
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-659 от инж. Джевдет Азис 

– кмет на община Самуил. 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структурата на 

Общинско предприятие „Самуил 2011”. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

8 Динчер Али Чауш            ЗА 

9 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 656 
В Закона за общинската собственост е регламентирана 

възможността общината да осъществява някои дейности 

самостоятелно, като за целта бе създадено общинско 

предприятие. Общинското предприятие е специализирано звено 

на общината за управление на общинското имущество, за 

задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване 

изпълнението на общински дейности, финансирани от 

общинския бюджет. Същото се създава, преобразува и закрива с 

решение на общинския съвет. За осъществяване на дейностите 

на общинското предприятие е изготвен и приет правилник, 

който е утвърден от Общинския съвет-Самуил. 

Численият състав на предприятието се определя с щатното 

разписание, което се утвърждава ежегодно от кмета на 

общината в рамките на определената  от Общинския съвет 

структура и численост. 

Организационно – управленската структура по Приложение 

№1, съгласно Решение № 3.026 по Протокол № 3 от 28.12.2011 

г., Решение № 3.019 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г., Решение 

№33.708 по Протокол №33 от 28.05.2018 г. , Решение № 46.914  

по Протокол № 46 от 20.02.2019 г. и Решение № 19.342  по 

Протокол №19 от 29.12.2020 г.  на Общински съвет – Самуил 

щатната численост към настоящия момент  по длъжности на 

Общинско предприятие „Самуил 2011” е следната: 

 



Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и 

почистване на улични 

платна,площади,алеи,паркови и 

други територии от населените 

места,предназначени за 

обществено ползване 

3 

Ел. техник  1 

Трактористи 2 

Машинист,многокофов 

багер/багерист/ 

1 

Всичко: 11 

Община Самуил има необходимост и разширява дейностите на 

Общинско предприятие „Самуил 2011”, което да се занимава не 

само със сметосъбиране и транспортиране на битовите 

отпадъци,а така също и зимно 

поддържане/снегопочистване/,както и с други общински 

дейности, финансирани от общинския бюджет. 

 Във връзка с това и на основание чл.9,ал.2 от Правилника за 

дейността на ОП „Самуил 2011” предлагаме изменение и 

допълнение в частта  „Структура на Общинско предприятие 

„Самуил 2011”-с.Самуил. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8; чл.22, ал.1 от ЗМСМА; 

чл.52, ал.3 и ал.4; чл.53, т.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.9,ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на 

ОП „Самуил 2011” -Общински съвет Самуил със „За” –14  

гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” - няма 

РЕШИ: 

1. Приема така представеното изменение и допълнение на 

Решение № 3.026 по Протокол № 3 от 28.12.2011 г.,Решение № 

3.019 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г. , Решение №33.708 по 

Протокол №33 от 28.05.2018 г., Решение № 46.914  по Протокол 

№ 46 от 20.02.2019 г. и Решение № 19.342  по Протокол №19 от 

29.12.2020 г. на Общински съвет – Самуил в частта  „Структура 

на Общинско предприятие „Самуил 2011”-с.Самуил, при което 

тя придобива следния вид:  

Приложение № 1 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

“САМУИЛ 2011” - с. САМУИЛ 

Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и 

почистване на улични 

платна,площади,алеи,паркови и 

други територии от населените 

места,предназначени за 

обществено ползване 

2 

Ел. техник  1 

Трактористи 3 

Машинист,многокофов 

багер/багерист/ 

1 

Всичко: 11 



 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-660 от инж. Джевдет Азис 

– кмет на община Самуил. 

 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската 

собственост  и резултатите  от нейното управление през 2021 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 657 
 Съгласно  чл. 66а  от Закона за общинската собственост, 

кметът на общината ежегодно  представя  на Общинския съвет 

отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от управлението по ред, определен в Наредбата по чл.8, ал.2 от 

Закона за общинската собственост. 
 За община Самуил този ред е регламентиран в чл.4, ал.6  от 

Наредба №2 на ОбС Самуил.   

Водещ планов документ  за дейността през отчетния период  е  

Годишната програма  за управление  и разпореждане с имоти 

общинска собственост, приета  с Решение №22.364/01.03.2021 г. 

на ОбС Самуил и допълнено с Решение  №24.391/20.04.2021 г., 

Решение №25.406/11.05.2021г., Решение №28.509/15.07.2021 г., 

Решение №29.530/ 16.08.2021 г., Решение №30.542/29.09.2021 

г.; Решение №31.572/29.10.2021 г. и Решение 

№33.607/29.12.2021 г. на ОбС - Самуил.  
 През 2021 година в Общинския съвет за разглеждане  са 

внесени   79 бр. докладни записки по реда на Закона за 

общинската собственост и общинските Наредби, касаещи 

отдаването  под наем и разпореждане с общинското имущество. 

Структурните звена от общинската администрация, които пряко 

осъществяват дейностите  по изпълнение на програмата са 

Дирекция „ОСРРСД” и Дирекция „АПОФД”. 
 

НОРМАТИВНА БАЗА 
 Закон за общинската собственост; Наредба  №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината; 

Наредба №6 за разрешаване, функциониране и премахване на 



временни съоръжения за търговия на територията на община 

Самуил; Наредба №7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община 

Самуил; Наредба №8 за упражняване правата на община 

Самуил върху общинската част от капитала на търговски 

дружества; Наредба №10 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища; Наредба №16 за стопанисване, 

управление  и предоставяне за ползване на общински пасища и 

мери на територията на община Самуил; Наредба №18 

за  управление, стопанисване  и  ползване на земите и горите от 

общинския горски фонд на територията на община Самуил; 

Закон за концесиите; Правилника за прилагане на закона за 

концесиите; Закон за собствеността и ползването на земеделски 

земи; Правилник за прилагане на закона за собствеността и 

ползването  на земеделски земи.  

 1. Актуване на имотите общинска собственост и 

завеждането им в регистри: Съгласно Закона за общинската 

собственост, имотите - общинска собственост се разделят на 

публична и частна, съобразно предназначението и статута им.  
 В първата група имоти са включени паркове, площади, 

язовири, пасища, чието предназначение е за трайно 

задоволяване на обществените потребности от местно значение, 

както  и имотите, предназначени за изпълнение на функциите на 

органите на местното самоуправление и местната 

администрация. 

 Втората  група имоти се разделят на жилищни и 

нежилищни.  

Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. 

Нежилищните имоти, включват застроени и незастроени 

урегулирани поземлени имоти, земеделски земи от общинския  

поземлен фонд, както и   гори  от  общински горски фонд. 

Дейността по управление на общинската собственост беше 

организирана в следните направления: 

 През отчетния период продължи работата по актуването 

на имотите  общинска собственост, съгласно образците 

утвърдени от Министерството на регионалното развитие  и 

воденето им в главни регистри.  

За  календарната 2021 г. има съставени общо 742 броя  акта за 

общинска собственост, от тях  актове за публична общинска 

собственост са 27 на броя, а за имоти частна общинска 

собственост  са  715 броя.  
 2. Състоянието на застроените имоти  е различно - от 

много добро (сгради, в които е извършено саниране), през 

нормално, до такива в недобро състояние. Това основно е 

свързано с необитаването на имотите. Това са имотите, които 

дълги години не се използват,  и за които няма проявен интерес 

за наемане, нито за закупуване. Поради недостиг на финансов 

ресурс, същите не се охраняват и не могат да бъдат реновирани.  

 3. Извършени дейности  по управление на 

общинската собственост през 2021 г.: Цялата застроена 

публична общинска собственост, както и имоти - частна 

общинска собственост бяха застраховани  след проведени 

процедури. Застраховани са моторните превозни средства и 

движимите вещи общинска собственост.  
 Представям Ви отчета по видове и категории обекти, 

съгласно изискванията на чл.1, ал.5  от Наредба №2 на ОбС 

Самуил. 

 4. Имоти предназначени за изпълнение функциите на 

органите на местното самоуправление и местната 

администрация: Това са имоти-публична общинска 

собственост, в които се осъществява местното самоуправление 

и административно  обслужване (сградата на общинската 

администрация; сградите на кметствата). 



 5. Имоти предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение са: Имоти – 

публична общинска собственост,  в които се осъществяват така 

наречените общински дейности (училища, детски градини, 

социални домове, културни институции, читалища, здравни 

заведения и общински предприятия и пътища).  

През 2021 г. бяха извършени  ремонти  на  обекти и 

закупени движими вещи, както следва: 

 1. Реконструкция и рехабилитация на ул.“Огоста„ с. 

Богданци;  
 2. Реконструкция и рехабилитация на ул.“Калето„ с. 

Владимировци; 
 3. Реконструкция и рехабилитация на  ул.“Прогрес„ с. 

Владимировци; 
 4. Реконструкция и рехабилитация на  ул. „Янтра“ 

с.Ножарово;  

 5. Реконструкция и рехабилитация на  ул. „Хан Аспарух“ 

с.Ножарово;  

 6. Основен ремонт на ул.“Тунджа“ с.Владимировци; 

 7. Основен ремонт на ул.“Баба Тонка“ с.Богданци; 

 8. Основен ремонт на ул.“Пирин“ (площад) с.Самуил ; 

 9. Текущ ремонт на път RAZ 2140/III-2005/ Самуил-

Кривица; 

             10. Реконструкция и разширение на общинска сграда 

(сватбена зала) в мултифункционален комплекс с.Самуил  по 

ПМС  348/2019 г. -  Етап I; 
 11. Закупени са инвенторни климатични системи за 

заседателната зала на ОбС - Самуил; 
 12. Закупена е специализирана техника - 

високопроходим автомобил за защита при бедствия; 

 13. Закупено е оборудване на детска площадка за ДГ 

Радост с.Владимировци; 

 14. Закупени са  инвенторни климатични системи за СУ 

"Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил;  

 15. Закупено е  професионално МФУ(мулти 

функционално устройство) за СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

с.Самуил; 

 16. Закупени  са 2 броя преносими  компютри   за ОУ 

„Христо Ботев“  с.Владимировци; 

 17. Закупени  са 3 бр. дивани  за ЦНСТ ПЛУИ 

с.Богомилци; 

 18. Закупена е  сушилня за дрехи за ЦНСТ ПЛУИ 

с.Богомилци; 

 19. Закупен  е бойлер 500л./за кухня/-1бр. за ДПЛУИ - 

Самуил; 

 20. Закупен е бойлер   500л./към инсталация на слънчева 

енергия/  за ДПЛУИ-  Самуил; 
 21. Изготвени са технически инвестиционни проекти на 

улици в населени места на Община Самуил; 

 22.  Пистройка на стълбищна клетка със съоръжение за 

достъпна среда в ДПЛУИ -  Самуил; 
 23. Приключен е Проект „Реконструкция, естетизиране 

на достъпна селищна среда в обществени територии в 

централната част на с.Самуил - Етап IІ“; 
             24. Преустройство на детска градина в сграда с 

предназначение за „Социални услуги – ЦНС ПЛУИ“ с. Голяма 

вода; 

 25. Закупен е  1 брой трактор за снегопочистване; 
 26. Закупена  е механизирана техника – торачка;  
 27. Закупени са  инвентар за багер - вилици -  1 бр.;  
 28. Закупен е стълбищен подемник за ДПЛУИ -  Самуил; 
 29. Закупен е  преносим компютър за ОУ „Паисий 

Хилендарски“  - с.Хърсово.  
 



 6. Имоти предоставени  за безвъзмездно управление 

на други юридически лица  и звена на бюджетна издръжка: 

 Това са имоти, които се предоставят с Решения на 

Общинския съвет, съгласно чл.12, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост. По този ред се ползват  общо  26 

имота; 

 6.1. На Агенция по заетостта – за осъществяване на 

дейността на дирекция „Бюро по труда” гр.Исперих, филиал - 

Самуил; 
           6.2. На Агенция по заетостта, чрез дирекция „Бюро по 

труда” гр. Исперих е предоставено едно помещение  от сграда 

„Кметство” с.Владимировци за обслужване на търсещите работа 

лица от с.Владимировци, с.Здравец, с.Пчелина, с.Ножарово и 

с.Богданци;  

 6.3. На Русенска митрополия е предоставена сграда 

„Църква” в с.Самуил; 

 6.4. На ЦСРИ –Владимировци  са предоставени 2 

помещения от сграда „Сграда за социална работа и 

рехабилитация” с.Хърсово, ул.”Пею Яворов” №1; 

 6.5. На „Център за обществено подкрепа” е предоставен 

втория етаж от сграда за „Административни дейности” 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5 и лек автомобил; 

 6.6. На Агенция за социално подпомагане – София са 

предоставени първи и втори етаж и седем помещения от 

партера на сграда за „Административни дейности” с.Самуил, 

ул.”Хаджи Димитър” №5; 

 6.7. На Областна дирекция на МВР-Разград е 

предоставена част от сграда в с.Владимировци, ул.”Васил 

Левски”  №6 за офис;  

 6.8. На Областна дирекция на МВР-Разград е 

предоставена част от сграда в с.Самуил, ул.”Никола Йонков 

Вапцаров” № 2 за офис;  

 6.9.  На читалищните настоятелства са предоставени 

сгради и помещения за  читалища  в 14 села;   

 6.10. На Областна дирекция „Земеделие” – Разград е 

предоставена първия  етаж от двуетажна масивна сграда 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5;  

 6.11. На Областна дирекция на МВР-Разград е 

предоставено едно помещение за детска педагогическа стая в 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №2/4 за офис.      

           6.12. Ежегодно се предоставя едно помещение на ОС на 

БЧК гр.Разград  за ползване като склад за раздаване на 

пакетирани продукти на социално слаби лица от община 

Самуил;   

           6.13. Предоставено е  за безвъзмездно   ползване  на 

СДРУЖЕНИЕ „ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И 

РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ – БАНСКО”-  Едноетажна 

масивна сграда   „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“  с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, 

Едноетажна масивна сграда в с.Владимировци, ул.”Васил 

Левски” №2 и  Лек автомобил. 
По силата на Закона за държавния бюджет тези имоти се 

предоставят за безвъзмездно управление.  
 7. Управление  на общинските имоти: Нежилищните 

имоти –частна общинска собственост, които не са  необходими 

за нуждите на органите на местната администрация и не са 

предоставени на звена на общинска или друга бюджетна 

издръжка се отдават под наем или предоставят за ползване в 

съответствие със Закона за общинската собственост  и Наредба 

№2  на ОбС Самуил.   

Организацията по придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи общинска собственост  се  

осъществява  съгласно приетите Решения на Общински съвет 

Самуил и кмета на общината, като в негова помощ работи 



комисия, назначена със заповед, която включва, юрист, 

експерти и специалисти от дирекциите в общинската 

администрация, кметове на населени места/кметски наместник 

на населени места. Основно дейността се изразява в отдаване 

под наем или предоставяне за ползване, както и всички 

съпътстващи дейности.  

7.1. Имоти отдадени под наем  

 7.1.1. Отдаване под наем на имоти  частна  и  части от 

имоти публична общинска собственост -  имоти отдадени под  

наем  за търговия, услуги, заведения за здравно медицинско 

обслужване на населението, зъболекарски кабинети, празни 

общински места за поставяне на готови конструкции, 

банкомати, телекомуникационни съоръжения, системи за 

интернет услуги и  кабелна телевизия, места за поставяне на 

кафе-машини;  жилища, движими вещи  и др. 
През  2021 год. в община Самуил  има  20 бр.  действащи 

договори  по т.7.1.1. 

Приходи от наем имущество по счетоводна справка: 

25327,72 лв.  
Несъбрани наеми от минали години  –  3564,73 лв., 

ел.енергия и  вода - 1243,66 лв.  

Несъбран  наем  за 2021 г.  от ел.енергия –45,07 лв.  
 7.1.2. Земеделски имоти -  община Самуил притежава 

земеделски земи - частна общинска собственост   с площ от  

2518301 кв.м. от които 297442 кв.м.  са отдадени под наем за 

стопанската 2021-2022 г. Сключени са  60 бр.  договори за 

земеделски земи и 3 бр. договори  на училищни имоти.  

             7.1.3. Земи в строителните граници  на населените 

места за отдаване под наем- за стопанската 2021-2022 год. са 

сключени 13 бр.  договори за  109443 кв.м.   

            7.1.4. Пасища, мери, ливади   - община Самуил има  

9777757 кв.м.  пасища, от които са отдадени под наем  1954713 

кв.м.  за срок от 5 години.  Свободните пасища, мери  се 

предоставят под наем чрез разпределение на собствениците на 

пасищни селскостопански животни. Действащите  договори  са  

19 бр.  
              За останалите неразпределени пасища, бяха обявени 

търгове за отдаване под наем и се сключи   един  договор за 

наем  за 1 година.   
Несъбран наем пасища от минали години – 44658,80 лв., 

несъбран наем от действащи договори – 1758,72 лв.  за 

стопанската 2021-2022 г.      
             7.1.5. Полски пътища - съгласно разпоредбата на чл.37, 

ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи свързани със законовата възможност полските пътища  

ежегодно се отдават под наем  на лицата които са определени за 

ползватели със Заповед на директора на областна дирекция 

„Земеделие” – Разград.   
            7.1.6. Учредено право на ползване  за устройване на  

пчелини върху общински имоти -  към настоящия момент има  

10 бр.  действащи  договори.   
Приходи от отдадени под наем земи, пътища и  пасища  по 

счетоводна справка: 107560,36 лв.  
 7.2. Продажби на имоти – общинска собственост 
През 2021 г.  са проведени   тръжни процедури  за продажба на 

земеделски земи и земи в регулация  съобразно приетата 

„Годишната програма  за управление  и разпореждане с имоти 

общинска собственост”  и направените изменения и допълнения  

през годината.  
Приходи от продажби по счетоводна справка – 76700,94 лв.  

7.3. Приходи от концесии – 4015,64 лв., в т.ч.  допълнителен 

приход  от държавна концесия в размер на 515,64 лв.  -   

находище на полезни изкопаеми - каолинови средно - 



пластични глини  в землището на с.Владимировци в близост  до  

с.Кара Михал. 
 Несъбрана концесионна вноска по Договор за концесия 

№137/25.03.2015 г. от  „АКВА ПЛАН ГРУП” ЕООД  в размер 

на 22500,00 лв.  

7.4. Приходи от учредяване право на прокарване на кабели 

и водопровод  - 1312,13 лв.   

8. Извършени разходи през 2021 г. във връзка с имоти 

общинска собственост : 

8.1. За технически дейности (удостоверения за отстояние 

на имотите, разделяне или обединяване на имоти, заснемане, 

трасиране  на имоти и др.); Разходи за издадени удостоверения,  

скици  и  трасиране на  имоти общинска собственост, 

характеристики на имоти, данъчни оценки и др. и разходи за 

публикации и  обявления  във вестници  – 9140,00 лв. 

8.2. Разходи за изготвяне на пазарни оценки на имоти - 

общинска собственост –1140,00 лв.  

8.3. Застраховани са имотите публична, частна общинска 

собственост, движимите вещи и моторни превозни средства за 

2021 г. за  сумата в размер на  27166,00 лв. 

 Предвид гореизложеното,  моля  Общински съвет 

Самуил да приеме отчета изготвен  въз основа на Годишната 

програма  за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост, приета  с Решение №22.364/01.03.2021 г. на ОбС 

Самуил и допълнено с Решение  №24.391/20.04.2021 г., Решение 

№25.406/11.05.2021г., Решение №28.509/15.07.2021 г., Решение 

№29.530/16.08.2021г., Решение №30.542/29.09.2021г.; Решение 

№31.572/29.10.202 г. и Решение №33.607/29.12.2021 г. на ОбС - 

Самуил.  

 На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА  и  чл.66а  от Закона 

за общинската собственост и чл.4, ал.6 от Наредба №2 на ОбС-

Самуил  за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината,   Общински съвет – Самуил със „За” –15  гласа; 

„Против” – няма; „Въздържал се” - няма 

 

РЕШИ: 

1. Приема  „Отчет  за състоянието на общинската собственост и  

резултатите от нейното  управление   за  2021 г.”  
 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

  

          Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд- гр. Разград по реда на 

АПК 

 

 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-661 от инж. Джевдет Азис 

– кмет на община Самуил. 

 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнение 

на задълженията на концесионера  по  действащия  концесионен 

Договор  №138/25.05.2015год.  за  2021 год.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 658 
Във връзка с изпълнение на инвестиционната  програма, 

плащане на концесионната вноска и поетите задължения  на 

концесионера  за  направени инвестиции през 2021 г. и на 

основание чл.36, т.6 от Закона за концесиите и извършения 

контрол по концесионния договор,  Ви представяме годишен 

отчет по Договор  №138/25.05.2015год. за  2021 год. 

Комисия  назначена със Заповед №12/10.01.2022 г. на 

кмета на община Самуил извърши проверка и анализ за 

изпълнението на задълженията по концесионен  договор 

№138/25.05.2015год. и внесения Доклад  с Вх.№89/10.01.2022 г.  

от  „СПРИНТ-АГРО“ ООД, представлявано от Хамиде Реджеб 

Халил  - концесионер на  язовир „Голям извор“.  

Обект: Язовир „Голям извор“ , Концесионер - „СПРИНТ 

АГРО” ООД , Булстат  - 202609817, със седалище и адрес на 

управление: с.Кривица, ул.”Ивайло” №48, община Самуил,  

представлявано от  Хамиде Реджеб Халил - управител  - 

концесионер на язовир „Голям извор ” по договор 

№138/25.05.2015год. 

Концесионера експлоатира обекта на концесия съобразно 

сроковете и условията, уговорени в договора за концесия. 



Язовира се ползва по предназначение, като са направени 

необходимите инвестиции за привеждането му в състояние 

годно за експлоатация. От приложените  документи  е видно, че 

концесионера е осигурил 50 тона пшеница  за изхранване на 

рибата  на стойност 20 000,00 лв. За целогодишно почистване от 

храсти  и поддържане  на сухия, мокрия откос и бреговата ивица 

е наел на работа двама работника, на които е заплатил за 

свършената работа сумата от 500,00 лв. Извършено е 

доизграждане на беседка, като са закупени материали на 

стойност 2402,57 лв. Разходите  за трудови възнаграждения  

посочени в доклада са в размер на 7827,29 лв. включващи 

заплата и  осигурителна вноска за един рибовъд, за които са  

представени разчето – платежни ведомости. С оглед 

изискванията за превантивни мерки за безопасност в района на 

язовира, в сервитутната зона на същия са поставени 

забранителни и предупредителни табели  с надпис  „Къпането 

забранено”  до преливника, до входа на язовира и по средната 

страна. Предписанията  от извършените проверки на  контролни 

органи  на ДАМТН  и  от оператора на язовирните  стени към 

община Самуил  се изпълняват. Концесионното възнаграждение 

в размер на 3500,00 лв. за 2021 г.  е платено от концесионера в 

определения срок  до 31.03.2021 г. Задължението по социалната 

дейност за 2021 г. в размер на 500,00 лв. е платено. 

Концесионера е заплатил на концедента безусловна и 

неотменяема банкова гаранция, която е за изпълнение на 

инвестиционната програма и е в размер на 5% от стойността на 

планираните инвестиции  за  2021 г. По доклада на 

концесионера направените разходи за 2021 г. за  поддържането 

на язовира, заплати, изхранване на рибата са в размер на  

30 229,86  лв. 

Комисията е установила следните неизпълнения по 

договора: 

Чл. 16.  При осъществяване на правата по концесията, 

концесионерът е длъжен: 

 т. 2. да разработва и да представя за съгласуване от 

концедента и от компетентните държавни органи програма за 

опазване и възстановяване на околната среда за всеки 3-годишен 

период от срока на концесията, както и да предвиди средства 

по конкретните мероприятия; в срок до 1 година от 

подписването на концесионния договор да представи за 

съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи 

на програма за опазване и възстановяване на околната среда за 

първия период, която става неразделна част от концесионния 

договор – не е представено. 

Чл. 18. Концесионерът представя на концедента копия от 

проверените си годишни финансови  отчети,  касаещи  

концесионната  дейност в  срок  до  1  март,  след  края  на 

финансовата година на концесионера. Счетоводните отчети 

трябва да бъдат одитирани в съответствие с националните и 

международните счетоводни стандарти – не е представено. 

Чл.29.т.8.  Концесионера  да застрахова ежегодно за своя 

сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община 

Самуил - застраховката следва да покрива рисковете 

“Природно бедствие”, включващ– буря, проливен дъжд, 

свлачища, слягане,  земетресение  и “Щети на имущество” при 

“лимит на отговорност” не по-малко от 25 000.00 /двадесет и пет 



хиляди/ лв. - язовира не е застрахован  от сключването на 

договора до настоящия момент.   

По сключените концесионни договори за 2021 г. бяха 

предвидени приходи от концесионни плащания в размер на 

48600,00 лева, а събраните  приходи  са в размер  4015,64 лв., 

от  които допълнителен приход  от държавна концесия в размер 

на 515,64 лв.  е от находище на полезни изкопаеми - каолинови 

средно - пластични глини  в землището на с.Владимировци в 

близост  до  с.Кара Михал.   

 

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

чл.40, ал.2, т.2  от  Закона    за концесиите,  Общински съвет  

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

се” – няма. 

РЕШИ: 

1. Приема годишния отчет, относно осъществената 

концесионна дейност през 2021  год.  в Община Самуил. 

2. Възлага на Кмета на Община Самуил  да уведоми 

концесионера на язовир „Голям извор”-  ”СПРИНТ-АГРО”  

ООД, ЕИК -202609817 със седалище и  адрес на управление: 

с.Кривица, ул.”Ивайло” №48, община Самуил, област Разград  

представлявано от  Хамиде Реджеб Халил – управител  и  

концесионер.  

  2.1. Концесионера  да застрахова ежегодно за 

своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община 

Самуил - застраховката следва да покрива рисковете 

“Природно бедствие”, включващ – буря, проливен дъжд, 

свлачища, слягане,  земетресение  и “Щети на имущество” при 

“лимит на отговорност” не по-малко от 25 000,00/двадесет и пет 

хиляди/ лв. 

                                                                                                

Срок: 30.06.2022 г.     

      2.2. Да разработва и да представя за съгласуване 

от концедента и от компетентните държавни органи програма 

за опазване и възстановяване на околната среда за всеки 3-

годишен период от срока на концесията, както и да предвиди 

средства по конкретните мероприятия; 

Срок: 30.06.2022 г.     

     2.3. Да представи на концедента копия от 

проверените си годишни  финансови  отчети,  касаещи  

концесионната  дейност в  срок  до  1  март,  след  края  на 

финансовата година на концесионера. Счетоводните отчети 

трябва да бъдат одитирани в съответствие с националните и 

международните счетоводни стандарти. 

          Срок: 30.06.2022 г. 

    2.4. Основния изпускател, който не работи да бъде  

приведен  в изправност.  

 Срок: 30.06.2022 г. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото  решение подлежи  на  оспорване в 14- 

дневен  срок  по    АПК      пред Административен съд  Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  



                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-663 от инж. Джевдет Азис 

– кмет на община Самуил. 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА 7 

за определянето и администрирането на  местните такси и цени 

на услуги на територията на община Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 659 
Във връзка с настъпили изменения и допълнение в 

Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ бр. 14 от 
17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г. 
С цел недопускане на правен вакум в нормативната уредба бе 
направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 
НАРЕДБА№7 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени  на  услуги  на територията на община Самуил. 
Установихме, че са налице някои разминавания по прилагането 
законовите норми, което налага да се направят изменения на 
част от разпоредбите на действащата наредба 7 с цел 
привеждане в съответствие със Закона за местните данъци и 
такси. 

В глава втора - Местни такси, Раздел І - Такса за 
битови отпадъци, 

 чл. 18, ал. 4 текста да се промени, както следва: 

- текста на ал. 4 било: „Таксата не се събира, когато 

общината не предоставя услугата, или ако имотът не се 

ползва през цялата година и е подадена декларация по образец 

от собственика или ползвателя до края на предходната година 

в община Самуил.» 

https://web.apis.bg/p.php?i=4537264&b=0


става: ал. 4. Таксата не се събира, когато общината не 

предоставя услугата, или ако имотът не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец от собственика или 

ползвателя до 31 октомври на предходната година в общината 

по местонахождението на имота. 

В чл.18а, ал.1 било: „Не се събира такса за услугата 

„сметосъбиране и сметоизвозване”, когато услугата не се 

предоставя от общината, или ако имотът не се ползва през 

цялата година и е подадена декларация по образец от 

собственика или ползвателя до края на предходната година в 

община Самуил.» 

Става: ал.1 Не се събира такса за услугата „сметосъбиране и 

сметоизвозване”, когато услугата не се предоставя от общината, 

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

декларация по образец от собственика или ползвателя до 31 

октомври на предходната година в общината по 

местонахождение на имота. 

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

местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.71 от  Закона за местните данъци и такси и чл. 8, чл. 

11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, 

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

няма; „Въздържал се” – няма. 
 

РЕШИ: 
I. Изменя и допълва НАРЕДБА №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени  на  услуги  на 

територията на община Самуил на  Общински съвет - Самуил в 

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

предоставя услугата, или ако имотът не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец от собственика или 

ползвателя до 31 октомври на предходната година в общината 

по местонахождението на имота. 

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

сметоизвозване”, когато услугата не се предоставя от общината, 

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

декларация по образец от собственика или ползвателя до 31 

октомври на предходната година в общината по 

местонахождение на имота 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

Докладна записка с вх. № 61-02-665 от д-р Бейтула 

Сали- Председател на ОбС-Самуил. 

 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община 

Самуил на извънредно Общото събрание на акционерите на 

Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” 

– Разград АД – гр. Разград. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 660 
Община Самуил като акционер в МБАЛ “Св. Иван 

Рилски” – Разград АД има покана за свикване на извънредно 

Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 

28.02.2022 г. от 11.00 часа в залата /библиотека/ на трети етаж 

на административната сграда на лечебното заведение в 

гр.Разград, ул. „Коста Петров“ №2.  

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от 

Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 14.03.2022  

год. от 11.00 часа. 

         В дневния ред на общото събрание са включени следните 

точки: 

1. Одобряване на бизнес програма за 2021-2023г. проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

приетата от Съвета на директорите бизнес програма за 

2021-2023г. 



2. Избор на регистриран одитор за 2021г.- проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите избира и 

назначава предложения регистриран одитор за 2021г.  

3. Предложение за промяна на Вътрешните правила за 

избор на регистриран одитор за заверка на годишния 

финансов отчет на „МБАЛ“ “Св. Иван Рилски” – Разград 

АД, изразяваща се в отпадане на целия текст на чл.5 от 

същите- проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема промяната на Вътрешните правила 

за избор на регистриран одитор за заверка на годишния 

финансов отчет на „МБАЛ“ “Св. Иван Рилски” – Разград 

АД. 

4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2020г.- проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на съвета на директорите за дейността им през 

2020г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от ЗМСМА, във връзка с чл. 

226 от Търговския закон и чл. 8 от Наредба № 8 за упражняване 

правата на Община Самуил върху общинската част от капитала 

на Търговските дружества, Общински съвет Самуил, със „За” –

14  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма. 

   

РЕШИ: 

І. Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис– Кмет на Община 

Самуил да представлява Община Самуил в Общото събрание на 

Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” 

– Разград АД – гр. Разград и да вземе участие на заседанията на 

същото на 28.02.2022 г. от 11.00 часа, както и при липса на 

кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото 

събрание заседава на 14.03.2022  год. от 11.00 часа. 

ІІ. Кмет на Община Самуил - инж. Джевдет Ахмед Азис по 

всяко от точките от дневния ред да гласува, както следва: 

 

1. Общото събрание на акционерите одобрява приетата 

от Съвета на директорите бизнес програма за 2021-

2023г. – гласува – „ДА“. 

2. Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. – гласува - 

„ДА“. 

3. Общото събрание на акционерите приема промяната на 

Вътрешните правила за избор на регистриран одитор 

за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ“ 

“Св. Иван Рилски” – Разград АД – гласува – „ДА“. 

4. Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2020г. – гласува – „ДА“. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Самуил – инж. 

Джевдет Ахмед Азис в случай, че му е невъзможно да участва в 

Общото събрание на Многопрофилна болница за активно 

лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград, с 

правото да преупълномощи зам. – кмета на Община Самуил с 

посочените в т. І и ІІ права. 



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  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

Докладна записка с вх. № 61-02-666 от д-р Бейтула 

Сали- Председател на ОбС-Самуил. 

 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет 

Самуил и неговите комисии през второто шестмесечие на 2021 

г. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 34. 661 
Дейността на общинския съвет, като орган на местното 

самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на 

Република България, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Самуил, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-

2023 г.  
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА в качеството си на 

Председател на ОбС-Самуил, представям за разглеждане 

настоящия отчет за дейността на съвета и на неговите комисии 

за второто шестмесечие на 2021 г. Във връзка с изискванията 

поради високата заболеваемост от Covid 19, бяха предприети 

адекватни действия в организацията и дейността на Общински 

съвет-Самуил и на неговите Постоянни комисии. Всички 

заседания на Съвета, както и заседанията на Постоянните 

комисии се проведоха при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки. Въпреки всичко,  гражданите на 

Самуил не бяха лишени от възможността да следят работата ни. 

Съвместните усилия на общинските съветници и на 

администрацията допринесоха за успешното справяне с 

предизвикателствата на епидемиологичната обстановка и 

осигуриха нормалния ход на общинските дейности. 

   През второто шестмесечие на 2021 г. Общински съвет-Самуил 

проведе шест редовни заседания. 

През отчетния период всички актове на ОбС-Самуил са 

изпращани в срок от приемането им до Кмета на общината, до 

Областния управител на област Разград и до Районна 

прокуратура Разград и са оповестявани на населението чрез 

публикуване на интернет страницата на общината съгласно 

изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. 

За периода нямаме оспорени и върнати за ново 

обсъждане от Областния управител решения. 

Присъствието на заседанията на общинските съветници е 

редовно. Отсъствията са по уважителни причини /служебна 

ангажираност, заболяване/, като предварително съм бил 

уведомяван за отсъствието съгласно чл. 48 от Правилника за 



организацията и дейността на Общински съвет- Самуил, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, мандат 2019-2023 г. 

Броят на внесените материали за разглеждане и взетите 

решения е както следва: 

 

 15.07.2021 г.  – редовно заседание, приети са 15 

решения.; 

 16.08.2021 г. – редовно заседание, приети са 24 

решения.; 

 29.09.2021 г. – редовно заседание, приети са 26 

решения.; 

 29.10.2021 г. – редовно заседание, приети са 12 

решения.; 

 30.11.2021 г. – редовно заседание, приети са 27 

решения.; 

 29.12.2021 г. – редовно заседание, приети са 53 

решения.; 

 

През второто шестмесечие на годината всички Постоянни 

комисии проведоха по  6 /шест/ заседания, на които общинските 

съветници разгледаха материалите за заседанията на Съвета по 

компетентност.  

По-важни Решения приети през отчетния период от 

работата на Общински съвет-Самуил са свързани с: 

 

 Одобряване на решение на кмета на община 

Самуил за прекратяване на процедура за 

определяне на концесионер и възлагане на 

концесия за ползване върху обект публична 

общинска собственост - язовир „Кара Михал“.; 

 Приемане на Стратегия за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил 

за периода 2021-2022 г.; 

 Възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като 

услуга от общ икономически интерес, по проект 

BG05M9OP001-6.002-0165 „Патронажна грижа + 

в Община Самуил“, на второстепенния 

разпоредител с бюджет Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални 

дейности”.; 

 Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по Проект „3.1 - 

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 

в Община Самуил“.; 

 Промяна на начина на трайно ползване на 

пасища– публична общинска собственост за други 

земеделски нужди.; 

 Приемане на Общинската програма за закрила на 

детето за 2021 г. и Отчет по Общинска програма 

за закрила на детето за 2020 г.; 

 Изменение и допълнение на НАРЕДБА№13 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ.; 

 Изменение и допълнение на Наредба 21 за 

условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три 



години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Самуил.; 

 Доклад за приемането на отчета на бюджета на 

Община Самуил за 2020 г.; 

 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета на 

Община Самуил и сметките за средства от 

Европейският съюз към 30.06.2021 г.; 

 Ежегодно актуализиране списъка на средищни 

детски градини и училища.; 

 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в 

община Самуил за учебната 2021/2022 година.; 

 Увеличаване на активите на Общинско 

предприятие ”Самуил 2011”; 

 Aктуализация на капиталовия списък за 2021 г.; 

 Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в 

размер на 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лв. / 

на основаниe Указания на Министерство на 

финансите, Дирекция “Държавно съкровище” 

ДДС 07/04.04.2008г.; 

 Изменение и допълнение в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2021 г.” на 

ОбС - Самуил.; 

 Приемане на Програма за намаляване на риска от 

бедствия на Община Самуил за периода 2021-

2025 г.; 

 Създаване на Общинска комисия по безопасност 

на движението по пътищата /ОбщКБДП/; 

 Откриване на процедура за отдаване под наем на 

части от имоти – публична общинска собственост 

чрез публични търгове с явно наддаване.; 

 Продажба на поземлени имоти - частна общинска 

собственост чрез публичен търг с явно 

наддаване.; 

 Разпределение на дървата за огрев, които се 

очаква да бъдат добити от горските територии, 

собственост на Община Самуил, област Разград.; 

 Приемане на Доклад за последваща оценка на 

Общински план за развитие на община Самуил 

2014-2020 г.; 

 Издаване на запис на заповед от община Самуил в 

полза на Министерство на труда и социалната 

политика в качеството му на Управляващ орган, 

представлявано от ГД ЕФМПП за обезпечаване на 

авансово плащане по проект “Детство без 

граници”.; 

 Промяна на вида на собственост на имоти от 

публична на частна общинска собственост.; 

 Партньорство на Община Самуил в проектно 

предложение с водещ бенефициент Община 

Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 - 

Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: 

„Повишена способност на местните общности да 

намаляват емисиите и да се адаптират към 



променящия се климат“ по Програма: „Опазване 

на околната среда и климатични промени“, 

финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г.; 

 Отпускане на еднократни помощи /стипендии/ на 

редовно обучаващи се във ВУЗ студенти от 

територията на община Самуил.; 

 Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2022 

г.; 

 Организиране, подготовка за провеждане на 

открита процедура за възлагане извършването на 

комплекс от дейности включващ добив, товарене, 

транспортиране до съответните обекти и 

разтоварване на дървесина от общинския горски 

фонд.; 

 Актуализиране на приходната и разходната част 

на бюджета на община Самуил и капиталовия 

списък за 2021 година.; 

 Приемане на План-сметка за приходите и 

разходите за дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци, 

обезвреждането им на депо, поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване 

и снегопочистване в населените места на Община 

Самуил за 2022 година и определяне на размера 

на такса битови отпадъци за 2022 година.; 

 Извършване на вътрешни компенсирани промени 

по бюджета на Община Самуил за 2021 година.; 

 Приемане на дарение и сключване на договор за 

дарение.; 

 Откриване на процедура за отдаване под наем 

чрез публичен търг с явно наддаване на 30000 

кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

58877.5.309 с НТП- „Изоставени трайни 

насаждения” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Пчелина; 

 Промяна начина на трайно ползване на пасище – 

публична общинска собственост за други 

неземеделски нужди.; 

 Отдаване под наем на имотите - полски пътища за 

стопанската 2021-2022 г. и определяне размера на 

наемната цена на декар.; 

 Определяне на имотите – публична и частна 

общинска собственост, които подлежат на 

застраховане, включително срещу 

застрахователните рискове по чл.9, ал.1 и ал. 2 от 

ЗОС за 2022 г.; 

 Предоставяне за безвъзмездно ползване на 

самостоятелен обект от втория етаж на двуетажна 

масивна сграда с предназначение за 

“Административни дейности” с адрес: с.Самуил, 

ул.”Хаджи Димитър” №5, община Самуил.; 

 Предоставяне за безвъзмездно ползване на 

помещения в с. Владимировци и с. Богданци на 



Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по 

труда”- гр. Исперих за Мобилно бюро по труда 

/МБТ/.; 

 Отпускане на еднократна парична помощ на 

крайно нуждаещи се лица, живущи на 

територията на Община Самуил.; 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.27, ал.6 

от ЗМСМА, Общински съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; 

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

  

 

 

РЕШИ: 

Приема „Отчет за дейността на Общински съвет – 

Самуил и неговите комисии за вторите шест месеца на 2021 г.  

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на област Разград в 7-

дневен срок от приемането му.  

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок от обявяването му пред Административен съд-гр.Разград 

по реда на АПК. 

 

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

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 



 Докладна записка с вх. № 61-02-662 от Севим 

Рамаданова – зам. кмет   на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под 

наем на самостоятелни обекти в сграда – публична  общинска 

собственост   чрез публичен търг с явно наддаване. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 662 
На 22.02.2022 г.  изтича срока на Договор за наем 

сключен с  "Д-Р БУЧАКЛИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД, Булстат - 

204361338, със седалище и адрес на управление: 

с.Владимировци, ул. Юндола  №3, община Самуил, област 

Разград, представлявано от Зейнеб Кемал Бучаклиева  на  наети 

две помещения - лекарски кабинети в с.Владимировци.    

Имотите са включени   в „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.” в 

Раздел І. т.6. (6.1 и 6.2)  Описание на имотите,  за които ще се  

проведат търгове с явно наддаване  или  публично оповестени 

конкурси  за отдаване под наем  на имущество   през 2022 г.   

 Предвид гореизложеното  и  на основание чл.8, ал.1 и 

чл.14, ал.7  от ЗОС; чл.16, ал.4 от Наредба №2 на ОбС Самуил –

„За реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“,  моля  ОбС - Самуил  да   открие  процедура за 

отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване   на  

самостоятелни обекти  намиращи се в поземлен имот с 

идентификатор №11449.73.269 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци с адрес: 

с.Владимировци, ул. „Васил Левски“ №4, община Самуил, 

област Разград по АПОС №3625/23.07.2019 г., както следва:  

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.2 със застроена площ от 10.90 кв.м. за 

„Здравни и социални услуги“.   
         2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.3 със застроена площ от 9.05 кв.м. за „Здравни 

и социални услуги“ . 
 

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

чл.14, ал.7  от ЗОС; чл.16, ал.4  от Наредба №2 на ОбС Самуил –

„За реда за придобиване, управление и разпореждане с 
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javascript://
javascript://


общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“, Общински съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; 

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

 

РЕШИ: 

1. Да се проведат  публични  търгове с явно наддаване   за 

отдаване под наем  на самостоятелни обекти намиращи се  в 

поземлен имот с идентификатор №11449.73.269 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци с адрес: с. Владимировци, ул. „Васил Левски“ 

№4, община Самуил, област Разград по АПОС 

№3625/23.07.2019 г.: 
       1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.2 със застроена площ от 10.90  кв.м. за 

„Здравни и социални услуги“ с първоначална тръжна цена в 

размер на 21,80  лв.  без ДДС. 

       1.2.  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.3 със застроена площ от 9.05 кв.м. за „Здравни 

и социални услуги“  с първоначална тръжна цена в размер на 

18,10  лв.  без ДДС. 

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

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

4. Срок на наемното отношение –  3(три) г.; 
5.  Оглед на обектите -  всеки работен ден до крайния срок за 

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

кандидатите за участие в търговете: 
            6.1. Заявление за участие в търговете по образец; 

            6.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 
            6.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

            6.4.  Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит; 
            6.5. В заявлението за участие  в търга юридическите лица  

е необходимо да посочат ЕИК/БУЛСТАТ, с който са 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка; 
7. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 
           7.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил; 

           7.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 
8. При задължения по т.7.1. и 7.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

9. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, не по-малко от 30 % от 

постъпилите средства да бъдат използвани  за изпълнение на 

дейности от местно значение на съответното населено място. 
10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търговете 

и сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

 Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7- 

дневен срок от приемането му.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 



 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 



 

Докладна записка с вх. № 61-02-658 от Сами Ариф 

Сами заместник кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Самуил за периода 2022-2026г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 663 
Настоящата Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Самуил за 

периода 2022-2026 е подзаконов нормативен акт по прилагане 

на Закона за Защита на животните.  

Програмата е в съответствие със Закона за защита на 

животните, с Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета приета с 

Решение № 136 от 14.03.2019 год. на Министерски съвет, 

Наредба № 4 от 01.02.2021 год. за прилагане на Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България и за процедурите 

по нейното изпълнение. 
I. Причини, налагащи приемането на подзаконовия 

нормативен акт: 

На основание приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 год. 

на министерски съвет Национална програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и Наредба № 4 от 

01.02.2021 год. за прилагане на Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и за процедурите по 

нейното изпълнени, механизма на финансиране и отчетност, в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита 

на животните, следва общинските съвети да примат общинска 

програма за изпълнение на националната програма за която да 

отговаря на изискванията горецитираната наредба. 

При изработването на проекта на Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Самуил за периода 2022-2026 г., са спазени принципите 
на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост - необходимо е приемането на 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Самуил за периода 2022-2026 



г., с цел трайно намаляване популацията на безстопанствените 
кучета. 

Принципът на обоснованост - Програмата се приема в 
изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закопа за защита на животните, 
във връзка с делегираното на местната власт правомощие да 
приеме подзаконов нормативен акт за изпълнение на приетата с 
Решение № 136 от 14.03.2019 год. на Министерски съвет 
Национална програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета и Наредба № 4 от 01.02.2021 год. 
за прилагане на Национална програма за овладяване 
популацията па безстопанствените кучета на територията на 
Република България и за процедурите по нейното изпълнение, 
механизма на финансиране и отчетност. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени - 

проектът на докладна с мотивите са качени на официалния сайт 

на община Самуил за становища и предложения от 

заинтересованите лица. 

Принципът на съгласуваност -  постъпилите становища и 

предложения от заинтересованите лица  ще бъдат разгледани и 

представени на вниманието на общинския съвет преди 

окончателното й приема. 
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и 

стабилност – чрез приемането па Проекта за Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Самуил за периода 2022-2026, ще се 
определят основните насоки свързани с овладяване и 
намаляване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Самуил. 

П. Цели и задачи които се поставят с приемането на 
програмата : 

Основната цел на пpoграмата е намаляване на популацията 

на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от 

мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните 

специалисти и гражданите са насочени в една обща посока 

намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е 

извършено на базата на анализ на съществуващото състояние и 

специфичните местни условия и нужди. 

Задачите на програмата са няколко, а именно: 

- Намаляване броя на безстопанствените кучета до 

трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета". 
- Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

Регистрация на домашните кучета и популяризирането на 
ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху 
размножаването им и предотвратяване на евентуалното им 
изоставяне. 

- Стимулиране осиновяването на безстопанствени 
кучета. 

- Намаляване до минимум рисковете от 
разпространение на заразни заболявалия, които касаят хора и 
животни. 

- Повишаване чистотата на населените места на 
общината 

- Повишаване на информираността и отговорността на 
гражданите относно отглеждането, развъждането, обучението и 
търгуването на животни чрез изготвяне и провеждане на 
образователни кампании, съгласно чл.2 от Закона за защита на 
животните. 

III. Финансови и други средства, необходими за 
приемането на програмата: 

Източници на финансиране и материално обезпечаване па 
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Самуил, съгласно чл. 406 от 
ЗЗЖ са: 

1. държавния бюджет; 
2. общинския бюджет; 
3. дарения от физически и юридически лица; 



4. международни програми и проекти. 
IV. Очаквани резултати от прилагането, включително 

финансови, ако има такива. 
Вследствие изпълнение на програмата очакваните резултати 

по въведени критерии са, както следва: 
1. Качествени промени: 
- постепенно намаляване на популацията на 

безстопанствени кучета; 
- овладяване на притока на нежелани домашни кучета 

от дома към улицата, следствие от извършената регистрация на 
домашните кучета и стимулиране на кастрацията им чрез 
освобождаване от такса за притежаване на куче; 

- мониторинг върху популацията на 
безстопанствените кучета; 

- намаляване на социалното напрежение и 
повишаване безопасността на гражданите; 

- утвърждаване на европейските критерии за 
третиране на животните. 

2. Количествени подобрения (резултати): 
- увеличаване на броя на регистрираните домашни 

кучета; 

- увеличаване на броя на кастрираните домашни 

кучета; 
- повишаване на приходите от таксата „Куче” по чл. 
175 от ЗВМД.  

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 40, ал.3 и ал.4 

от Закона за защита на животните, Общински съвет-Самуил, със 

„За” –14  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма. 

РЕШИ: 

І. Приема „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Самуил 

за периода 2022-2026г.“ 
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ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ 2022-2026 г. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът 
с безстопанствените кучета на територията на община Самуил, както и на територията на 
Република България е сериозен за обществото и има многостранни измерения - здравни, 
социално-битови, икономически и екологични. В съответствие с разпоредбите на Закона за 
защита на животните и Националната програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Република България е вменено на общините да 
разработват и прилагат Общински програми за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета. Общинската програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Самуил и план за действие са изготвени 
в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на 
Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). Програмата се основава на 
принципите, заложени в Закона за защита на животните, във връзка с Националната програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 
България. 

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано 
регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до 

минимум. 

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени 
на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до 
рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни 
болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, 
замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран 
от шума и предизвикват страх сред гражданите. 

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 

Част от проблема с безстопанствените кучета е тяхното физиологично състояние, като 
същите страдат от болести, глад и студ. 

Действията от страна на общината за решаването на проблема са свързани със 
значителни финансови разходи, а в същото време не са постигнати задоволителни резултати. 
Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Република България, въвежда интегриран, цялостен, дългосрочен подход на 
национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени 
животни. 

Принципите, на които се основава Програмата, съгласно чл. 40а, ал. 1 от Закона за 

защита на животните са: 

5. Постигане на здравословна среда за гражданите на Община Самуил и 

подобряване хуманното отношение към животните; 

6. Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по 

ефективен начин чрез масова кастрация. 

През последните години „проблемът“ с безстопанствените кучета се нареди като 

един от сериозните проблеми за повечето населени места в общината, както и в страната. Все 

още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на програмата за 

овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при които 



усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и 

гражданите са насочени в една обща посока -намиране на хуманно и съвременно решение на 

проблема. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 
1. Цели: 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за 
действие на територията на община Самуил, за периода 2022-2026 г., цели установяване на 
дългосрочни и ефективни мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на общината, чрез: 

а) прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на страната, предвидени в българското 
законодателство; 

б) прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и 
търговията с кучета, предвидени в българското законодателство; 

в) повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 
кастрация и регистрация. 

2.Задачи на програмата: 

2.1.Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване, чрез 

набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване 

на популацията им; 

2.2. Контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, 

регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Интегрираната 

информационна система на Българска агенция по безопасност на храните; 

2.3. Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно изискванията 

на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

2.4.Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или 

юридически/физически лица); 

2.5. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината; 

2.6. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината; 

2.7. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

2.8.Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при 

отглеждането на домашни кучета; 

2.9. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както и 

на гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на страната. 

3.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Самуил се очакват следните резултати: 



-Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол 

върху тяхната популация на територията на общината; 

-Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от 

безстопанствените кучета; 

-Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при 

отглеждане на домашни кучета. 

-Повишаване безопасността на среда в населените места. 

III. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за 

успеха на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на 

безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и 

оптимизация на изразходваните ресурси. 

Основните причини за увеличаващата се популация на бездомните кучета са 

свързани с: 

7. Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета; 

8. Изоставяне на домашни кучета от собствениците; 

9. Домашните кучета свободно се размножават и стават причина за увеличаване 

популацията на безстопанствените кучета;  

10. Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от 

физически и юридически лица, след което те се изоставят; 

11. Липса на хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - 

собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат 

на което при възникнали трудности го изоставя; 

12. Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета; 

13. Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния 

характер на проблема; 

14. Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема, ограничава възможността за 

прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета. 

Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно осъзнато 

обаче е това, че наличието на кучета по улиците основно е причинено от хората и тяхната 

безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от 

нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези 

животни, по отношение на грижите при отглеждането им и при първите срещнати трудности 

животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се спазват и най- 

елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в извън жилищна среда и 

това не е от непознаване на законовите разпоредби, а от липса на правилно изградено 

мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които са запознати с биологията на вида, и 

които си дават реална сметка за това, каква вреда може да нанесем с едно единствено 

изоставено на улицата куче. Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на 

нашата без отговорност. 

Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е 

предвидено преброяването им на територията на всяка община. 



- Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и 

горите до кмета на общината със заложен в него срок; 

- Кметът на общината издава заповед за извършване на преброяването. 

Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на 

животните или от други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или 

ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по 

смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи 

кастрация и обработка на кучетата по Националната програма на територията на общината. 

- Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или 

септември-ноември; 

- При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без 

видимо присъствие на собственик; 

- Преброяването се извършва по методика, утвърдена от кмета на общината, като 

задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и 

наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация. 

IV. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА 

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

1. МЕТОДОЛОГИЯ 

Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на 

животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях 

места до блокиране на раждаемостта -ограничаване капацитета на средата само със стерилни 

животни. Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, 

ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на обработените 

животни, са единственият ефективен начин за намаляване на възпроизводството на 

безстопанствените кучета. 

Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните 

кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче”, съгласно 

разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД. 

Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и броят 

им нараства за кратко време. В случай, че се подходи с отстраняване на безстопанствените 

кучета и прибирането им в приют се наблюдава временно освобождаване на терени, които 

постепенно се населяват и запълват от мигриращи животни. В резултат на това този метод е 

неефективен и предизвиква непрекъснат цикличен процес. За разлика от него, прилагането 

на метода „кастрирай и върни”, при който кучетата се връщат по места, не се наблюдава този 

ефект, тъй като средата се запълва с вече кастрирани животни и се блокира раждаемостта. 

2. МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА 
2.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените 

кучета чрез кастрация. 

Подходът за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, заложен в 

Закона за защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата 

на залавянето им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. 

https://web.apis.bg/p.php?i=3263996&b=0#p36607112
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Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи 

освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. 

ще се блокира раждаемостта. 

Националната програма въвежда масова кастрация, което включва кастрация на 

такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани 

животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца 

от изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години от 

изпълнението й. 

Процесът по залавяне и обработка на безстопанствените кучета включва следните 

етапи: 

- публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на 

участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, 

обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета; 

- акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и утвърден 

годишен график от екипи за залавяне на безстопанствените кучета и от доброволци, съгласно 

изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните; 

- за извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците 

предоставят заловените безстопанствените кучета с приемо-предавателен протокол (когато 

се предоставят от екип по залавяне) или информационен талон за залавяне, приемане и 

връщане на безстопанствени кучета (когато се предоставят от доброволец) на амбулаториите. 

Протоколът/информационния талон се издава в три екземпляра - един за 

екипа/доброволците, един за амбулаторията и един за съответната община. Управителят на 

амбулаторията предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса 

на регистрация на кучето и изпълнява предвидените в Националната програма действия, 

включително при неявяване на собственика в 7- дневен срок от уведомяването (ако кучето е 

регистрирано), кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се 

предоставя на нов собственик. Не осиновените се връщат по местата на залавянето им. 

-Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва кучетата в регистър 

и издава ветеринарномедицински паспорт. Ветеринарните лекари удостоверяват 

извършените ветеринарномедицински дейности чрез водене на дневник по образец с данни 

за всяко куче -възраст, външни белези, пол, килограми, номер на микрочип и паспорт, дати 

на кастрация и поставени ваксини, обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен 

информационен талон за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено 

куче. В началото на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината 

копия от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и 

информационни талони. 

- След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар 

преценява продължителността на следоперативния престой, след което безстопанствените 

кучета се връщат по местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват 

с кметовете на общини или кметовете по населени места. Не се допуска 

връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до 

площадки за игра на деца, автомагистрали и летища, съгласно чл. 48 от Закона за защита на 

животните. 



- В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи 

се от продължително лечение кучета, същите се настаняват във временни приюти. 

Евтаназия на безстопанствени кучета, настанени във временни приюти, се допуска 

при условията на чл. 179,ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За 

върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат да заявят 

желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да подпишат 

декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и да изпълняват изискванията 

на чл. 49 и 50 от Закона за защита на животните, т. е. да обезпаразитяват на всеки три месеца 

и да реваксинират срещу бяс върнатите по места кучета, за които поемат грижи и 

отговорност. Задължават се ежегодно да заверяват паспорта на кучето в общинската 

администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, и да вземат мерки за 

предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора или животни. При сигнал за 

агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с участието на 

регистрирани/официални ветеринарни лекари. В случай, че сигналът за агресивно поведение 

на куче е подаден от организации за защита на животните, последните също могат да участват 

в проверката. При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание 

за поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на 

общината. 

2.1 Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за 

безстопанствени кучета. 

Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от: 

- две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за 

сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; 

- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита на животните; 

- съвместно от община и организация с предмет на дейност защита на животните или 

община и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория. 

Изграждането на регионални приюти се подпомага, когато са изпълнени 

едновременно следните условия: 

- на територията на съответните общини няма изградени общински или частни 

приюти или са с недостатъчен капацитет; 

- на територията на всяка община е извършено най-малко едно преброяване на 

безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години. 

Регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез: 

- предоставяне на терени и сгради - държавна и общинска собственост; 

- предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на 

средствата по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския съвет средно 

срочна бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности за изпълнение на 

целите имат прогнозен характер; 

- изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа; 



- включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове; 

- включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и проекти; 

- изработване на типов проект за изграждане на регионален приют. Регионалните 

приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 

2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни 

любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. 

Регионалните приюти се изграждат след обявено блокиране на раждаемостта на 

територията на цялата страна. 

2.2. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за 

животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони. 

Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и 

подаряване на кучета чрез интернет-сайтовете. Тази дейност все повече се разширява, поради 

липсата на регистрация, което от своя страна лишава компетентните органи от възможността 

да осъществяват контрол и да налагат санкции. С това се задълбочава ситуацията с 

нарастване на броя на безстопанствените кучета. Поради тази причина е необходимо 

активизиране на обществената намеса и повишаване информираността на гражданите за 

изпълнение на задълженията и контрола в тази област. За ограничаване на подобен тип 

дейности би спомогнало своевременното уведомяване на Областните дирекции по 

безопасност на храните, като лицата, които подаряват или придобиват кучета следва да 

предоставят данни за новия собственик и за самото куче (име, пол, дата на раждане, паспорт, 

извършени ваксинации, данни за родителите на кучето). За справяне с проблема е 

необходимо познаване на действащото законодателство, както и подзаконовата нормативна 

база в тази област. Основни актове са Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона 

за защита на животните, Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и 

приюти за животни, Наредба № 39 от 2008 г. за условията за отглеждане на животни 

компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и други. 

Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са 

регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Търговия с кучета 

се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по реда на чл. 137 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност. Контролът върху развъдниците, зоомагазините и 

пазарите за животни се извършва съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и 

чл. 7, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За активизиране на 

обществеността във връзка с овладяване популацията на безстопанствени кучета се 

извършват информационни кампании, организирани от общината. Същите целят 

задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и насърчаване на 

гражданската активност. Само чрез намеса от страна на обществото могат да се постигнат 

добри резултати. Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите 

домашни кучета, да предпочетат тяхната кастрация, да не извършват нерегламентирана 

търговия, при подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят 

контрол. Следва да се засили обществената намеса, като всеки гражданин, който забележи 

нарушение и неспазване на изискванията да сигнализира своевременно общинските органи, 

които да осъществят своите правомощия и да предприемат необходимите мерки. Чрез 

засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на санкции могат да 

се постигнат задоволителни резултати за справяне с проблема. 



 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Ръководство- Кметът на общината ръководи изпълнението на програмата и планът по 

чл.40, ал.3и ал.4 от ЗЗЖ. 

2. Координация 

На местно ниво координацията се осъществява чрез взаимодействие между Кмета на 

общината, Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към 

българския ветеринарен съюз и Организация за защита на животните. На национално ниво 

координирането е чрез взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и 

горите, Българската агенция по безопасност на храните, Министерство на финансите, 

Министерство на здравеопазването, Национално сдружение на общините в република 

България, Български ветеринарен съюз и Организации за защита на животните. 

3. Контрол по изпълнение на програмата 

Контролът по изпълнение на общинската програма и планът по чл. 40 ал. 3 от Закона 

за защита на животните се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез 

Българската агенция по безопасност на храните. 

4. Нормативна база 

15. Закон за защита на животните. 

Предметът на ЗЗЖ е посочен в неговия чл.1, съгласно който законът урежда 

защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване. Посочено е в какво 

се изразява защитата на животните - в опазване на техния живот, здраве и добро 

състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, 

осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните 

физиологични и поведенчески особености. 

16. Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

17. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

18. Становище на Световната здравна организация. 

19. Европейската конвенция за защита на животните. 

20. Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и 

за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. 

5. Финансиране 

21. Държавния бюджет 

22. Бюджет на Общината; 

23. Събрани средства от “такса за притежаване на куче”; 

24. Дарения от граждани, фирми и неправителствени организации; 

25. Международни програми и проекти; 

26. Други източници на финансиране. 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ 

И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

1. Управление и оценка на програмата. 

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на 



безстопанствените кучета на територията на община Самуил се управлява от кмета на 

общината и/или от упълномощено от него лице. 

Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на прилагане 

на мерките и постигането на заложените задачи. 

Оценката се реализира с оглед постигане на ефективност и ефикасност от 

изпълнението на Програмата. Управлението включва наблюдение на изпълнението на 
заложените цели и задачи в Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани 

за намаляване популацията на безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се 

допуска участие на организация за защита на животните, като се спазва принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност. Оценката и наблюдението ще дадат възможност да 

се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост 

коригиращи действия. 

2. Докладване и отчетност. 

а) Кметът на общината, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на 

Програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, 

чрез съответната Областна дирекция по безопасност на храните. 

б) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните 

ежегодно до 1 април внася отчет за изпълнение на общинските програми до Министъра на 

земеделието, храните и горите. 

в) Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 април внася за 

приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на Националната програма. 

3. Уведомяване на обществеността 

Приетата общинска програма и планът по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните се публикува на интернет страница на община Самуил в срок от 14 дни от тяхното 

приемане. При всяко изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира. 

4. Време за изпълнение 

Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет - Самуил и 

обявяването и на официалния сайт на Общината. Срокът за изпълнение на тази програма е 

2022-2026 год. 

VII.МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Мониторингът ще бъде осъществяван по следните индикатори за изпълнение: 

1. Брой на безстопанствени кучета, както следва: 

-заловени; 

-маркирани; 

-кастрирани; 

-ваксинирани (вкл. реваксинирани); 

-обезпаразитени; 

-настанени в приюти; 



-върнати по места; 

- осиновени; 

-евтаназирани; 

-умрели. 

2. Брой на домашни кучета, както следва: 

-регистрирани; 

-кастрирани. 

3. Брой извършени проверки, както и: 

-подадени сигнали, молби и жалби; 

-констатирани нарушения; 

-дадени предписания; 

-съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни 

постановления. 

VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, 

която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската 

програма с Националната програма, следва да се предприемат коригиращи действия. 

Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с изпълнението 

на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и 

предотвратяване на повторно проявление. 

Прилагането на коригиращите действия включва: 

27. установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него; 

28. предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му; 

29. предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му. 

Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите 

резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия. 

 2. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Самуил може да се организират информационни кампании, съвместно с 

Областната дирекция по безопасност на храните, областната колегия към Български 

ветеринарен съюз и неправителствени организации за защита на животните, които да 

популяризират проблема с безстопанствените кучета и да активизират обществеността за 

намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета. 



Кампаниите включват програми: 

- включително за разясняване на обществеността за ползата от мерките по 

Програмата и нейното прилагане; 

- рисковете и предпазването от зоонози; 

- насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета; 

- ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените животни, като 

се запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се възпроизвеждат; 

- осиновяването на безстопанствени кучета; 

- повишаване на културата на отглеждане на домашни кучета; 

- набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за кучетата; 

- набиране на средства за лечение на болни кучета. 

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, 

брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии. 

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Самуил е изготвена, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗЖ, приета е с 

Решение № ……………….от ………..2022 год., взето с Протокол № …… / ……..2022 г. на Общинския 

съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет Самуил за срок 2022 г. - 2026 г., 

като отменя досега действащата програма с Решение № 13.255 от 24.08.2020г. на ОбС-Самуил. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ 2022 г. – 2026 г. 

№ МЯРКА СРОК НА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАН 

ЕФЕКТ 

МЯРКАТА 

СЕ 

ИЗПЪЛНЯВ

А ОТ 

I. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета 

чрез кастрация на безстопанствени и домашни/дворни кучета. 
 

1. Масо-

ва кастрация на безстопанствени 

кучета от територията на Община 

Самуил, като в първата година 

след всяко извършено преброяване 

бъдат кастрирани до 50% от преб-

роените некастрирани кучета.  

Постоянен.  Блокиране на 

раждаемостта на 

безстопанстве-

ните кучета.  

Община 

Самуил;  

ОДБХ – 

Разград;  

Областна 

колегия на 

БВС – Раз-

град;  
СНЦ „Гер-

мано – 

Българска 



помощ за 

животни-

те“.  

2. Иницииране на кореспонденция с 

МЗХГ за осигуряване на средства 

от допустимите източници по чл. 

40б от ЗЗЖ за финансиране на ин-

формационни кампании и кампа-

нии за кастрация, обезпаразитяване 

и идентификация на двор-

ни/домашни кучета, които да се 

безплатни за населението.  

2022 г.  

 

Блокиране на 

раждаемостта на 

безстопанстве-

ните кучета и 

спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

Община 

Самуил  

  

3. При осигуряване на средства от 

допустимите източници по чл. 40б 

от ЗЗЖ - провеждане на ежегодни 

информационни кампании (в т.ч. 

провеждане на събития, изработ-

ване на печатни информационни 

материали) за насърчаване на каст-

рацията и идентификацията на до-

машни/дворни кучета.  

Постоянен.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

Община 

Самуил;  

СНЦ „Гер-

мано – 

Българска 

помощ за 

животни-

те“;  
ОДБХ – 

Разград;  

Областна 

колегия на 

БВС – Раз-

град.  

4. При осигуряване на средства от 

допустимите източници по чл. 40б 

от ЗЗЖ - провеждане на  
ежегодни кампании за кастрация, 

ваксинация, обезпаразитяване и 

идентификация на домаш-

ни/дворни кучета, като манипула-

циите са безплатни за собствени-

ците на животните или са на много 

ниска цена.  

Постоянен.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от  
домашни/дворни 

кучета.  
 

Община 

Самуил;  

СНЦ „Гер-

мано – 

Българска 

помощ за 

животни-

те“.  
 

5. При осигуряване на средства от 

допустимите източници по чл. 40б 

от ЗЗЖ - провеждане на ежегодни 

информационни кампании (в т.ч. 

провеждане на събития, изработ-

ване на печатни информационни 

материали) насочени срещу изос-

тавянето на домашни/дворни куче-

та.  

Постоянен.  Спиране на при-

тока на нови без-

стопанствени 

кучета.  

Община 

Самуил;  

СНЦ „Гер-

мано – 

Българска 

помощ за 

животни-

те“;  
ОДБХ – 

Разград;  

Областна 

колегия на 

БВС – Раз-

град.  



6. При осигуряване на средства от 

допустимите източници по чл. 40б 

от ЗЗЖ – проучване на възможнос-

тите да се извършват кастрации, 

обезпаразитяване и идентификация 

на домашни/дворни кучета във 

ветеринарните лечебни заведения 

на територията на общината, като 

манипулациите са безплатни за 

собствениците на животните или 

са на много ниска цена.  

Постоянен.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

Община 

Самуил  

7. Преценяване на възможността за 

използване на неусвоения финан-

сов лимит по договора със СНЦ 

„Германо – Българска помощ за 

животните“ за обезпечаване из-

вършването на информационни 

кампании, които да бъдат възло-

жени за изпълнение на Сдружени-

ето.  
 

2022 г.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

Община 

Самуил;  

СНЦ „Гер-

мано – 

Българска 

помощ за 

животни-

те“.  

8. Иницииране на съвместни дейнос-

ти и кампании между Община Са-

муил и Областна колегия на БВС – 

Разград за кастрация, ваксинация, 

обезпаразитяване и безплатна 

идентификация на домаш-

ни/дворни кучета.  

Постоянен.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

Община 

Самуил;  

Областна 

колегия на 

БВС – Раз-

град.  

9. Публикуване на централно място 

на електронната страница на Об-

щина Самуил на информационен 

материал за ползите от кастрацията 

и идентификацията на домаш-

ни/дворни кучета и вредните пос-

ледици от изоставянето на кучета.  

2022 г.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

Община 

Самуил 

II. Мерки за подпомагане изграждането на евентуален бъдещ регионален приют за 

безстопанствени кучета.  

1. Провеждане на консултации със 

съседните общини, относно въз-

можностите за евентуално изграж-

дане на бъдещ регионален приют 

за безстопанствени кучета или ре-

организиране на съществуващ об-

щински приют в регионален такъв.  
 

Постоянен.  Осигуряване на 

условия за нас-

таняване и ху-

манно отглежда-

не на безстопан-

ствени кучета.  

Общините 

в региона.  

III. Мерки за контрол върху собствениците на домашни и дворни кучета.  

1. Извършване на регулярни провер-

ки на собствениците на кучета, при 

извеждането на животните на раз-

ходка.  

Постоянен.  Контрол върху 

собствениците 

на кучета.  

Община 

Самуил  



2. Нормативно определяне на размер 

за таксата за отглеждане на куче с 

цел развъждане (по смисъла на 

ЗЗЖ) на територията на Община 

Самуил  

2023 г.  Спиране на при-

тока на нежела-

ни поколения от 

домашни/дворни 

кучета.  

ОбС - Са-

муил 

3. Въвеждане и поддържане на данни 

в Регистъра на домашните и безс-

топанствените кучета в Община 

Самуил.  

Постоянен  Контрол върху 

собствениците 

на кучета.  

Община 

Самуил  

 

ІІ. Отменя досега действащата програма приета с Решение № 13.255 от 24.08.2020г. 

на ОбС-Самуил. 

ІІІ.  Възлага на Кмета на община Самуил да предприеме последващи действия по 

изпълнение на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Самуил 2022-2026 г.“ 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 34 

от редовно заседание на 31.01.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-664 от Сами Ариф 

Сами– зам. кмет   на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчета за дейността на МКБППМН 

към община Самуил за 2021г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 31.01.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 34. 664 
Във връзка с получено писмо в община Самуил с Изх. №  

РД-30-И-24/15. 11. 2021 г.от Централната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и на 

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

комисия за борба срещу противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни изготвя отчет за дейността си, 

съгласно указания, структура и показатели на централната 

комисия /Приложение/ до кмета на общината и Общинския 

съвет, след приемане от ОбС - Самуил се представя на 

ЦКБППМН към МС.  
 

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

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

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

–14  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма. 

РЕШИ: 

1. Приема отчета за дейността на МЕСТНАТА 

КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ към община 

Самуил за 2021г.



О Т Ч Е Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН КЪМ  ОБЩИНА САМУИЛ 

 ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 
1.  Законосъобразност на състава. 

            На основание чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН съставът на МКБППМН към община Самуил е 

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

Заместник-кмет по образование, социални дейности и култура, като комисията включва 7 

специалисти от различни обществени институции – юрист, началник отдел към отдел “Закрила 

на детето” при Дирекция “Социално подпомагане“ с.Самуил, социален работник към Отдел 

„ЗД” при Дирекция „СП” с.Самуил, инспектор ДПС при РУП гр.Исперих, директор на ЦОП 

с.Самуил, старши специалист при Дирекция “Бюро по труда”, заместник директор на СУ 

с.Самуил. 

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

щатен секретар по трудови правоотношения. 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 
1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и 
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 
от 05.07.2017 г. 
         Съгласно заповед на кмета на община Самуил, населените места на територията на 

община Самуил са разпределени на три района: 

- Район на ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци с териториален обхват с.Пчелина, 

с.Здравец, с.Владимировци, с.Ножарово, с.Богданци, с.Богданци, с.Голяма вода, 

с.Кара Михал. 

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

и с.Голям извор. 

- Район на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Самуил с териториален обхват с.Самуил, 

с.Хума, с.Богомилци, с.Кривица и с.Желязковец. 

   Към изброените райони са сформирани „Екипи за обхват“ с включени служители на община 

Самуил и членове на местната комисия.  

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

     През 2021г. представители на Местната комисия в екипите за обхват са посетили 123 

адреса за установяване на причините за необхващане на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно образование деца и актуализиране на 

статуса им „в чужбина“. 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 



    Педагогическото ръководство информира местната комисия при случаи на застрашени от 
отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст. Проведени са беседи с ръководството във възка с проблемно поведение на 
ученици в училище.  

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

2 0 

1.3. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически 
съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

0 0 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 
Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 
Родители 0 0 

Настойници 0 0 

Попечители 0 0 

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

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 
Таблица 5. 

Проведени 
превантивни 
програми  

Брой 
на 

темите 

Названия на 
темите 

Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 

Образователни 3 „Правила за 
движение на 
велосипедиста 
по пътищата“, 
„Безопасен 
интернет“, 
„Кибер тормоз“,  
 

0 68 36 

Асоциално 
поведение 

2 «Насърчаване на 
толерантността в 

общуването», 
«Кражба и 

грабеж» 

0 20 41 

Насилие между деца 2 «Насилие – 
физическо и 
психическо» 
«Агресивно 
поведение и вик 
за помощ» 

0 38 40 



Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

2 «Наркотични 
вещества сред 

младите хора», 
«Превенция на 

тютюнопушенето 
сред учениците 

и младите хора» 

0 71 41 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                 

2 «Трафик на 
хора», 
«Полови 
престъпления» 

0 32 64 

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с 
жп-транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 1  «Отбелязване на 
световния ден за 
борба със СПИН» 

0 0 64 

Културни 1 Подготвяне на 
табло за 
народните 
будители 

0 16 12 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм1 0 0 0 0 0 

Общо 13     

 
Таблица 6. 

Проведени анкетни 
проучвания: 

Брой 
на 

темите 

Названия 
на темите 

Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 

Образователни 0     

Асоциално поведение 0     

Насилие между деца 0     

Наркотични вещества, 
алкохол, тютюнопушене 

0     

Сексуална експлоатация и 
трафик на хора                                 

0     

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с жп-
транспорт 

0     

Здравни 0     

Културни 0     

Спортни                         0     

Радикализъм1 0     

Общо 0     

 

                                                           
1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с 

екстремистки или радикален характер. 



1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-
транспорта в съответствие с Писмо № 71/25.09.2007 г. на ЦКБППМН до председателите и 
секретарите на МКБППМН:  

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0  

Брой разпространени материали 0  

Брой на информационните кампании в училищата 0  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

  1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 
1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 1 1 

Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

 3  

Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

 0  

Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

 0 0 

Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

 0 4 

Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

 0 0 

 
Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 1 1 

Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

 3 0 

Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

 0 0 

Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

 0 0 

Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

 0 4 

Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

 0 0 



 
1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

2 1 1 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

2 1 1 

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

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

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в 
отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

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

0 0 0 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция 
„Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на 
мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

През 2021г. няма настанени деца във ВУИ, СПИ и поправителни домове. 
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 
Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца 
са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези 
заведения.  

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 
пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ 0 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 

Приюти за безнадзорни деца 0 0 

Условно осъдени 0 0 



4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в 
общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с 
Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване 
на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и 
подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати. 
     В съответствие с Указание №73 от 25.09.2009г. на ЦКБППМН е създаден поименен регистър 
на всички неучещи и неработещи непълнолетни в община Самуил, освободени от СПИ, ВУИ, ПД 
и на условно осъдени.  

Таблица 19. 

 
Категории 
неучещи и 

неработещи 
непълно-летни 

 
Общ 
брой 

 
Брой 

продължили 
образованието 

си 

Брой на 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой на 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

 
Брой на 

започналите 
работа 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
освободени от 
ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 
осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 
пробация 

0 0 0 0 0 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 
осъдените на пробация непълнолетни.  
       МКБППМН към община Самуил получава информация за условно осъдените и осъдените 

на пробация непълнолетни от Съда и Областна Пробационна Служба-Звено Исперих.  

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

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА  
На основание чл.16, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗБППМН през 2021г. са разгледани 2 възпитателни 

дела по преписки от Районна прокуратура Разград, Териториално отделение-Исперих спрямо 2 
малолетни и непълнолетни лица. Наложени са възпитателни мерки по чл.13, ал.1 т.1 
„Предупреждение“-2 бр. и по чл.13, ал.1, т.4 „Поставяне под възпитателен надзор на 
родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи“ 
-1 брой. 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
При неявяване на лицата чието присъствие е задължително е отложено 1 възпитателно 
дело за друга дата. Местната комисия за БППМН е уведомила органите на РУ- 
гр.Исперих за предприемане на съответните мерки за принудително довеждане. 



2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 
извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 
дейността на системата от МКБППМН  

Изготвени са /2/ два броя „оценка на риска” за повторно извършване на 
противообществена проява.  

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

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

комисия в община Самуил взаимодейства с Център за обществена подкрепа с.Самуил. 
Основната дейност на центъра е социално психологическа подкрепа и консултиране на деца и 
семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване 
на други рискови ситуации за развитието им.  

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли 
в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция 
/Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 
г.)  
 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
Таблица 21. 

Година Плануван брой 
обществени възпитатели, 
утвърдени от МФ по 
Закона за държавния 
бюджет 

Реално усвоени 
бройки обществени 
възпитатели за 
съответната година 

Изразходвани 
средства по 
Наредба №2 на 
ЦКБППМН 

2021 3 1 1 652 

2022 3   

Прогноза за 2023 3   

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на 
Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 
възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар,            м. юни, 2017 г. 

 При подбор на обществени възпитатели са спазени изискванията съгласно Закона за 
БППМН. За осъществяване на дейността по превенция, оценка и корекция на девиацията в 
детското поведение е определен културен деец, като възпитател към МКБППМН. Работата на 
обществения възпитатели се ръководи и контролира от председателя и секретаря на местната 
комисия. Обществения възпитател се отчита в началото на всеки месец пред местната комисия, 
на основание на представения отчет за извършената дейност се извършва материалното 
стимулиране. Получават възнаграждение по Наредба №2  на ЦКБППМН и контрол по 
изплащане на хонорарите се извършва от финансовите органи на общината. 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са 
организирани и по чия инициатива?  

      През 2021 г. не са провеждани квалификационни дейности с обществените възпитатели. 
3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на 

ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели 

(методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  
През 2021г. Местната комисия не е налагала възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 

„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ и не е изготвена оценка за 
дейността. Общественият възпитател е извършвал превантивно възпитателна дейност с 
ученици. 

4.1. Брой изготвени оценки.  



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

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 
отговаря на изискванията /очакванията/).  

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги 
отговаря на изискванията /очакванията/).  

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 
подобрение).  

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря 
на изискванията).  

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

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и 
резултати.  
            На територията на община Самуил не се намират ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 
безнадзорни деца. 
            2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, 
ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  
             3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 
посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, 
барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната 
комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат 
конкретните дейности.  

На територията на община Самуил няма регистрирани питейни, хазартни заведения, 
дискотеки, барове, нощни и интернет клубове. 
            Председателят, секретарят и членове към местната комисия участват при прилагане на 
Координационния механизъм в община Самуил. Съгласно утвърден график се отзовават при 
сигнал за кризисна ситуация и участват при кризисни интервенции.  
            През 2021г. Местната комисия е участвала при разглеждането на два случая на деца-
жертви или в риск от насилие. Взетите решения и предприетите действия за всеки един случай 
са следните: 

1. При първия случай предприетите действия са: - Работа с детето в насока подкрепа, 
консултиране и съдействие в грижата за детето и неговото възпитание. 
Консултиране на приемния родител за проследяване на развитието на детето в 
училище, поддържане на връзка с класния ръководител и уведомяване на ОЗД при 
наличие на проблеми в училище и промяна на обстоятелствата касаещи детето. 
Консултиране на приемния родител за наличието на социални услуги на 
територията на община Самуил и ползване на психологическо консултиране от 
детето в ЦОП-Самуил. Съдействие за подобряване на междуличностните 
отношения между детето и неговите съученици. Превенция на отхвърлянето му. 
Консултиране на родителите на другите деца, участници в насилието за наличието 
на социални услуги на територията на община Самуил и ползване на 
психологическо консултиране в ЦОП-Самуил, с оглед преодоляване на 
поведенчески прояви и превенция на насилието. 

2. При втория случай на насилие над дете са предприети следните действия: - 
Уведомяване на Районна прокуратура. Насочване на ползване на социална услуга 
психологическо консултиране в ЦОП-Самуил. Предупреждение, снемане на 
писмено сведение на насилника. Прилагане на мерки за закрила в семейна среда. 

             4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 
скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  



Секретаря на местната комисия участва в обходи по график на Дирекция „СП” за 
установяване на скитащи и просещи деца на територията на общината. През 2021г. МКБППМН 
е участвала в 4 обходи на мобилни групи, при които няма установени скитащи и просещи деца. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви 

нарушения?  
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО 

ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  

Предложение по Общинска програма за закрила на детето за 2021 година. 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 
Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации: 
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 

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

дейност с 71 ученика от 2 до 4 клас с презентация и беседа на тема „Превенция на 
тютюнопушенето сред учениците и младите хора“.  Представено е тематично филмче с беседа 
и демонстрация. Раздадени са флаери, брошури и тетрадки. 

Районно управление –Исперих и инспектор ДПС проведоха беседа с мултимедийна 
презентация на тема „Безопасност на движението“ с ученици от 1 до 4 клас. 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 
дейности за тяхното преодоляване 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и 

теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 
МКБППМН.   

През 2021г. не са организирани обучителни семинари. 
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  
Членове на МКБППМН не са участвали в квалификационни семинари. 
3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на 

комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации.  
През 2021г. председателят, секретарят и членовете не са участвали в квалификационни 

форми на ЦКБППМН поради пандемичната обстановка в страната. 
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 0 лева. 
ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членове на МКБППМН. 
За 2021г. по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членовете са планувани 

1000 лева, от които са изразходвани 40 лева. 
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2021 г. 
Таблица 22. 

Получени средства по ЗДБ за 
МКБППМН за 2021 г.  – общо (в 

лева) 

Изразходвани средства от 
МКБППМН за 2021 г. – общо (в 

лева) 

Необходими средства за 
2023 г. – общо (в лева) 

21 390 2 316 16 000 

Председател на МКБППМН – заместник кмет на Община Самуил 
Сами Сами, с.Самуил, обл.Разград, ул. „Хаджи Димитър” № 2  
Тел.: 08477/20-20, вът.103 факс:084266030, е-mail: info@samuil.bg 
Секретар на МКБППМН 



Айше Ахмед, с.Самуил, обл.Разград, ул.”Хаджи Димитър” № 2 
Тел.: 08477/20-20; е-mail: mkbppmn@samuil.bg 
Инспектор ДПС 
Весела Георгиева, гр.Исперих, обл.Разград, ул.“Васил Левски“ № 93 
Тел: 084312050 
Дирекция „СП” с.Самуи- Отдел “ЗД” 
ул.”Хаджи Димитър” №5, тел.08477/21-21 ,е-mail: dsp-samuil@asp.government.bg 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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