преподаватели от 

учебни заведения  

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 

2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

Брой 

образователн

и институции 

със 

създадени 

екипи за 

подкрепа 

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

детските градини. 

Мярка 1: Осигуряване обща подкрепа на 

децата и учениците 

Деца и ученици  Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

Брой 

образователн

и 

институции, 

осигуряващи 

обща 

подкрепа на 

децата и 

учениците 

Мярка 2: Създаване на подкрепяща среда. Деца и ученици  Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

Брой деца и 

ученици, 

получаващи 

обща 

подкрепа 

 

Мярка 3: Реализиране на проекти и 

инициативи и участие в национални 

програми и проекти /“Подкрепа за 

успех“, „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

Ученици от учебни 

заведения 

РУО, Община Самуил и 

училища 

2019г. училища НП и и проекти 

/“Подкрепа за 

успех“, „Активно 

приобщаване в 

системата на 

Брой 

училища, 

включени в 

проекти; 

Брой 



образование“/ и др. предучилищното 

образование“/ и 

др. 

ученици, 

включени в 

проекти; 

 

Мярка 4: Реализиране на занимания по 

интереси в училищата съгласно чл. 21 – 

21е от Наредбата за приобщаващо 

образование, които включват провеждане 

на учебни часове и изяви на учениците, 

провеждане на междуинституционални 

занимания по интереси и 

междуинституционални изяви на 

учениците, обхванати в тях, посещения 

на културно-исторически и 

природонаучни обекти, институции, 

публични и стопански организации и 

други. 

 

Ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил и училища 2019г. Училища  Бюджети, НП и 

проекти 

Брой 

училища, в 

които се 

реализират 

занимания по 

интереси; 

Брой 

ученици, 

включени в 

занимания по 

интереси; 

 

Мярка 5: Реализиране на 

междуинституционални дейности и 

изяви, планирани в общата програма на 

общините по чл. 21е, ал. 1 от Наредбата 

за приобщаващо образование, която е 

част от  общинската програма по чл. 256, 

ал. 1, т. 12 от ЗПУО и има за цел да 

стимулира дейности и изяви на 

учениците, свързани със заниманията по 

интереси, в сътрудничество с училища, 

центрове за подкрепа за личностно 

развитие и други институции. 

 

Ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил и училища 2019г. Училища Бюджети, НП и 

проекти 

Брой 

междуинстит

уционални 

дейности и 

изяви, 

проведени 

съгласно 

общата 

програма на 

общините за 

стимулиране 

на дейности 

и изяви на 

учениците, 

свързани със 

заниманията 

по интереси, 

в 

сътрудничест

во с 

училища, 

центрове за 

подкрепа за 



личностно 

развитие и 

други 

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

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

равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията, както на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, 

така и на тези с изявени дарби.  

Мярка 1: Реализиране на проекти и 

дейности за институционално укрепване 

на Центровете за подкрепата за 

личностно развитие. Модернизиране на 

базата на центровете и развитие на 

човешките ресурси в тях. 

 

Ученици от учебни 

заведения  

Община Самуил, ДГ и 

училища и ЦПЛР 

2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Брой 

реализирани 

проекти и 

дейности за 

институцион

ално 

укрепване на 

Центровете 

за 

подкрепата 

за личностно 

развитие. 

 

Мярка 2: Мярка 2: Развитие на следните 

форми на работа на Центровете в подкрепа на 

личностното развитие 

Ученици от учебни 

заведения  

Община Самуил, ДГ и 

училища и ЦПЛР 

2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Брой 

ученици, 

включени в 

работата на 

Центровете 

за подкрепа 

за личностно 

развитие; 

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

Мярка 1: Спорт – учебно-тренировъчна и 

състезателна дейност, ваканционни 

занимания при най-добрите специалисти по 

спортовете: шахмат, тенис на корт, тенис на 

маса, лека атлетика, баскетбол, ориентиране. 

деца и ученици от 

учебни заведения 

Община Самуил, ДГ и 

училища и НПО, читалища, 

спортни клубове и др. 

2019г. ДГ и училища, 

читалища и 

спортни бази 

ДДД, бюджет на 

училища, 

читалища, 

спортни клубове  

и др. НП и 

проекти 

Брой 

ученици, 

включени в 

работата на 

Центровете 

за подкрепа 

за личностно 

развитие, 

участвали в 

състезания, 



конкурси и 

олимпиади; 

Мярка 2: Участие в състезания. Ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

Брой 

ученици, 

включени в 

работата на 

Центровете 

за подкрепа 

за личностно 

развитие, 

класирани на 

призови 

места на 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади; 

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

Мярка 1: Танцово, музикално и 

изобразително и приложно изкуство – 

школа по пиано, клас по пеене, танцови 

школи. Развитие на дейности в Център за 

обществена подкрепа и ЦСРИ на 

територията на община Самуил и в 

читалищата. 

Деца и ученици от 

учебни заведения 

Община Самуил, ДГ и 

училища и читалища 
2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др. НП 

и проекти 

развити танцови 

групи/школи по 

училища , ДГ и 

читалища 

Мярка 2: Участие в конкурси, фестивали, 

концерти и др. 

Деца и ученици от 

учебни заведения 

Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. ДГ и училища ДДД, бюджет на 

училища и др.  

Брой 

ученици, 

участвали в 

състезания, 

конкурси и 

фестивали и 

олимпиади 

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

на дейности в Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Самуил. 

Мярка 1: Техническо и научно 

творчество. 

 ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил и училища 2019г. училища ДДД, бюджет на 

училища и др.  

Реализирани 

дейности с 

ученици по 

Техническо и 

научно 

творчество 



Мярка 2: Компютърни технологии. 
ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил и училища 2019г. училища ДДД, бюджет на 

училища и др.  

Реализирани 

дейности с 

ученици по 

компютърни 

технологии 

Мярка 3: Езиково обучение. 
ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил и училища, 

ЦПЛР 
2019г. училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

Реализирани  

дейности с 

ученици по 

езиково обучение 

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

Мярка 1: Реализиране на дейностите за 

развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и 

учениците в областта на технологиите в 

Центрове за подкрепа за личностно 

развитие на територията на община 

Самуил. 

ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил, училища 2019г. училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

Реализирани 

дейности по 

трудово и 

политехническо 

образование от 

ЦПЛР 

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

Мярка 1: Развитие на дейности в 

Центрове за подкрепа за личностно 

развитие на територията на община 

Самуил, в следните направления: 

 Доброволчество. 

 Гражданско образование, 

екологична култура. 

 Придобиване умения за 

лидерство. 

ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил, училища  училища ДДД, бюджет на 

училища и др. 

Реализирани  

дейности с 

ученици по 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование 

Специфична цел 7: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

Мярка 1: Развитие дейностите за 
кариерното ориентиране на учениците в 
община Самуил. 

ученици от учебни 

заведения 

Община Самуил, училища и 

Център за кариерно 

ориентиране 

2019г. Училищаи 

Център за 

кариерно 

ориентиране 

бюджет на 

училища и ДГ и 

др. 

ученици, 

ползвали 

услугите на 

Център за 

кариерно 

ориентиране 

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

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



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

Мярка 1: Обучения за повишаване 

квалификацията на кадрите в 

образователните институции, Центровете 

за подкрепа за личностно развитие, за 

работа в насока подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. 

 

директори и 

преподаватели от учебни 

заведения 

РУО, Община Самуил, ДГ и 

училища 
2019г. ДГ и училища МОН, 

НП„Развитие на 

педагогическите 

специалисти“, 

бюджет на 

училища и ДГ и 

др. 

Брой 

преподавател

и в 

образователн

и 

институции, 

преминали 

обучения за 

повишаване 

квалификаци

ята за работа 

в насока 

подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците 

 

 
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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1025 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. М. О. от с.Кривица, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1022 

Постъпила е молба с вх.№ 1786/24.04.2019г. от лицето А. М. О. 

от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа О. и съпругът й са пенсионери по възраст. На 

21.02.2019г. е била на лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза: 

„Атопична Бр. астма-средно тежък пристъп“. Поради разходите 

по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. М. О. от 

с.Кривица,  община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1026 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. С. И. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1023 

Постъпила е молба с вх.№1533/09.04.2019г. от лицето А. С. И. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 

    Господин И. живеещ сам пенсионер по болест. Лицето  

боледува с водеща диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ 

сърдечна недостатъчност. Други видове стенокардия“. 

Предписана му е постоянна медикаментозна терапия и поради 

недостиг на финансови средства не може да закупи 

необходимите лекарства за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. С. И. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1027 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. С. И. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1024 

Постъпила е молба с вх.№1453/03.04.2019г. от лицето А. С. И. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Госпожа И. е безработна, пенсионерка по болест. На 

19.11.2018г. е постъпила за лечение в УМБАЛ „СОФИЯМЕД”-

гр.София с диагноза: ”Захарна болест тип 2, Декомпенсация 

КСДС, Струма нодоза, Тиреоидит на хашимото, Артериална 

хипертония, Хипертонично сърце, Дислипидемия, Обезитас”. 

Лицето е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. С. И. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1028 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Л. А. М. от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1025 

         Постъпила е молба с Вх.№1734/22.04.2019г. от лицето Л. А. 

М. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа М. е безработна с две деца, едно от които е учащо, а 

другото едно годишно. Лицето не може да си намери работа и 

поради липса на финансови средства не може да покрие 

разходите за потребностите на децата си.   

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на двете й деца. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Л. А. М. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1029 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. А. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1026 

         Постъпила е молба с вх.№1589/12.04.2019г. от лицето М. А. 

М. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Госпожа М. е пенсионерка по възраст с 61% ВСУ с диагноза 

„Глухота свързана с нарушение в провеждането на звука и 

невросензорна загуба на слуха“. На 31.07.2018г. е постъпила за 

лечение в МЕДИКА гр.Русе с диагноза „Увреждане на лумбо-

саркалните коренчета“.  Лицето е на постоянна медикаментозна 

терапия  и поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Не отпуска еднократна парична помощ на лицето М. А. М. от 

с.Самуил, община Самуил. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1030 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. А. С. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1027 

Постъпила е молба с вх.№1785/24.04.2019г. от лицето Н. А. С. от 

с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин С. е пенсионер по болест. Лицето е с 78% т.н.р. с 

диагноза “Хипертонична болест на сърцето“.  Поради недостиг 

на средства за предписаната му  постоянна медикаментозна 

терапия се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. А. С. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 50 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1031 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. М. Т. от с.Голям извор, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1028 

Постъпила е молба с вх.№1752/22.04.2019г. от лицето Н. М. Т. от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства и лечение. 

    Господин Т. е пенсионер по болест, а съпругата му е 

безработна. На 02.01.2019г. е постъпил за лечение в УМБАЛ 

Медика -гр. Русе с диагноза „Захарен диабет тип 2 

декомпенсиран с неврологични усложнения. ДПНП“. На 

постоянна медикаментозна терапия е и поради разходите по 

лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. М. Т. от 

с.Голям извор, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1032 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. А. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1029 

Постъпила е молба с вх.№ 1806/25.04.2019г. от лицето С. А. М. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа М. е вдовица, която е пенсионерка по болест. На 

23.04.2019г. е постъпила за оперативно лечение в „СОБАЛ Д-р 

Тасков“ гр.Търговище с диагноза „Старческа катаракта, 

морганиев тип – ляво око“. Поради разходите за оперативно 

лечение на око се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. А. М. от 

с.Самуил,  община Самуил в размер на 150 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1033 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Х. И. от с.Голяма вода, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1030 

Постъпила е молба с Вх.№1724/22.04.2019г. от лицето С. Х. И.  

от с.Голяма вода, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа И. е пенсионерка по възраст. През месец април 2019г.  

е постъпила на лечение в МБАЛ гр.Търговище с диагноза 

„Гонартроза“, като за ендопротеза е заплатила 1700 лв. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Х. И. от 

с.Голяма вода, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1034 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. К. Б. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1031 

         Постъпила е молба с вх.№1668/17.04.2019г. от лицето Ф. К. 

Б. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Б. и съпругът й са пенсионери по болест. На 

05.04.2019г. е постъпила за лечение в УМБАЛ „Св. Марина”- 

гр.Варна с диагноза: „Други кръстосани форми-системно 

увреждане на съидинителната тъкан, висока степен на активност. 

Синдром на Рейно. Белодробна фиброза с БАХ. 

Стероидиндуцирана остеопороза с фрастури на прешлени. 

Състояние след вертебропластика.”, след което на 27.02.2019г. в 

УМБАЛ „Софиямед“ й е изършено оперативно лечение с 

диагноза: „Фрактурае корпорис ВВ.ТХ10ЕТ ТХ12 травматика”.  

Лицето е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и оперативно лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. К. Б. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1035 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Х. И. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1032 

 Постъпила е молба с вх.№1471/04.04.2019г. от лицето Ф. Х. И. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Господин И. е пенсионер по болест с 52% ТРЗ с диагноза 

„Увреждане на меките тъкани класифицрани другаде“. На 

14.03.2019г. е постъпил за лечение в МБАЛ гр. Търговище с 

диагноза „Доброкачествена простатна хиперплазия”. Поради 

недостиг на средства за предписаната му постоянна 

медикаментозна терапия и разходите по лечението му се намира 

във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Не отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Х. И. от 

с.Самуил, община Самуил. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1036 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. Ю. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1033 

         Постъпила е молба с вх.№1465/04.04.2019г. от лицето Х. С. 

Ю. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Ю. и съпругът й са пенсионери по болест. Лицето 

боледува с водеща диагноза „Злокачествено новообразувание на 

ларинкса“ с 56% т.н.р. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и й предстоят прегледи, но поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. С. Ю. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1037 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ц. Р. С. от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1034 

         Постъпила е молба с вх.№ 1271/21.03.2019г. от лицето Ц. Р. 

С. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин С. и съпругата му са безработни. На 26.02.2019г. е 

постъпил за лечение в Кардиологична болница „Медика Кор“- 

гр.Русе с диагноза „ИБС. Нестабилна стенокардия-нова. ВПС. 

Бикуспидна аортна клапа. Лека аортна инсуфиенция. 

Хипертонична болест III ст. Хипертонично сърце“. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

         На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ц. Р. С. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 50 
от заседание на 31.05.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1047 от Гюрсел Али 

секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

К. Х. А. от с.Желязковец, община Самуил 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 50.1035 

           Постъпила е молба с вх.№266/15.01.2019г. от лицето К. Х. 

А. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа А. е пенсионерка по болест. На 21.12.2018г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „ИБС – 

НАП. ХСБ III стадий, умерена степен, сърдечна форма“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства. 

 

  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето К. Х. А. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 лв 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 


