
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 52 

от извънредно заседание на 05.01.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-891 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

Относно: Приемане на програма за управлението и  

разпореждането с имоти – общинска собственост   през  

2023г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 05.01.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

10 Динчер Али Чауш   ЗА 

11 Юксел Адем Нури ЗА 

12 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 52.881 

 Годишната  програма за управлението и разпореждането 

с имоти - общинска собственост   е разработена  на основание 

разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост  

и е в синхрон със   Стратегията за управление на общинската 

собственост на Община  Самуил    за периода  2019 – 2023 г.   

         Придобиването, управлението и разпореждането с 

недвижими и движими имоти – собственост на общината се 

извършва под контрола  на Общински съвет - Самуил, 

съобразно разпоредбите на Наредба №2 на ОбС Самуил „За 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината”.  

        Основният ангажимент на  Община Самуил  е да 

стопанисва  и  да  се  грижи  за  имотите общинска собственост, 

като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото 

население на общината. Освен от собствени средства, залегнали 

в бюджета, важен момент в поддръжката и реконструкцията им 

е усвояването на средства от Европейските  фондове и  

програми. Тук е важната роля на доброто управление на  

общинската собственост, което носи  приходи в общинския 

бюджет чрез събиране на приходи от  отдаване под наем,  

продажби, отстъпване право на строеж, концесии, такси  и др.  

При изпълнението на програмата органите на местното 

самоуправление и отговорните служители от структурните 

звена на общинската администрация ще се ръководят и 

съобразяват със следните основни принципи, цели и 

приоритети: 



- Публичност и прозрачност при управление и 

разпореждане с общински активи; 

- Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на 

кандидатите при осъществяването на отделни сделки;  

- Отговорно отношение към проблемите на общината и 

диалог с гражданите; 

- Стриктно спазване на законовите и подзаконовите 

нормативни актове, процедури и способи, както и 

минимални ограничителни критерии или параметри при 

осъществяване на дадена сделка; 

- Ефективност, целесъобразност и гарантиране на  

обществения интерес; 

- Въвеждане на критерии от социален и градоустройствен  

характер  при провеждане на публично оповестени 

търгове и конкурси. 

- Активно използване на различни източници на 

финансиране; 

- Постигане на висока социална и икономическа 

ефективност. 

 Програмата е основен инструмент, с който се цели 

регистриране на настъпилите промени в сравнение с предходни 

приоритети, отчитане на новите приоритети в развитието на 

общината, при разработването на проектите за бюджет, за всяка 

година до края на мандата на управление, както и при 

кандидатстването пред различни финансови институции, по 

оперативни програми, проекти и споразумения за ефективно 

управление на общинската собственост в интерес на гражданите 

от общината. 

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за 

общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от 

общинските дейности. Предварително определените цели и 

приоритети, публичното обявяване на намеренията на общината  

по управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска 

собственост, ще дадат възможност за по-голяма прозрачност и 

последователност в дейността на общинската администрация и 

общинския съвет в това направление и ще намали 

възможностите за субективизъм и прояви на корупция.  

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от 

Закона за общинската собственост и  чл.4, ал.2 и ал.3 от 

Наредба №2 на ОбС-Самуил, Общински съвет Самуил със 

„За”– 15 гласа; „Против”– няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

1. Приема „Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2023 г.” -  Съгласно  Приложение №1 

към програмата.  

 Настоящото решение да се изпрати на Кмета на община 

Самуил и Областния  управител  на област Разград в седем 

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен 

срок от обявяването му пред Административен съд гр. Разград 

по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 



Приложение №1  

 

ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 ГОД. 
 

 

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Настоящата програма отразява намеренията на община Самуил  за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.  

Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесии; 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи  за  замяна  срещу 

имоти на граждани или юридически лица; 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 

способите  за тяхното придобиване. 

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;  

6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение. 

 

 

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ  ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

ПРИХОДИ  ОТ ОТДАДЕНИ  ПОД НАЕМ ИМОТИ 

№ по 

ред 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ Очаквани 

приходи за 2023 

г.  

(лв.) 

 

1. Приходи от 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. 

26 000,00 

2. Приходи от отдаване под наем на  земи-общинска 

собственост (земи от общинския поземлен фонд, училищни  

и земи в регулация). 

30 000,00 

3. Приходи от отдаване под наем  на  пасища – общинска 

собственост. 

22000,00 

4. Приходи от отдаване под наем на полски пътища. 52000,00  



 

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИМОТИ 

 

№ по 

ред 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОЧАКВАНИ 

ПРИХОДИ 

(лв.) 2023 г. 

1. Продажби на земи в регулация – застроени и 

незастроени дворни места  по реда на чл.35, ал.1 от  ЗОС 

11000,00 

2. Продажба на поземлени  имоти – частна общинска 

собственост на собствениците  на законно построената 

върху  имота  сгради   по реда  на  чл.35, ал.3 от ЗОС. 

54000,00  

3. Продажба на  земеделски  земи – частна общинска 

собственост   по реда на чл.35, ал.1 от  ЗОС.   

0 

4. Прекратяване на съсобственост между общината с 

физически или юридически лица.                                               

0 

5. Приходи  от продажба на ДМА  0 

6. Приходи от продажба от нежилищни сгради по ЗПСК 0 

 Всичко приходи от продажби: 65000,00 

 

ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ 

 

№ 

по 

ред 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ Дължими 

наеми от 

предни 

години 

(лв.) 

Очаквани 

приходи 

за 2023 г. 

(лв.)  

Общо  

(лв.) 

1. Приходи от отдадени  на  концесия язовири 

 

22500,00 24500,00 47000,00 

 

РАЗДЕЛ   І 

ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

1. Отдаване под наем на полски пътища – публична общинска собственост  за 

стопанската 2023/2024 г. определени по Заповед на Директора на Областна дирекция 

„Земеделие”- Разград   и при подаване на  заявления за наемане  до кмета на общината. 

2. Описание на имотите, за които ще се  проведат търгове с явно наддаване или  

публично оповестени конкурси  за отдаване под наем  на имущество    през 2023 г.     

        2.1. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.324.1 с 

предназначение: „Здравно заведение” с административен адрес: с.Хърсово, 

ул.”Александър Стамболийски” №39, община Самуил, област Разград,   по АПОС № 

5270/20.09.2022 г., представляващи  3 (три) помещения  с площ от 41.68 кв.м, цялата 

със застроена площ от 160.00 кв.м.  за здравно медицинско обслужване на населението;   

       2.2. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.201.5 с 

предназначение: „Здравно заведение”  с административен адрес: с.Голяма вода, 

ул.”Царевец” №25, община Самуил, област Разград,   по АПОС №5218/21.07.2022 г., 

5. Приходи от отдаване под наем на  земи  за учредяване  

право на ползване  за устройване на  пчелини.                                                                               

240,00 

 Всичко приходи от отдаване под наем: 130240,00 



представляваща  1(едно) помещение  с площ от 16,00 кв.м, цялата със застроена площ 

от 121.00 кв.м.  за здравно медицинско обслужване на населението;   

        2.3. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.166.1  с 

предназначение: „Административна делова сграда” с административен адрес: 

с.Богданци, ул.„Георги Бенковски“ №17, община Самуил, област Разград,   по АПОС 

№5285/26.09.2022 г., представляващо  1(едно) помещение  с площ от 14.43 кв.м, цялата 

със застроена площ от 249 кв.м.  за здравно медицинско обслужване на населението;   

        2.4. Част  от самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 65276.501.765.1.7, 

област Разград, община Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, ет. 2, с предназначение  „За 

делова и административна дейност“, находяща се в сграда с идентификатор 

65276.501.765.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, 

одобрени по Заповед № РД-18-112/07.12.2021 г. на Изпълнителния  директор на АГКК, 

по АПОС №2150/22.04.2014 г.   за зъболекарски кабинет.  

       2.5. Имот с идентификатор №77579.110.514, площ – 1978 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4325/12.03.2021 г.;  

       2.6. Имот с идентификатор №77579.110.515, площ – 2039 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4326/12.03.2021г.;  

       2.7. Имот с идентификатор №77579.110.516, площ–1682 кв.м. с НТП-нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4327/12.03.2021 г.;  

       2.8. Имот с идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4328/103.2021 г.;  

       2.9. Имот с идентификатор №77579.110.518, площ – 2126 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово;  

      2.10. Имот с идентификатор №77579.110.520, площ – 2511 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4331/19.03.2021 г.;  

      2.11. Имот с идентификатор №77579.110.548, площ –  1255 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4341/19.03.2021 г.;  

      2.12. Имот с идентификатор №77579.110.549, площ – 1376 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4342/19.03.2021г.; 

      2.13. Имот с идентификатор №77579.110.550, площ –  4577 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4343/19.03.2021 г.  

 

 

ІІ. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ  

 

         1. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.40.18 с 

предназначение: „Административна, делова сграда“  със застроена площ от 134,5 кв.м., 

цялата с площ от 269 кв.м.  с административен адрес: с.Самуил,   ул.”Н. Й. Вапцаров” 

№2, община Самуил, област Разград,   по АПОС 5359/01.11.2022 г.   на  Областна 

дирекция  на МВР – гр. Разград  за ползване на едно помещение от  инспектори на 

Детска педагогическа стая при  Районно управление “Полиция” – гр. Исперих  и  три 



помещения за ползване  от  инспектори при Районно управление „Полиция“ – 

гр.Исперих;   

         2. Част от втория етаж на триетажна масивна сграда  с идентификатор 

65276.501.756.2     с предназначение: Жилищна сграда-многофамилна.  със застроена 

площ от 117.50  кв.м., цялата с площ от 235.00 кв.м.  с административен адрес: 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №3-Б, община Самуил, област Разград   и  

самостоятелен обект в сграда  с идентификатор  65276.501.756.2.1  с площ от 20 кв.м. с 

предназначиние за „Гараж в сграда“   по АПОС 5396/01.11.2022 г.  на      Областна 

дирекция „Земеделие“ – Разград. 

        3. Сграда с идентификатор  11449.73.285.2 със застроена площ от 61 кв.м. с 

предназначение „Административна делова сграда“ с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.“Васил Левски“ №6, община Самуил, област Разград, съгласно 

АПОС №959/03.02.2012 г. за ползване от инспектори при  Областна дирекция  на МВР 

– гр. Разград, обслужващи район с.Владимировци.  

 

IІІ. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ  

 

    1. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.166.1  с 

предназначение: „Административна делова сграда” с административен адрес: 

с.Богданци, 

ул.„Георги Бенковски“ №17, община Самуил, област Разград,   по АПОС 

№5285/26.09.2022 г., представляващо  1 (едно) помещение  с площ от 16.00 кв.м, цялата 

със застроена площ от 249.00 кв.м.  за пощенски услуги;   

    2. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 36333.501.252.1 с 

предназначение:“Административна делова“ с административен адрес: с. Кара Михал, 

ул. „Мургаш“ №19, община Самуил, област Разград, по АПОС №4948/26.04.2022 г., 

представляващо  1 (едно) помещение  с площ от 13.20 кв.м, цялата със застроена площ 

от 87.00 кв.м.  за пощенски услуги;   

    3. Част от едноетажна масивна сграда  с идентификатор 29218.501.271.1 с 

предназначение: „Административна, делова сграда“ с административен адрес: 

с.Желязковец, ул.”Хан Омуртаг” №2, община Самуил, област Разград,   по АПОС 

№5172/01.06.2022г., представляващо  2 (две) помещения  с площ от 18.00 кв.м, цялата 

със застроена площ от 54.00 кв.м.  за пощенски услуги;   

    4. Част от двуетажна масивна сграда с идентификатор 39815.501.236.2 с 

предназначение: „Сграда за култура и изкуство“ с административен адрес: с.Кривица, 

ул.”Ивайло” №42, община Самуил, област Разград,   по АПОС №5189/15.06.2022г., 

представляващо  1 (едно) помещение  с площ от 24.24 кв.м, цялата със застроена площ 

от 308.00 кв.м.  за пощенски услуги;   

       5. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор  58877.501.313.1  с 

предназначение: Административна,  делова с административен адрес: с.Пчелина, 

ул.”Байкал” №2, община Самуил, област Разград, по АПОС №5225/25.07.2022 г., 

представляващо  1 (едно) помещение  с площ от 9.00 кв.м, цялата със застроена площ 

от 204.00 кв.м.  за пощенски услуги;   

       6. Част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.202.1 с 

предназначение за Административна, делова сграда  с административен адрес: с.Голяма 

вода,  ул.”Царевец” №24, община Самуил, област Разград,  по АПОС №5217/21.07.2022 

г., представляващо  1 (едно) помещение  с площ от 6.43 кв.м, цялата със застроена площ 

от 80.00 кв.м.  за пощенски услуги;   

 

 



ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ 

ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА 

 

1. Продажба на имоти – частна общинска собственост чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс (земи, незастроени дворни места, жилища, сгради)   

            1.1.  Поземлен имот с идентификатор 11449.73.760 с площ от 862 кв.м. Вид 

територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 

нужди. Адрес на поземления имот: с. Владимировци, ул. „Тимок”  №1, община Самуил, 

област Разград  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, 

община Самуил, област Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителен директор  на АК,  по  АЧОС №881/03.02.2012 г. 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.752 с площ от 786 кв.м. Вид 

територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 

нужди. Адрес на поземления имот: с. Владимировци, ул. „Тимок” №2, община Самуил, 

област Разград  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, 

община Самуил, област Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителен директор  на АК,  по  АЧОС №868/03.02.2012 г. 

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 04666.501.15 с площ от 1010 кв.м., Вид 

територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) 

Адрес на поземления имот: с.Богданци, ул.“Дондуков” №16, община Самуил, област 

Разград по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, община 

Самуил, област Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-113/07.12.2021 г. на  

Изпълнителен директор  на АГКК, по АЧОС №5308/26.09.2022 г.  

           1.4. Поземлен имот №04666.7.82, област Разград, община Самуил, с. Богданци, м. 

Джамийски ниви, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

3, НТП Нива, площ 17229 кв.м., съгласно АЧОС №4939/06.01.2022 г.  

            1.5. Поземлен имот – незастроен с идентификатор 65276.501.4856 с площ от 520  

кв.м. с начин на трайно ползване  „За друг обществен обект, комплекс“  с 

административен адрес: с.Самуил, ул. „Цар Калоян” №17-А, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №5016/29.04.2022 г.  

             1.6. Поземлен имот – незастроен  с идентификатор 65276.501.656 с площ от  826 

кв.м., вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:  Ниско застрояване 

(до 10 м.)  с административен адрес: с. Самуил, ул. „Васил Левски“ №10, община 

Самуил, област Разград, съгласно  АЧОС №4940/18.04.2022 г.   

            1.7. Поземлен имот - незастроен  с идентификатор  77579.501.202  с площ от 

1135 кв.м., вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:  Ниско 

застрояване (до 10 м.)  с административен адрес: в с.Хърсово, ул.”Осъм” №5, община 

Самуил, съгласно АЧОС № 4941/18.04.2022 г. 

           1.8. Поземлен имот 11449.73.486, област Разград, община Самуил, с. 

Владимировци, ул. Тимок № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1213 кв.м.;    

           1.9. Поземлен имот №65276.90.5 с площ от 1193 кв.м., местността „Токат азъ“   

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3900/02.12.2019 г.  

           1.10. Поземлен имот №65276.91.3 с площ от 1750 кв.м., местността „Токат азъ“   

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3904/02.12.2019 г.  

           1.11. Поземлен имот №65276.91.4 с площ от 2999 кв.м., местността „Токат азъ“  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3903/02.12.2019 г.  



            1.12. Поземлен имот №65276.88.5 с площ от 1580 кв.м., местността „Токат азъ“  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3925/02.12.2019 г.  

            1.13. Поземлен имот №65276.88.3 с площ от 1674 кв.м., местността „Токат азъ“  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3924/02.12.2019 г.  

            1.14.  Поземлен имот 77579.501.285, област Разград, община Самуил, с. Хърсово, 

ул. „Христо Ботев”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП – Ниско 

застрояване (до 10 м), площ 3814 кв.м., съгласно  АЧОС № 5264/20.09.2022 г.; 

            1.15. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4844 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5004/29.04.2022 г.  

             1.16. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4845 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5005/29.04.2022 г.   

             1.17. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4846 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5006/29.04.2022 г.   

             1.18. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4847 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5007/29.04.2022 г.   

             1.19. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4848 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5008/29.04.2022 г.   

             1.20. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4849 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5009/29.04.2022 г.   

  1.21. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4850 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5010/29.04.2022 г.   

  1.22. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4851 с площ от 149 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5011/29.04.2022 г.   

 1.23. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4852 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5012/29.04.2022 г.   

 1.24. ПИ-незастроен с идентификатор №65276.501.4853 с площ от 154 кв.м. с 

НТП за друг обществен обект, комплекс, съгласно АЧОС №5013/29.04.2022 г.   

            1.25. ПИ  с идентификатор №30630.40.52 с площ от 1095 кв.м., ведно с 

построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м. по кадастралната 

карта на с.Здравец, ул.“Еделвайс“ №5, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№336/27.11.2007 г.   

3. Продажба на  имоти – частна общинска собственост  на собственика на законно  

построената върху нея  сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС.   

  При проявен интерес програмата ще бъде допълнена. 

4. Продажба на имоти по Закона за приватизацията и след приватизационен 

контрол. 

     При проявен интерес програмата ще бъде допълнена. 

5. Учредяване право на строеж/право на пристрояване  и право на надстрояване.  

       При проявен интерес програмата ще бъде допълнена.  

6. Отчуждаване  на имоти, собственост на физически или юридически лица.  

     При проявен интерес програмата ще бъде допълнена.  

7. Разделяне, обединяване и разширяване  на имоти общинска собственост.  

      7.1. Разширяване на гробищен парк с.Хърсово, община Самуил в поземлен имот  

77579.105.214,    област Разград,    община Самуил,  с.Хърсово, местността  

„Кубаклии“, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Пасище, площ 20549 кв.м, стар номер 000214,  Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-183/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Делба на поземлен имот 

№77579.105.1 с НТП – пасище, за откриване на полски път към гробище с.Хърсово; 



       7.2. Разделяне на имоти в с.Ножарово   за откриване на полски пътища в имотите: 

ПИ №52341.16.55; ПИ №52341.16.16; ПИ №52341.16.17; ПИ №52341.16.18; ПИ 

№52341.16.19; ПИ №52341.23.3; 

        7.3. Разделяне на поземлен имот 65276.501.727, област Разград, община Самуил, с. 

Самуил, ул. „Черни връх“ № 27, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП за „Ниско застрояване“ (до 10 м), площ 6307 кв.м., одобрена по 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-112/07.12.2021 г. на ИД на  АГКК.  

        7.4. Разделяне на поземлен имот с идентификатор 65276.501.957 с площ от 3681 

кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: „За друг вид озеленени 

площи“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, община 

Самуил, област Разград, одобрени със Заповед №РД-18-112/07.12.2021 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК.  

         7.5. Разделяне на поземлен имот с идентификатор  58877.501.320 с площ от 1161 

кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване:  „За друг обществен 

обект, комплекс“. Адрес на поземления имот: с. Пчелина, ул. „Куванджълар“ № 27 А, 

община Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК  и обединяването на част от същия с поземлен имот с 

идентификатор 58877.501.313  с площ от 2417 кв.м.  Вид територия: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“. Адрес на поземления 

имот: с. Пчелина, ул. „Байкал“ № 2, община Самуил, област Разград, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

        7.6. Разделяне на поземлен имот с идентификатор  04666.501.185 с площ от 9480 

кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване:  „За обект комплекс за 

образование“. Адрес на поземления имот: с.Богданци, ул. „Георги Бенковски” №3, 

община Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК. 

        7.7. Разделяне  на поземлен имот с идентификатор 04666.501.624 с площ от 2761 

кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване:  „За друг вид озеленени 

площи“. Адрес на поземления имот: с.Богданци, ул. „Георги Бенковски” №1, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК. 

 

V.  БРАКУВАНЕ И  ПРОДАЖБА НА  МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  И 

ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 

  При необходимост  програмата ще бъде допълнена. 

 

VI. ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ  ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ, БЕЗСТОПАНСТВЕНИ 

ИМОТИ  ИЛИ  ИМОТИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ЗАКОН 

 

При придобиване на имоти или вещи  програмата ще бъде допълнена.  

 

VII. СГРАДИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪБАРЯНЕ 

При необходимост  програмата ще бъде допълнена. 

 

VIII. През 2023 г. община Самуил има намерение да почисти деретата в регулация. 



 

 

IX. ИМОТИ,  КОИТО ОБЩИНА САМУИЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗГРАДИ,  

РЕМОНТИРА И ЗАКУПИ ПРЕЗ 2023 г. 

 

Обект / актив Капиталов 

разход за 

2023 г. 

Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап (СМР) 34 054 

 Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(СМР)  участък 2  91875 

Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово 
183 132 

Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 65000 

Закупуване на ново МПС 8+1 места за  ЦНСТ ПЛУИ-1 с.Самуил 65000 

Закупуване на ново МПС 8+1 места за  ЦНСТ ПЛУИ-2 с.Самуил 65000 

Закупуване на ново МПС 8+1 места за  ЦНСТ ПЛУИ- с.Голяма вода 65000 

Закупуване на ново МПС 8+1 места за  ЦНСТ ПЛУИ- с.Ножарово 65000 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап  
501 581 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (СМР) 
490 381 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Строителен надзор) 
3 500 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Авторски надзор) 
3 500 

Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 99952 

 Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 84902 

  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 3816 

Благоустрояване на дворното пространство към многофункционален комплекс в с. 

Самуил  
231 238 

Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хърсово  35 500 

 

ПРОГНОЗА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

№ 

по 

ред  

НЕОБХОДИМИ   РАЗХОДИ за 2023 г.  Стойност  

(лв.) 

 

1. Разходи за технически дейности: удостоверения за 

отстояние на имотите, разделяне или обединяване на 

имоти, заснемане, трасиране  на имоти, изработване на 

ПУП  и др. 

15000,00  

2. За оценки на имоти   1500,00 

3. За обявления и публикации   500,00 



4. Застраховки на  имоти  частна и публична общинска 

собственост  и движими вещи 

35000,00 

5. Разходи за концесии 15000,00 

6. Разходи  за оператор на язовирни стени  5760,00 

7. Разходи за разширение на гробища, промяна на 

предназначение на имоти и др. разходи 

1000,00 

8. Разходи за изсичане, почистване  и транспортиране на 

дървета   от общински имоти с НТП  - пасища, мери, 

ливади,  ниви и др.  

10000,00 

9. За почистване на дерета в регулация  10000,00 

 Всичко разходи: 93 760,00 

 

 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Настоящата Програма обхваща бюджетната 2023 г. Тя се приема на основание 

чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен 

документ и може да бъде актуализирана през годината. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 52 

от извънредно заседание на 05.01.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-887 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне за безвъзмездно управление и 

ползване на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ на Общинското 

предприятие "Обществено хранене и социални услуги" с. 

Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 05.01.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

10 Динчер Али Чауш   ЗА 

11 Юксел Адем Нури ЗА 

12 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 52.882 

Общинското предприятие "Обществено хранене и 

социални услуги" с. Самуил е създадено през 2015г., включва в 

дейността си: приготвяне и доставка на храна и столово хранене 

на ученици в звената на бюджетна издръжка, приготвяне и 

доставяне на храна – кетъринг по заявка и по проект „Топъл 

обяд в Община Самуил“ по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд по Програма за храни и 

основно материално подпомагане  по Европейски социален 

фонд плюс 2021-2027г.  

Дейности по предоставяне на топъл обяд се извършват, 

чрез двете трапезарии: 

1.Трапезария 1 - Кухня със стол на адрес: с. 

Владимировци, ул. ”Васил Левски” № 4А, регистрирана в 

ОДБХ гр. Разград с удостоверение №101/31144 от 13.12.2018г. 

за обект по чл.12 от Закона за храните.  

Столовата приготвя и предостави топъл обяд за целевите групи 

от следните населени места: с. Владимировци; с. Здравец; с. 

Пчелина; с. Ножарово, с. Богданци и с. Кара Михал и с. Голяма 

вода 

2. Трапезария 2 – Кухня със стол на адрес: с. Самуил, 

ул. ”Черни връх” № 25 – регистрирана в ОДБХ гр. Разград с 



удостоверение № 101-30077/30.11.2018г. по чл.12 от Закона за 

храните.  

Предоставянето на топъл обяд до по населени места и до 

дома на потребителите се извършва с МПС-товарни 

автомобили, при спазване на всички санитарно-хигиенни 

изисквания. 

С цел навременно и качествено разнасяне на храната по 

населените места, предлагаме ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ,  Марка: 

РЕНО ЕКСПРЕС, с регистрационен номер № РР 9654 ВН,  1+1 

места, Номер на рама: VF1RJK00869863227, цвят: БЯЛ да се 

предостави за  нуждите на Общинското предприятие 

"Обществено хранене и социални услуги" /ОП „ОХСУ”/, 

Трапезария 2 – Кухня със стол на адрес: с. Самуил, ул. ”Черни 

връх” № 25 за безвъзмездно управление и ползване след 

решение на Общински съвет Самуил. 

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

самоуправление и местната администрация;  чл.8, ал.1 и чл.12, 

ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.32, 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“, Общински 

съвет - Самуил със „За“ – 15 гласа; „Против“ – няма; 

„Въздържал се“ – няма 

 

 

 

 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Предоставя за  безвъзмездно управление и ползване  на 

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ,  Марка: РЕНО ЕКСПРЕС, с 

регистрационен номер № № РР 9654 ВН, 1+1 места, Номер на 

рама: VF1RJK00869863227, цвят: БЯЛ на Общинското 

предприятие "Обществено хранене и социални услуги" /ОП 

„ОХСУ”/, Трапезария 2 – Кухня със стол на адрес: с. Самуил, 

ул. ”Черни връх” № 25, община Самуил с отчетна стойност в 

размер на 31 400, 00 лв.  

2. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде 

заповед за предоставяне  на моторното превозно средство  и 

предаде с  приемо-предавателен протокол.  

 

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: ……………… 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 52 

от извънредно заседание на 05.01.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-888 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление и 

ползване на ЛЕК АВТОМОБИЛ  на Защитено жилище с. 

Кривица. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 05.01.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

10 Динчер Али Чауш   ЗА 

11 Юксел Адем Нури ЗА 

12 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 52.883 

          Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, с. Кривица, ул. „Ивайло” № 40А, община Самуил 

е разкрита през 2007 год., капацитет 8 потребители на услугата. 

Целева група са пълнолетни лица с умствена изостаналост от 

цялата страна с диагнози: умствена изостаналост в различните 

им степени, удостоверено с ЕР на ТЕЛК. В Защитеното жилище 

се цели изграждане и поддържане на социална среда, близка до 

семейната, в която потребителите да водят пълноценен и 

независим живот като част от обществото и създаване на 

условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 

обучение на потребителите, възможности за социалната им  

интеграция.  

С цел осигуряване добра и спокойна среда на 

потребителите при тяхното извозване, предлагаме ЛЕК 

АВТОМОБИЛ,  Марка: ОПЕЛ ЗАФИРА, с регистрационен 

номер № РР2467ВС,  6+1 места, идентификационен номер (Е): 

W0L0AHM759G031720, цвят: СИВ МЕТАЛИК да се предостави 

за  нуждите на Защитено жилище с. Кривица за безвъзмездно 

управление и ползване след решение на Общински съвет 

Самуил. 



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

самоуправление и местната администрация;  чл.8, ал.1 и чл.12, 

ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.32, 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“, Общински 

съвет - Самуил със „За“ – 15 гласа; „Против“ – няма; 

„Въздържал се“ – няма. 

 

РЕШИ: 

1. Предоставя за  безвъзмездно управление и ползване  на  ЛЕК 

АВТОМОБИЛ,  Марка: ОПЕЛ ЗАФИРА, с регистрационен 

номер № РР2467ВС,  6+1 места, идентификационен номер (Е): 

W0L0AHM759G031720, цвят: СИВ МЕТАЛИК на Защитено 

жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. 

Кривица, ул. „Ивайло” № 40А, община Самуил с отчетна 

стойност в размер на 19 755,60 лв.  

2. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде 

заповед за предоставяне  на моторното превозно средство  и 

предаде с  приемо-предавателен протокол.  

 

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: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 52 

от извънредно заседание на 05.01.2023 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-889 от Севим Рамаданова –

зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване на  част от обособен обект в  

сграда  с идентификатор  65276.501.767.1.7,  с  начин на трайно 

ползване   „За делова и административна дейност” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Самуил за 

зъболекарски кабинет. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 05.01.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

10 Динчер Али Чауш   ЗА 

11 Юксел Адем Нури ЗА 

12 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 52.884 

        На 01.02.2023 г. изтича срока на Договор за наем 

№31/01.02.2018 г.   сключен с   „Д-Р КАХРИ  КАХРИ - 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 

ЕООД  за   наемане на   зъболекарски  кабинет със застроена 

площ  от 22.00 кв.м., представляващо  едно помещение, 

находящо се на  втория  етаж на масивна сграда с 

предназначение за „Обществено обслужване”  с 

административен адрес: с. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър” №4, 

община Самуил, област Разград  по АПОС №2150/22.04.2014 г.  

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2023 год.” в  Раздел І, т.2. 

„Описание на имотите, за които ще се  проведат търгове с 

явно наддаване или  публично оповестени конкурси  за 

отдаване под наем  на имущество   през 2023 г.“ , в т.2.4 

имота  е включен за  отдаване под наем. 

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

ЗОС; чл.75, ал.3, 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. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на част самостоятелен обект в сграда  65276.501.765.1.7, 

област Разград, община Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, ет. 2, с 

предназначение  „За делова и административна дейност“, находяща се 

в сграда с идентификатор 65276.501.765.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед № РД-18-

112/07.12.2021 г. на Изпълнителния  директор на АГКК, по 

АПОС №2150/22.04.2014 г.   за зъболекарски кабинет.  

2. Определя се: 

 2.1. Първоначална тръжна цена -  47,52 лв. без ДДС -  

месечен наем; 

 2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

            2.3. Срок на наемното отношение – 1 (една) година от 

датата на сключване на договора; 

3. Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

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

кандидатите: 

    4.1. Заявление за участие в търга по образец; 

    4.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

     4.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Документ  за внесен депозит; 

     4.5. 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; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията за кандидатите: 

   5.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

            5.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

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

участие в търга.  

7. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА,  30 % от постъпилите 

средства да бъдат използвани  за изпълнение на дейности от 

местно значение на съответното населено място.  

8. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор  със спечелилия  в търга участник.  

 

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: ……………………… 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 52 

от извънредно заседание на 05.01.2023 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-890 от Севим Рамаданова –

зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: 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 2023 г.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 05.01.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

10 Динчер Али Чауш   ЗА 

11 Юксел Адем Нури ЗА 

12 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 52.885 

На основание  чл.9, ал.1 от Закона за общинската 

собственост - застроените имоти - публична общинска 

собственост, задължително се застраховат, включително срещу 

природни бедствия и земетресения, т.е. имоти по  Приложение 

№1 към докладната записка. 

     Съгласно чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост - 

Общинският съвет определя имотите - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане, 

включително срещу природни бедствия и земетресения, 

предложени по Приложение №2 към докладната записка. Във 

връзка с изложеното по горе, предлагам  Общински съвет 

Самуил  да определи, кои от имотите - частна общинска 

собственост да  бъдат застраховани за 2023 г. - застроени имоти  

по Приложение №2. 

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

9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,   Общински 

съвет – Самуил със „За“ – 15 гласа; „Против“ – няма; 

„Въздържал се“ – няма. 

РЕШИ: 



1. Възлага на кмета на общината да застрахова застроените 

имоти – публична общинска собственост описани по 

Приложение №1 за 2023 г., включително срещу природни 

бедствия и земетресения. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

С П Р А В К А 

 

на застроените  имоти - публична общинска собственост в Община Самуил  по чл.9, ал.1 от ЗОС, които задължително се застраховат за 2023 год.   

 

№ по 

ред  

Местонахождение  

 

Документ за собственост  Наименование на имот/-ите Застр. 

площ 

(кв.м.)  

Балансова 

стойност на 

имота  

(лв.) 

Обща 

балансова 

стойност на 

имотите  

1.  с.Богомилци,                  

ул."Гео Милев" №17 

АПОС №5060/05.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 04741.501.71.2 с 

предназначение: „Постройка на допълващото застрояване” 

6 115,50 115,50 

2.  с.Богомилци, ул.”Гео 

Милев” №2 

АПОС №5243/25.07.2022 г Двуетажна масивна сграда   с идентификатор 04741.501.39.1 с 

предназначение „Заведение за социални грижи”  

351 

 

103892,26 105 989,66 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 04741.501.39.2  с 

предназначение: „Сграда за битови услуги” 

17 2097,40 

3.  Богомилци, ул.”Гео 

Милев” №16-Б 

АПОС №5244/25.07.2022 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 04741.501.156.1     с 

предназначение: „Административна, делова сграда” 

145 

 

10307,33 11 401,13 



Едноетажна масивна с идентификатор 04741.501.156.2     с 

предназначение:  Постройка на допълващото застрояване 

25 1093,80 

4.  с.Богданци 

ул. „Георги Бенковски“ 

№17 

АПОС №5285/26.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда със застроена с идентификатор 

04666.501.166.1  с предназначение: „Административна делова 

сграда” 

249 23799,44 23799,44 

5.  с.Богданци 

ул. „Георги Бенковски“ 

№14 

АПОС 5248/04.08.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.168.3 

 с предназначение: „Сграда за битови услуги” 

18 450,12 450,12 

6.  с.Богданци 

ул. „Ивайло“ №1 

АПОС №5286/26.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.130.1 с 

предназначение:”Спортна сграда, база” 

97 1854,80 1854,80 

7.  с.Богданци 

ул. „Георги Бенковски“ 

№19 

АПОС №5287/26.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.167.1 

с предназначение: „Сграда за детско заведение”. 

 

275 63170,00 64 074,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.167.2  с 

предназначение: „Постройка на допълващото застрояване” 

18 

 

346,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 04666.501.167.3  с 

предназначение: „Постройка на допълващото застрояване”. 

29 558,00 

8.  З-ще Владимировци  

м/т „Пунар кулак” 

АПОС №311/14.08.2006 г. Едноетажна масивна сграда с предназначение:„Помпена станция” 

в поземлен имот с идентификатор 11449.36.18 

 

80 188693,81 188693,81 

9.  с.Владимировци, АПОС №661/17.11.2011 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 11449.73.268.1   с 125 9684,90 9684,90 



ул.”Васил Левски”№2 предназначение: „Заведение за социални грижи”  

10.  Владимировци АПОС №956/03.02.2012 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 11449.73.51.1 с 

предназначение: „Спортна сграда, база”  

136 4938,90 4938,90 

11.  с.Владимировци   

ул. „Васил Левски” №6 

АПОС №959/03.02.2012 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор  11449.73.285.2  с 

предназначение: „Административна делова сграда”  

61 3437,30 4 926,70 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  11449.73.285.3 с 

предназначение: „Адинистративна делова сграда” 

27 1489,40 

12.  с.Владимировци   

ул. „Христо Ботев” №1 

АПОС №960/03.02.2012 г. Триетажна масивна сграда с идентификатор        11449.73.330.1  

с предназначение: „Сграда за образование”  

662 

 

387378,13 

 

647 774,85 

Четириетажна масивна сграда с идентификатор  11449.73.330.2  

С предназначение „Сграда за образование”  

16 20543,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор     11449.73.330.3  

с предназначение:„Складова база, склад”  

21 680,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор     11449.73.330.4  

с предназначение:„Складова база, склад”   

38 

 

1231,10 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор     11449.73.330.5  

с предназначение:„Спортна сграда, база”   

378 

 

23364,80 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор     11449.73.330.6  

с предназначение:„Сграда за образование”   

440 

 

172051,42 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.7 423 26146,30 



с предназначение:„Сграда за детско заведение”    

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.8 

с предназначение:„Сграда за детско заведение”   

113 

 

6984,70 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.9 

с предназначение:„Селскостопатска сграда”   

32 

 

1036,70 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.10 

с предназначение:„Селскостопатска сграда”   

30 

 

971,90 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.11 

с предназначение:„Селскостопатска сграда”   

21 

 

680,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.12 

с предназначение:„Селскостопатска сграда”   

17 

 

550,80 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.13 

с предназначение:„Селскостопатска сграда”   

81 

 

2624,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.14 

с предназначение:„Селскостопатска сграда”   

25 

 

810,00 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.15 

с предназначение:„Постройка на допълващото застрояване”   

5 

 

162,00 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.16 

с предназначение:„Постройка на допълващото застрояване”   

39 

 

291,60 



Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.330.17 

с предназначение:„Постройка на допълващото застрояване”   

9 2267,00 

13.  с.Владимировци 

ул.”Места”№5 

АПОС №2214/06.08.2014 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.319.3 с 

предназначение „Сграда за култура и изкуство”  

92 

 

3121,81 3 291,47 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.319.4 с 

предназначение: „Пристройка към допълващото застрояване”  

5 169,66 

14.  с.Владимировци 

ул.”Васил Левски” №4 

АПОС №3625/23.07.2019 г. Самостоятелен обект в сграда с идетификатор 11449.73.269.1.1 с 

предназначение: „За делова и административна дейност”   

240,07 

 

34780,70 220 703,20 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  11449.73.269.1.2 с 

предназначение: ”За здравни и соц.услуги” 

14,61 

 

2116,66 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  11449.73.269.1.3 с 

предназначение: ”За здравни и соц.услуги” 

12,13 

 

1757,36 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  11449.73.269.1.4 с 

предназначение: ”За здравни и соц.услуги” 

40,52 

 

5870,43 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  11449.73.269.1.5 с 

предназначение: ”За здравни и соц.услуги” 

38,42 

 

5566,19 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  11449.73.269.1.7 с 

предназначение: ”За здравни и соц.услуги” 

24,32 

 

3523,42 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 11449.73.269.2 с 

предназначение: ”Сграда за търговия”           

58,00 4298,00 



Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 11449.73.269.3 с 

предназначение: ”Постройка на допълващото застрояване”                                                          

4 

 

290,20 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 11449.73.269.4. с 

предназначение:”Друг вид обществена сграда”                                                       

195 162500,24 

15.  с.Голяма вода ,      

ул.”Царевец” №24 

АПОС №5217/21.07.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.202.1 

с предназначение за Административна, делова сграда;   

80 

 

2681,60 3 034,20 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.202.2 

с предназначение: „Сграда за търговия”   

16 

 

108,50 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 15669.501.202.3    с 

предназначение: „Постройка на допълващото застрояване”      

44 244,10 

16.  с.Голяма вода ,      

ул.”Царевец” №25 

АПОС №5218/21.07.2022 г. Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 15669.501.201.2 с 

предназначение:”Друг вид обществена сграда” 

50 

 

1924,30 34 052,88 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.201.3  с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда”; 

57 

 

1096,80 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.201.4      с 

предназначение:  Друг вид общественасграда;   

15 

 

288,60 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15669.501.201.5       с 

предназначение: „Здравно заведение” 

121 30743,18 

17.  с.Голяма вода,       

ул.”Люлин” №2 

АПОС №5219/21.07.2022 г. Двуетажна масивна сграда  със застроена с идентификатор 

15669.501.15.1   с предназначение: ” Заведение за социални 

грижи”    

307 86334,70 86334,70 



18.  с.Голям извор, 

ул.“Васил Левски“ 

№92 

АПОС №5075/10.05.2022 г.  Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.198.1    с 

предназначение: „Здравно заведение“ 

109 

 

10435,50  22 136,68 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.198.2 с 

предназначение: „Административна, делова сграда“ 

44 

 

8546,90 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.198.3 с 

предназначение: „Складова база, склад“ 

56 

 

1113,78 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.198.4 с 

предназначение: „Складова база, склад“ 

82 

 

459,10 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.198.5 с 

предназначение: „Складова база, склад“ 

30 

 

1023,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.198.6 с 

предназначение: „Складова база, склад“ 

29 558,00 

19.  с.Голям извор, 

ул.“Васил Левски“ 

№85 

АПОС №5076/10.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.180.3 с 

предназначение: „Сграда за битови услуги“ 

5 96,20 96,20 

20.  с.Голям извор, 

ул.“Васил Левски“ 

№91 

АПОС №5077/10.05.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 15761.501.201.1    с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

 

427 7668,50 7668,50 

21.  з/ще Желязковец   м/т 

Толджа 

АПОС №3421/03.06.2019 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 29218.99.10.1 с 

предназначение: „Сграда за водоснабдяване и/или канализация“ 

82 

 

1673,60 1 857,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 29218.99.10.2  с 9 183,70 



предназначение: „Сграда за енергопроизводство“ 

22.  с.Желязковец,   

ул.”Тракия” №22 

АПОС №5171/01.06.2022 г. Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 29218.501.133.1  с  

предназначение: „Сграда за образование“ 

413 28201,50 106 572,36 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 29218.501.133.2  с 

предназначение: „Сграда за детско заведение“  

194 

 

38521,50 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 29218.501.133.3  с 

предназначение: „Сграда за обществено хранене“  

255 38521,66 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 29218.501.133.4 с 

предназначение: „Сграда за битови услуги“ 

69 1327,70 

23.  с.Желязковец,    

ул.”Хан Омуртаг” №2 

АПОС №5172/01.06.2022г.  Едноетажна масивна сграда     с идентификатор 29218.501.271.1    

с предназначение: „Административна, делова сграда“   

54 

 

16875,90 17 392,40 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 29218.501.271.2         

с предназначение: „Административна, делова сграда“   

163 516,50 

24.  с.Желязковец, 

ул.”Тракия” №22 

АПОС №5399/23.12.2022 г. Самостоятелен обект в сграда - едноетажна масивна сграда със 

застроена площ от  124 кв.м.  с идентификатор 29218.501.270.2.1 с 

предназначение: „За търговска дейност“   

124 857,10 857,10 

25.  с.Здравец 

ул.”Гео Милев” №68 

АПОС №337/27.11.2006 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 30630.40.191.1 с 

предназначение: „Сграда за детско заведение“ 
 

427 95705,57 102 302,63 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 30630.40.191.2 с 

предназначение: „Сграда за битови услуги“   

34 3727,42 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 30630.40.191.3 с 

предназначение: „Складова база, склад“   

28 2869,64 

26.  с.Здравец 

ул.”Гео Милев” №54 

АПОС №338/27.11.2006 г. Втория етаж на двуетажна масивна сграда с идентификатор 

30630.40.148.1 с предназначение: „Административна, делова 

сграда“ 

132 4405,20 4405,20 



27.  с.Здравец 

ул.”Гео Милев” №56 

АПОС №339/27.11.2006г. Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 30630.40.168.1 с 

предназначение: „ Сграда за култура и изкуство”  

258/518 7668,18 7668,18 

28.  с. Кара Михал 

ул. „Мургаш“ №19 

АПОС №4948/26.04.2022 г. 

 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  36333.501.252.1 с 

предназначение:“Административна делова“  

87 

 

1709,34 3 859,74 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  36333.501.252.2  с 

предназначение:“Административна делова“  

38 

 

1200,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  36333.501.252.3  с 

предназначение: “Битови услуги“ 

21 950,00 

29.  с.Кривица, 

ул.”Ивайло” №42 

АПОС №5189/15.06.2022г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 39815.501.236.1  с 

предназначение: „Административна, делова сграда“     

151 3502,20 10 738,04 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 39815.501.236.2      с 

предназначение: „Сграда за култура и изкуство“  

163/308 2683,04 

Едноетажна масивна   с идентификатор 39815.501.236.3  с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда“    

374 4552,80 

30.  с.Ножарово, 

ул.“Валентина 

Терешкова“ №1-А 

АПОС №4944/18.04.2022 г. Едноетажна масивна сграда с  идентификатор 52341.501.159.1 с 

предназначение  за Административна, делова сграда” 

308 117005,29 117005,29 

31.  с.Ножарово, ул."Борис 

Савов" №2-А 

АПОС №5032/03.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 52341.501.113.1   с 

предназначение: „Сграда за битови услуги” 

5 100,10 100,10 

32.  с.Ножарово,                                

ул."Христо 

Смирненски" №1 

АПОС №5033/03.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 52341.501.118.1  с 

предназначение: „Спортна сграда, база” 

61 1173,80 1173,80 

33.  с.Ножарово АПОС №5034/03.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 52341.501.303.1   с 34 513,60 513,60 



предназначение: „Култова, религиозна сграда”. 

34.  с.Ножарово, 

ул."Христо 

Смирненски" №6 

АПОС №5035/03.05.2022 г. Втори етаж от двуетажна масивна сграда  с идентификатор 

52341.501.109.1   с предназначение: „Сграда  за образование” 

230 

 

30563,21 36 792,16 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 52341.501.109.2   с 

предназначение „Сграда за детско заведение” - 206 кв.м.; 

206 

 

5435,30 

Едноетажна масивна  сграда с идентификатор 52341.501.109.3 с 

предназначение: „Спортна сграда” 

74 

 

793,65 

35.  с.Ножарово, 

ул."Христо 

Смирненски" №23 

АПОС №5036/03.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с предназначение с идентификатор 

52341.501.203.1  с предназначение:”Сграда за култура и изкуство”  

80 

 

 

3485,20 5 024,60 

Самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 52341.501.203.2.1   

с предназначение: „Сграда за култура и обществена дейност” 

80 1539,40 

36.  с.Пчелина,         

ул.”Байкал”  №2 

АПОС №5225/25.07.2022 г. Самостоятелен обект – едноетажна масивна сграда с 

идентификатор  58877.501.313.1  с предназначение: 

Административна,  делова  

174/204 

 

 

6470,72 7 167,52 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 58877.501.313.2  със 

застроена площ от 35кв.м. с предназначение: Друг вид обществена 

сграда   

35 696,80 

37.  с.Пчелина,          

ул.”Куванджълар”  №4 

АПОС №5226/25.07.2022 г. Eдноетажна масивна сграда  с идентификатор 58877.501.89.1     с 

предназначение:  „Заведение за социални грижи“ 

548 

 

144831,18 145 095,08 



Едноетажна масивна сграда с идентификатор 58877.501.89.2    с 

предназначение: „Складова база, склад“   

25 263,90 

38.  с.Самуил, ул."Мусала" 

№11 

АПОС №5037/03.05.2022 г. Двуетажна масивна сграда с предназначение с идентификатор 

65276.501.796.1  с предназначение „Друг вид обществена сграда“    

682 

 

535716,36 538 232,56 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.796.2  с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда“ 

52 2516,20 

39.  с.Самуил,  ул.”Любен 

Каравелов” №4. 

АПОС 5355/01.11.2022 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.1   с 

предназначение: Здравно заведение;   

110 

 

558,80 256 498,14 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.2   с 

предназначение: Здравно заведение;    

257 

 

820,00 

Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.3   с 

предназначение: Здравно заведение;    

162 

 

68078,88 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.4   с 

предназначение: Здравно заведение;    

12 

 

5041,78 

Триетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.5   с 

предназначение: Здравно заведение;    

221 

 

92873,24 

Триетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.6   с 

предназначение: Здравно заведение;   

211 

 

88670,64 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.2.7   с 

предназначение: Здравно заведение;   

98 

 

279,00 



Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.2.8   с 

предназначение: Здравно заведение;    

24 

 

125,00 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.2.9   с 

предназначение: Здравно заведение;    

10 50,80 

40.  с.Самуил,  ул.”Ивайло” 

№16. 

АПОС 5357/01.11.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.259.1 с 

предназначение: „Сграда за образование“  

240 

 

50895,57 147 768,74 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.259.2 с 

предназначение: „Сграда за образование“;   

77 

 

9354,66 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.259.3 с 

предназначение: „Сграда за образование“;   

42 

 

86663,69 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.259.4 с 

предназначение: „Сграда за образование“;   

24 

 

177,00 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.259.5 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

52 677,82 

41.  с.Самуил,   ул.”Черни 

връх” №25. 

АПОС 5358/01.11.2022 г. Четириетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.1 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

523 688783,20 1 794 291,80 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.2 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

248 226339,20 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.3 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

563 505774,80 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.4 с 397 168591,60 



предназначение: „Сграда за образование“ 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.5 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

168 168645,60 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.6 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

83 31124,40 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.562.7 с 

предназначение: „Сграда за образование“ 

77 5033,00 

42.  с.Самуил,   

ул.”Н.Й.Вапцаров” 

№2. 

АПОС 5359/01.11.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.40.1 с 

предназначение: „Сграда на транспорта“ 

42 

 

191,10 4 653,46 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.40.2  с 

предназначение: „Сграда на транспорта“    

8 

 

109,02 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.40.18  с 

предназначение: „Административна, делова сграда“    

269 4353,34 

43.  с.Самуил, 

ул.”Паркова” №1-А 

АПОС 5388/01.11.2022 г. Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.4.1   с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда“     

140 1140,00 1140,00 

44.  с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №3-А. 

АПОС 5390/01.11.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.754.1   с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда“.   

293  

 

275469,37 377 254,60 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  65276.501.754.2    с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда“. 

128 101785,23 

45.  с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №2. 

АПОС 5395/01.11.2022 г. Триетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.765.2  с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда“;  

282 429534,00 443 011,20 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.765.3 с 15 5068,80 



предназначение: Сграда за електропроизводство;  

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.765.4 с 

предназначение: Сграда за електропроизводство;  

30 8408,40 

46.  с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №3-Б 

АПОС 5396/01.11.2022 г. Триетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.756.2     с 

предназначение: Жилищна сграда-многофамилна.  

235 164500,95 164500,95 

47.  с.Самуил  

ул. Хаджи Димитър 

№2 

АПОС №2150/22.04.2014 г. Втори етаж  от сграда за  „Обществено обслужване и котелно” 378 

 

216812,20 

 

216812,20 

48.  с.Хума,  ул.”Гео 

Милев” №24 

АПОС 5124/10.05.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77517.501.39.2  с 

предназначение: „Административна, делова  сграда“ 

89 

 

2740,20 3 954,52 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 77517.501.39.  с 

предназначение: „Административна,  делова  сграда“ 

70 

 

1126,82 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77517.501.39.4           

с предназначение: Сграда за битови услуги“     

9 87,50 

49.  с.Хърсово 

ул.“Пейо Яворов“ №1 

АПОС 5254/20.09.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 77579.502.405.1  с 

предназначение: „Заведение за социални грижи“ 

459 

 

234251,42 258 063,01 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.502.405.2      с 

предназначение: „Заведение за социални грижи“ 

121 

 

12386,45 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.502.405.3      с 

предназначение: „Заведение за социални грижи“ 

26 

 

4585,68 



Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.502.405.4      с 

предназначение: „Постройка на допълващото застрояване“ 

145 6839,46 

50.  с.Хърсово 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

№16 

АПОС 5266/20.09.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.280.2 

с предназначение: „Сграда за образование“  

273 

 

331955,28 491 869,56 

Двуетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.280.3 с 

предназначение: „ Сграда за детско заведение“  

263 

 

114829,52 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.280.4 с 

предназначение:“Сграда за образование“  

151 

 

35332,16 

Едноетажна масивна сграда с с идентификатор 77579.501.280.5 

с предназначение – сграда за образование;  

65 

 

1250,80 

Едноетажна масивна сграда с с идентификатор 77579.501.280.6 

с предназначение:“Постройка на допълващото застрояване“  

39 8501,80 

51.  с.Хърсово, 

ул.“Етър“ №1 

 

АПОС 5268/20.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.799.1 с 

предназначение:“ Сграда за култура и изкуство“ 

80  

 

553,80 1 535,20 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.799.2 

с предназначение: „Складова база, склад“  

25 

 

500,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификотор 77579.501.799.3 

с предназначени: „Постройка на допълващото застрояване“ 

26 

 

481,10 

52.  с.Хърсово, АПОС 5269/20.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 77579.501.356.1 90 1731,80 2 830,83 



ул.“Ал.Стамболийски“ 

№36 

 

с предназначение – Сграда за култура и изкуство;   

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.356.2  с 

предназначение: „Сграда за култура и изкуство“ 

73 

 

868,13 

Едноетажна масивна сграда с  идентификатор 77579.501.356.3   с 

предназначение: “Сграда за битови услуги“    

12 230,90 

53.  с.Хърсово, 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

№39 

 

АПОС 5270/20.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.324.1   с 

предназначение: „Здравно заведение“ 

160 

 

3078,80 3 607,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.501.324.2  с 

предназначение: „ Постройка на допълващото застрояване“   

31 528,50 

54.  с.Хърсово, 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

№34 

 

АПОС 5271/20.09.2022 г. Двуетажна масивна сграда  с  идентификатор 77579.501.354.1 

  с предназначение: „Административна, делова сграда“   

196 

 

219579,79 219 714,49 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  77579.501.354.2 

с предназначение: Сграда за битови услуги“   

7 134,70 

 

 

 

 

 

 

 



2. Определя  застроените имоти - частна общинска собственост,  описани в  Приложение №2  за застраховане  за 2023 г.,  включително 

срещу природни бедствия и земетресения.  

Приложение №2  

 

С П Р А В К А 

на застроените  имоти -  частна  общинска собственост в Община Самуил  по чл.9, ал.2  от ЗОС за  застраховане за 2023 год.   

 

№ 

по 

ред  

Местонахождение  

 

Акт за общинска 

собственост  

Наименование на имот/-ите Застр. 

площ 

(кв.м.)  

Балансова 

стойност на 

имота  

(лв.) 

Обща балансова 

стойност на 

имотите  

1.  

 

с.Богданци 

ул. „Георги 

Бенковски“ №14 

АЧОС №5250/04.08.2022 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор  

04666.501.168.2 с предназначение: „За друг вид 

обществена сграда”  

236 4212,38 4212,38 

2.  с.Владимировци 

ул.”Иван Вазов” 

АЧОС №615/10.01.2011г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

11449.73.853.1 с предназначение: „Сграда за 

енергопроизводство”  

61 1922,20 1922,20 

3.  с.Владимировци 

ул.”Иван Вазов” 

АЧОС №616/10.01.2011г. Едноетажна массивна сграда с идентификатор 

11449.73.853.3 с предназначение: „Сграда за 

енергопроизводство” 

7 220,60 220,60 

4.  с.Владимировци 

ул.”Иван Вазов” 

АЧОС №617/10.01.2011г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

11449.73.853.2 с предназначение: „Сграда за 

енергопроизводство” 

5 157,60 157,60 

5.  с.Владимировци 

ул.”Паламарска” №2 

АЧОС №945/03.02.2012 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

11449.73.591.1 с предназначение „Складова, 

база, склад”  

26 896,40 896,40 



6.  с.Владимировци АЧОС №947/03.02.2012 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

11449.73.870.1 с предназначение „Складова, 

база, склад” 

144 7943,40 7943,40 

7.  с.Владимировци,  

ул.”В. Левски” №4А 

АЧОС №2511/20.05.2015 г. Едноетажна масивна с идентификатор 

11449.73.271.1 с предназначение  „Сграда за 

обществено хранене”  

576 430476,93 430476,93 

8.  с.Владимировци,                      

ул."Васил Левски" 

№4 

АЧОС №3626/23.07.2019 г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

11449.73.269.1.6 с предназначение:” За здравни 

и социални услуги” 

23,93  1102,00 1102,00 

9.  с.Владимировци                      АЧОС №1724/13.05.2013 г. Едноетажна масивна с идентификатор 

11449.36.20.1 с предназначение  „Курортна, 

туристическа сграда” 

97 2588,20 2588,20 

10.  с.Желязковец,                   

ул.”Хан Омуртаг” 

№2 

АЧОС №5160/01.06.2022 г. Самостоятелен обект в сграда с 

29218.501.271.2.2 с предназначение: „За 

здравни и социални услуги“ 

33,49 644,40 644,40 

11.  с.Желязковец,                    

ул.”Тракия” №46 

АЧОС №5163/01.06.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

29218.501.379.1 с прадназначение: “Култова, 

релитиозна сграда“ 

262 51032,77 51032,77 

12.  с.Здравец 

ул. ”Еделвайс” №5 
АЧОС №336/27.11.2006 г. Едноетажна сграда еднофамилна с 

идентификатор 30630.40.52.1 

58 1322,38 1322,38 

13.  с.Здравец 

ул.”Гео Милев” №71 

АЧОС №349/20.04.2007 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор  

30630.40.347.1 с предназначение „Друг вид 

обществена сграда”  

28 569,00 569,00 

14.  с. Кара Михал 

ул. „Мургаш“ №36 

АЧОС №4947/26.04.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 

36333.501.25.1 с предназначение: „Постройка 

на допълващо застрояване“ 

311 6252,42 6252,42 



15.  с.Кривица       

ул.”Ивайло” №40-А 

АЧОС №5188/15.06.2022г. Едноетажна масивна сграда    с идентификатор 

39815.501.237.1     с предназначение: Сграда за 

образование.    

234 

 

 

11463,10  29 164,50 

Двуетажна масивна с идентификатор с 

39815.501.237.2  с    предназначение: 

“Заведение за социални грижи“  

194 

 

16559,40 

Едноетажна масивна сграда  с 39815.501.237.3  

с    предназначение: “Заведение за социални 

грижи“.  

16 

 

307,90 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  с 

39815.501.237.4   предназначение: „Постройка 

на допълващото застрояване“ 

23 

 

449,20 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  с 

39815.501.237.5   предназначение: „Постройка 

на допълващото застрояване“ 

20 384,90 

16.  с.Самуил, ул."Драва" 

№6 

АЧОС №5038/03.05.2022 г. Двуетажна  масивна сградас иднтификатор 

65276.501.614.2 с предназначение: Заведение за 

социални грижи. 

217 

 

 

166858,13 

 

 

169883,83 

Едноетажна масивна сграда  - с идентификатор 

65276.501.614.3  с предназначение: „Хангар, 

депо, гараж“  

119 3025,70 

17.  с.Самуил,  

ул.”Паркова” №46. 

АЧОС 5348/01.11.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.154.1 със застроена площ от 159 

кв.м.  с предназначение: Хангар, депо, гараж;   

159 

 

1519,00 6 215,80 



 

Едноетажна масивна сграда  с идентификатор  

65276.501.154.2 с предназначение:  Сграда на 

транспорта;  

65 

 

654,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификотор 

65276.501.154.1  с предназначение:  „Сграда на 

транспорта“   

28 4042,50 

18.  с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №1, Вх. В, 

ет.1, ап.2. 

АЧОС 5350/01.11.2022 г. Самостоятелен обект с идентификотор 

65276.501.231.1.8 Предназначение на 

самостоятелния обект: Жилище, апартамент  

43,2 

 

 

3068,60  3068,60 

19.  с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №1,           

Вх. В, ет.2, ап.5. 

АЧОС 5351/01.11.2022 г. Самостоятелен обект с идентификотор 

65276.501.231.1.16 Предназначение на 

самостоятелния обект: Жилище, апартамент 

 

43,2 

 

2800,00 2800,00 

20.  с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №1,           

№1, Вх. Б, ет.3, ап.8. 

АЧОС 5352/01.11.2022 г. Самостоятелен обект с идентификотор 

65276.501.231.1.22 Предназначение на 

самостоятелния обект: Жилище, апартамент 

43,2 

 

2800,00 2800,00 

21.  с.Самуил,  

ул.”Хаджи Димитър” 

№6. 

АЧОС 5353/01.11.2022 г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

65276.501.766.1.1 предназначение на 

самостоятелния обект: За делова и 

административна дейност    

132,66 7434,00 7434,00 

22.  с.Самуил, ул.”Васил 

Левски” №31. 

АЧОС 5354/01.11.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.675.1     с предназначение: Друг вид 

обществена сграда.  

198 

 

22064,90 22 793,90 



 

Едноетажна  масивна сграда с идентификатор 

65276.501.675.2 с предназначение: Друг вид 

обществена сграда 

52 729,00 

23.  с. Самуил, 

ул.”Драва” №9. 

АЧОС 5356/01.11.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.848.2 с предназначение: Складова 

база, склад;  

103 

 

2552,41 15 307,30 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.848.3 с предназначение: Складова 

база, склад;   

109 

 

3651,19 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.848.4 с предназначение: Складова 

база, склад;   

111 

 

5587,10 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.848.5 с предназначение: Складова 

база, склад;   

102 3516,60 

24.  с.Самуил, ул.”Драва” 

№1. 

АЧОС 5391/01.11.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор  

65276.501.161.1 с предназначение: Култова, 

религиозна сграда  

116 3309,70 3309,70 

25.  с.Хума,  ул.”Юрий 

Гагарин” №4 

АЧОС №5123/23.05.2022 г. Двуетажна масивна сграда с идентификатор 

77517.501.186.1 с пресназначение: „Друг вид 

обществена сграда“  

237 256450,45 256450,45 

26.  с.Хърсово 

ул.“Ал. 

Стамболийски“ №16 

АЧОС 5253/20.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

77579.501.280.1 с предназначение: „Сграда за 

образование“ 

713 7323,60 7323,60 



27.  с.Хърсово, 

ул.“Ал.Стамболийск

и“ №37 

 

АЧОС 5272/20.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

77579.501.774.1 с предназначение: „Сграда за 

търговия“ 

226 

 

 

7381,50 20 417,00 

Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 

77579.501.774.2 с предназначение:“Сграда за 

търговия“ 

206 13035,50 

28.  с.Хърсово, 

ул.“Иван Вазов“ №27 

 

АЧОС 5273/20.09.2022 г. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

77579.501.776.1   с предназначение: 

„Промишлена сграда“  

227 4032,80 4032,80 

29.  с.Самуил 

ул. Хаджи Димитър 

№4 

АЧОС №3102/13.07.2018г. Самостоятелен обект в сграда с 

предназначение за „Лекарски кабинети за 

здравни нужди”  

32,53 1459,40 1459,40 

30.  с. Голяма вода АЧОС №366/22.06.2007 г. Масивна сграда „Трафопост” 9,0 300,00 300,00 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния Управител на Област Разград   в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  от обявяването му по АПК пред Административен съд – Разград. 

                                                                                   

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: …………………… 


