
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 36 
от извънредно заседание на 24.03.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-678 от  инж. Джевдет 

Азис - кмет на Община Самуил.    

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на средства от 

Фонд „Социална закрила“ с проектно-предложение 

„Обзавеждане и оборудване на социални услуги Центрове за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“ по Компонент 1 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 24.03.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 36. 675 

 

Съгласно подписан между АСП  и Община Самуил 

Индикативен план за действие за закриване на Дома за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост в с.Самуил, община 

Самуил, област Разград, последно актуализиран за периода 

/01.05.2021г.-31.05.2022г./, Община Самуил предприе мерки и 

действия относно реформиране на съществуващата институция 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Самуил с 

капацитет на услугата 86 потребители, като е планирано 

поетапно намаляване на капацитета на институцията, чрез 

разкриване на резидентни услуги, центрове за настаняване на 

пълнолетни лица, в т. ч.: 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с умствена изостаналост в с. Ножарово, с капацитет 15 

места, считано от  30.04.2022 г. 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с умствена изостаналост в с. Голяма Вода, с капацитет 15 

места, считано от  30.04.2022 г. 

Към настоящият момент Община Самуил изпълнява 

поетите ангажименти по изпълнение на Плана. Продължават 

СМР по изграждане на Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост в селата Голяма вода 

и Ножарово. Дейностите по СМР в двата обекта се изпълняват 

със средства осигурени от бюджета на Общината Самуил.  

Община Самуил възнамерява да кандидатства за 

средства към Фонд „Социална закрила“, с Проект „Обзавеждане 

и оборудване на социални услуги Центрове за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. 

Голяма вода и с. Ножарово“, по Компонент 1 “Придобиване на  



 

дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 

модернизация на съществуващата материална база за 

предоставяне на социални услуги“ с цел успешно изпълнение на 

приетия Индикативен план за действие за закриване на Дома за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Самуил, община 

Самуил. 

   Стойността на проекта е в размер на 64 297,20 лв. с ДДС, от 

които 36 000 лева с ДДС от Фонд Социална Закрила, а община 

Самуил следва да съфинансира 28 297,20 лв. с ДДС-  44,01 % на 

сто от общата сума на проекта. 

 

  Във връзка с горе изложеното, 

 

  На основание чл. 20 и  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл. 27, ал.1, т. 3 и 6 от Закона за социално подпомагане 

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

няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване  с проект 

„Обзавеждане и оборудване на социални услуги Центрове за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“, пред Фонд 

„Социална закрила” , по Компонент 1 “Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база 

и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални 

услуги“ и съфинансиране в размер 28 297,20 лв. с ДДС - 44,01 % 

от общия размер по финансирането на заложените в проекто-

предложението дейности. 

 

  

 

 

2. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства, 

реализира, отчете и заплати разходите по проекта. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 
 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 36 
от извънредно заседание на 24.03.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-679 от  Севим Рамаданова - 

Заместник-кмет на Община Самуил 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 35.672 от 

28.02.2022 г. на ОбС - Самуил   

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 24.03.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 36. 676 

 

Във връзка с установен пропуск, липса на текст съгласно чл.52, 

ал.5 от ЗМСМА в Решение № 35.672 от 28.02.2022 г. на ОбС – 

Самуил, относно: Приемане на годишен план за паша в мерите, 

пасищата и ливадите в община Самуил, определяне на пасища, 

мери и ливади  за общо и индивидуално ползване, отдаването 

им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за 

тяхното ползване за стопанската 2022-2023 г., предлагаме да се 

извърши изменение и допълнение на посоченото решение, а 

именно: 

да се добави т.10, следния текст:  

„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.“ 

  

 Предвид гореизложеното предлагам следния  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37о,  ал. 1 

и ал. 4, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 3, ал. 4, ал. 13 и ал. 14 от 

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

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

РЕШИ: 

 

I. Изменя и допълва свое Решение № 35.672 от 

28.02.2022 г., което придобива следния вид:  

1. Приема Годишен план за паша в мерите, пасищата и 

ливадите в община Самуил  за стопанската 2022-2023 г. - 

Приложение №1;  

2. Определя правила за ползване  на пасища, мери и ливади 

за стопанската 2022-2023 г. - Приложение №2;  

3. Определя пасища, мери и ливади, описани в Приложение 

№3, които да бъдат разпределени за ползване и отдаване под 

наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с  



 

 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ за 

съответното землище, съобразно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. При 

недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на Община 

Самуил в съответното землище, на правоимащите лица да бъдат 

разпределени такива в съседни землища;  

4. Определя  годишна наемна цена за ползване на пасища, 

мери и ливади  в размер на 9 (девет) лева за 1000 (хиляда) кв.м.;  

5. Договорите за наем да бъдат сключени за срок от 5 (пет) 

стопански години.  

6. Дава съгласие останалите след горепосоченото 

разпределение свободни мери, пасища и ливади  да се отдадат 

под наем  чрез публичен  търг с явно наддаване,  по реда на чл. 

37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, за срок от 1 година (стопанската 2022-2023 г.), с 

първоначална тръжна цена  в размер на  9 (девет) лева за 1000 

(хиляда) кв.м.;   

7. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по т.6 

свободни пасища, мери и ливади да се отдадат чрез търг с явно 

наддаване  по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ  на собственици 

на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, за срок от 1 година (стопанската 2022-2023 г.), с 

първоначална тръжна цена  в размер на  9 (девет) лева за 1000 

(хиляда) кв.м.; 

8. Определя пасищата, мерите и ливадите - собственост на 

Община Самуил, останали свободни след гореизброените 

процедури за общо ползване;  

9. Упълномощава Кмета на общината да извърши 

необходимите законови действия по изпълнение на Решението.  

    10. 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. 

  

  

 

 

 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 № 36 
от извънредно заседание на 24.03.2022 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-680 от  д-р Бейтула 

Сали – Председател на Общински съвет – Самуил. 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр.Исперих. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 24.03.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 36. 677 

 

В деловодството на Общински съвет- Самуил е получено писмо 

от Областния управител на област Разград АВиК-Их-005-

001/10.03.2022г., с което ни уведомява, че свиква извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

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

08.04.2022г. от 11.00 часа, в Областна администрация гр. 

Разград. 

 Във връзка с чл. 10, ал.5, т.6 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, резервна дата за провеждане на заседанието-

11.04.2022г. от 11.00 часа, при следния дневен ред:  

1. Приемане на решение за отпадане на Община Исперих 

от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Исперих, след присъединяването и към 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград. До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, 

както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 

територията на община Исперих от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от 

действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Исперих.  

2. Приемане на решение за отпадане на Община Самуил 

от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Исперих, след присъединяването и към  

 



 

 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград.  

До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията 

на община Самуил от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, същите продължават да се извършват от действащия 

ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Исперих. 

 3. Други.  

Предвид гореизложеното, 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.198в, ал.4, т.7, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и 

чл.10, ал.5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет 

Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържал 

се” – няма  

РЕШИ: 

I.Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис – Кмет на 

Община Самуил да представлява Община Самуил за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

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

08.04.2022г. от 11.00 часа, в Областна администрация гр. 

Разград, както и при липса на кворум, на основание чл. 10, ал.5, 

т.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите  

 

 

по водоснабдяване и канализация, на 11.04.2022г. от 11.00 часа 

и гласува както следва: 

 1. Решение 1 по точка 1: На основание чл.198в, ал.4 т. 7 

от Закона за водите, членовете на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, приемат 

решение за отпадане на Община Исперих от обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Исперих, след присъединяването и към Асоциацията 

по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.  

До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатацията на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на община Исперих от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите 

продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих. – 

„Въздържал се”  

2. Решение 2 по точка 2: На основание чл.198в, ал.4 т. 7 

от Закона за водите, членовете на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, приемат 

решение за отпадане на Община Самуил от обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Исперих, след присъединяването и към Асоциацията 

по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.  

До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатацията на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на община Самуил от  



 

 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите 

продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих. – 

„Въздържал се”  

 

II. При невъзможност за участие да упълномощи зам. 

кмет на общината.  

Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на 

Община Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 

7 – дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 


