
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-798/А от инж. 

Джевдет Азис – кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Актуализиране на бюджета на община Самуил  и 

капиталовия списък за 2022 година. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 26.09.2022 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 45.792 

 

Бюджетът на община Самуил и плана за капиталови 

разходи за 2022 г. са приети с Решение № 37.686/31.03.2022 г. 

на Общински съвет Самуил. С цел навременно приключване на 

заложените обекти при спазване на всички изисквания на 

нормативната база и рационално изразходване на средствата за 

постигането на максимален ефект се налагат някои промени в 

приетият план за капиталови разходи за 2022 г. 

 Във връзка с постъпило предложение с Вх.№ 

3915/16.09.2022 г. от Юксел Алиев – директор на ДПЛУИ с. 

Самуил за нуждата от закупуване на моторен бензинов 

трион за рязане на дърва, се създава нов обект „Закупуване 

на моторен бензинов трион – 1 бр. за ДПЛУИ с. Самуил“ 
във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, Дейност 541 Домове за възрастни хора с 

увреждания-Държавна дейност, §§52-03 „Придобиване на 

стопански инвентар“ на стойност 1 100 лв. Със сумата се 

намаляват средствата  по §10-15 „Материали“; 

 Във връзка с намерението на Община Самуил за 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се установи, 

че в критериите за подбор на проектните предложения се 

включват минимален брой население. Поради факта, че 

заложеният път  „RAZ 2144/III-2005, Ножарово – Здравец 

/Владимировци – Кара Михал – Голяма Вода/III-7002“ в 

обект в капиталовия списък „Изготвяне на технически 

инвестиционен проект на обект: Рехабилитация на път  

RAZ 2144/III-2005, Ножарово – Здравец /Владимировци –  

 



 

 

Кара Михал – Голяма Вода/III-7002, обслужва по-малък 

брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, което от своя страна ще доведе до 

получаване на минимален брой точки по този критерий и ще 

намали възможността за одобряване на финансирането, 

община Самуил възнамерява да кандидатства за улици, за 

които е необходимо ново проектиране.  

         Във връзка с гореизложеното, във Функция VI 

"Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда", Дейност 619 

„Др.дейности по жилищно строителство, благоустройство 

и регионално развитие“ обект „Изготвяне на технически 

инвестиционен проект на обект: Рехабилитация на път  

RAZ 2144/III-2005, Ножарово – Здравец /Владимировци – 

Кара Михал – Голяма Вода/III-7002/“ се заменя с обект 

„Изготвяне на технически проект на обект 

„Рехабилитация и реконструкция на улици в населени 

места на територията на община Самуил””, който 

включва следните улици: 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Вежен” с. 

Владимировци; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Странджа” с. 

Владимировци; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Надежда” с. 

Богданци; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Надежда” с. 

Хърсово; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Байкал” с. Пчелина; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Гео Милев” с. 

Здравец; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Любен Каравелов” с. 

Желязковец. 

 

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи става 2 897 603 лв.  

 

Предвид гореизложеното,  

 

 

 

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

чл. 124, ал. 2, ал.3 и чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси и чл.37, ал.2 от Наредба № 21 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Самуил, Общински съвет 

Самуил със „За“ – 17 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал 

се“ – няма 

РЕШИ: 

 

ВЪЗЛАГА Кмета на Община Самуил да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящето 

решение.  

 

1.  Да извършва промяна в поименния списък за 

капиталови разходи на Община Самуил за 2022 г. – 

Приложение № 4. 

 

2.  Да извършва актуализация на бюджета на общината за 

2022 г. по посочените дейности и параграфи. 

 

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 обжалване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

Приложение №4 

 

Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2022 година 
 

 

 

№ 

по 

ре

д 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2022г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собстве

ни 

бюджет

ни 

средств

а 

Средст

ва от 

ДФЗ - 

РА 

Субсид

ия от 

РБ 

/вкл. 

преход

ен 

остатъ

к от  

2021г./3

1-11 

ПУДО

ОС 

Целева 

субсидия 

за 

капитало

ви 

разходи 

по 

ЗДБРБ за 

2022г./31-

13/ 

Ц 

Субсиди

я от РБ 

за 2021 

по 

ЗДБРБ/

31-13 

Ц 

Субсиди

я от РБ 

за 2020 

по 

ЗДБРБ/

31-13 

Ц 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№326/12.10.2021

г./31-18/ 

    
1=2+8+9+10

+11 

2=3+4+5+

6+7 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 897 603 1 257 255 708 700 271 156 102 149 71 050 107 920 394 195 728 003 499 475 14 955 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 732 688 651 474 309 500 270 924   71 050   345 315 639 577 96 322 0 

  Функция І "Общи държавни служби" 37 093             37 093       

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 37 093             37 093       

1 Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 37 093             37093       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(СМР) 36 213             36 213       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Авторски надзор) 380             380       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Строителен надзор) 500             500       

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 327 092   0   0 71 050   159 720 0 96 322 0 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 94 954 0               94 954 0 

2 Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци 6 000 0               6 000 0 

       Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(СМР) 5 000 0               5 000   



  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(Авторски 
надзор) 

500 0               500   

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(Строителен 

надзор) 
500 0               500   

3 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап 34 954 0               34 954   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(СМР) 34 054 0               34 054   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Авторски надзор) 450 0               450   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Строителен надзор) 450 0               450   

4 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Пчелина 20 000 0               20 000   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(СМР) 19 000 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Авторски надзор) 500 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Строителен надзор) 500 0                   

5 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Хума 20 000 0               20 000   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(СМР) 19 000 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Авторски надзор) 500 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Строителен надзор) 500 0                   

6 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Хърсово 14 000 0               14 000   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(СМР) 13 000 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Авторски надзор) 500 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Строителен надзор) 500 0                   

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 1 368 0               1 368   

7 Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил 1 368                 1 368   

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Авторски надзор) 1 368 0               1 368   

  Дейност 554 Защитени жилища  230 770 71 050 0     71 050   159 720 0 0   

8 Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица 230 770 71 050       71050   159720       

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (СМР) 227 570 71050       71050   156520       

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (Строителен надзор) 1 200 0           1200       



        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (Авторски надзор) 2 000 0           2000       

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
1 368 503 580 424 309 500 270 924       148 502 639 577     

  
Дейност 606 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
314 300 309 500 309 500         4 800       

9 Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец 49 500 49 500 49 500                 

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(СМР) 48 510 48 510 48 510                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец (Авторски надзор) 495 495 495                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(Строителен надзор) 495 495 495                 

10 Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец 48 300 46 500 46 500         1 800       

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец(СМР) 45 570 45 570 45 570                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на на улица Хан Омуртаг с. Желязковец(Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти) 
1 800             1 800       

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец (Авторски надзор) 465 465 465                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул.Хан Омуртаг с. Желязковец(Строителен надзор) 465 465 465                 

11 Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец 98 500 95 500 95 500         3 000       

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(СМР) 93 590 93 590 93 590                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на улица Стара Планина с. Здравец(Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти ) 
3 000             3 000       

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец (Авторски надзор) 955 955 955                 

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(Строителен надзор) 955 955 955                 

12 Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци 54 500 54 500 54 500                 

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (СМР) 53 410 53 410 53 410                 

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (Авторски надзор) 545 545 545                 

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (Строителен надзор) 545 545 545                 

13 Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци 63 500 63 500 63 500                 

   Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (СМР) 62 230 62 230 62 230                 



   Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (Авторски надзор) 635 635 635                 

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци(Строителен надзор) 635 635 635                 

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
1 054 203 270 924 0 270 924       143 702 639 577     

14 Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода 225 924 225 924 0 225 924       0       

      Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода(СМР) 220 524 220 524   220 524               

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода(Авторски 
надзор) 

2 700 2 700   2 700               

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 

Вода(Строителен надзор) 
2 700 2 700   2 700               

15 
Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово 
183 132 45 000 0 45 000       138 132       

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

(Изработване на технически инвестиционен проект за обект) 
10 450 0           10 450       

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

Ножарово(СМР) 
169 482 45 000 

 
45 000       124 482       

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

Ножарово(Авторски надзор) 
1 600 0           1 600       

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

Ножарово(Строителен надзор) 
1 600 0           1 600       

  
ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 
645 147 0           5 570 639 577     

16 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил 32 919 0           401 32 518     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил(СМР) 32 919 0           401 32 518     

17 Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци 28 085 0           0 28 085     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 
Богданци(СМР) 

28 085 0           0 28 085     

18 Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово 63 180 0           0 63 180     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(СМР) 
63 180 0           0 63 180     

19 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци 
35 656 0           0 35 656     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) 

с. Владимировци(СМР) 
35 656 0           0 35 656     

20 Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 180 996 0           2 947 178 049     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(СМР) 180 996 0           2 947 178 049     



21 Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар 18 090 0           201 17 889     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар(СМР) 18 090 0           201 17 889     

22 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 31 123 0           354 30 769     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(СМР) 31 123 0           354 30 769     

23 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - тротоар 5 900 0           68 5 832     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(СМР) 5 900 0           68 5 832     

24 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци 
103 494 0           0 103 494     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 
Владимировци(СМР) 

103 494 0           0 103 494     

25 Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 52 816 0           721 52 095     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(СМР) 52 816 0           721 52 095     

26 Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 54 107 0           878 53 229     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(СМР) 54 107 0           878 53 229     

27 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 

0+163 
38 781 0           0 38 781     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 
0+000 до км. 0+163(СМР) 

38 781 0           0 38 781     

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 164 915 605 781 399 200 232 102 149 0 107 920 48 880 88 426 403 153 14 955 

  Функция І "Общи държавни служби" 17 200 7 200         7 200 10 000       

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 17 200 7 200         7 200 10 000       

28 Доставка и монтаж на термална рамка 7200 7200         7200         

29 Закупуване на компютърна конфигурация - 10 бр 10000             10000       

  Функция II "Отбрана и сигурност" 14 132                 14 132 0 

  Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - ДД 14 132                 14 132   

30 Закупуване на компютърна конфигурация за Районни полицейски инспектори-1 бр. 1500                 1500   

31 
Закупуване на компютър компютърна конфигурация за Детска педагогическа стая-3 

бр. 
4500                 4500   

32 Закупуване на инверторен климатик за Районни полицейски инспектори-1 бр. 2000                 2000   



33 
Изграждане на система за видеонаблюдение в населените места: с. Богданци, с. 

Владимировци, с. Желязковец, с. Ножарово и централната част на с. Самуил 
6132                 6132   

  Функция III "Образование" 3 500                 3 500   

  Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - ДД 3 500                 3 500   

34 Закупуване  на компютърна конфигурация-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 1500                 1500   

35 Закупуване на МФУ-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 2000                 2000   

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 484 921 97 000       0 97 000 2 400 0 385 521   

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 149 821 0       0   2 400 0 149 821   

36 Закупуване на нов автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 65 000 0               65 000   

37 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Богомилци 2 700                 2 700   

38 Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 10 000 0               10 000   

39 Закупуване на компютърна конфигурация за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 1 721                 1 721   

40 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 2 700                 2 700   

41 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Хума 2 700                 2 700   

42 Закупуване на ново МПС 8+1 места - 1 бр. за ЦНСТПЛУИ-1 с. Самуил 65 000                 65 000   

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 199 100                 199 100   

43 Закупуване на сушилня - 2 бр. за  ДПЛУИ Самуил 3 000                 3 000   

44 Закупуване на нови МПС 8+1 места - 3 бр.  195 000                 195 000   

45 Закупуване на моторен бензинов трион – 1 бр. за ДПЛУИ с. Самуил 1 100                 1 100   

  Дейност 554 Защитено жилище Кривица  - Държавна дейност 11 000                 11 000   

46 Закупуване на употребяван лек автомобил 9 000                 9 000   

47 Закупуване на климатик 2 000                 2 000   

  Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - Държавна дейност 25 600                 25 600   

48 Доставка на оборудване за ЦНСТ 25 600                 25 600   

  Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - Местна дейност 99 400 97 000         97 000 2 400   0   

49 Закупуване на концентратори за кислород 10 бр  27 000 27 000         27 000     0   

50 Закупуване на компютърна конфигурация за ОПОХСУ - 2 бр. 2 400             2 400   0   

51 Закупуване на нов автомобил за ОПОХСУ - 2 бр. 70 000           70 000         

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
641 442 501 581 399 200 232 102 149 0   36 480 88 426 0 14 955 

  Дейност 604 Осветление на улици и площади - Местна дейност 2 400             2 400       

52 Закупуване на компютърна конфигурация за ОП "Самуил-2011" - 2 бр. 2 400             2 400   0   

  Дейност 623 Чистота - Местна дейност 17 000 0           17 000       

53 Закупуване на употребяван лек автомобил за ОП "Самуил-2011"  8 000             8 000   0   

54 Закупуване на тракторна косачка за ОП "Самуил-2011"  6 660             6 660       



55 Закупуване на климатик за ОП "Самуил-2011"  2 340             2 340       

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
622 042 501 581 399 200 232 102 149 0   17 080 88 426 0 14 955 

56 Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Здравец с. Самуил 1 080 0           1 080       

57 
Изготвяне на технически проект на обект „Рехабилитация и реконструкция на улици в 

населени места на територията на община Самуил 
12 000             12 000       

58 Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап  
501 581 501 581 399 200 232 102 149             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (СМР) 
490 381 490 381 394 650 232 95 499             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 
централна част на с. Владимировци І етап (изготвяне на технически проект) 

4 200 4 200     4 200             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Строителен надзор) 
3 500 3 500 2 550   950             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Авторски надзор) 
3 500 3 500 2 000   1 500             

59 Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 88 426               88 426   0 

       В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 49 039 0             49 039     

       В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 24 649 0             24 649     

       В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 5 160 0             5 160     

       В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на обектите 3 684 0             3 684     

       В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект за спортна площадка с. Богданци 3 684 0             3 684     

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 736               736     

       В т.ч. Строителен надзор на проекта 1 474 0             1 474     

60 
Обект "Доставка и монтаж на съоръжения за Кът за отдих в с. Желязковец" - 

ПУДООС 
14 955                   14 955 

61 Закупуване на храсторез - 4бр. 4 000             4 000       

  Функция VII"Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" 3 720 0 0 0 0 0 3 720 0 0 0 0 

  Дейност 745 Обредни домове и зали - Местна дейност 3 720           3 720 0       

62 Закупуване на вертикална хладилна витрина – 4бр. 3 720           3 720     0   



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-799 от Д-р Бейтула 

Сали – Председател на Общински съвет-Самуил. 

Относно: Определяне на представител на Община Самуил на 

извънредно Общото събрание на акционерите на 

Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван 

Рилски” – Разград АД – гр. Разград 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 26.09.2022 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.793 

 

        Община Самуил като акционер в МБАЛ “Св. Иван Рилски” 

– Разград АД има покана за свикване на извънредно Общо 

събрание на акционерите, което ще се състои на 07.10.2022 г. от 

11.00 часа в залата /библиотека/ на трети етаж на 

административната сграда на лечебното заведение в гр.Разград, 

ул. „Коста Петров“ №2.  

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

Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 21.10.2022  

год. от 11.00 часа. 

         В дневния ред на общото събрание са включени следните 

точки: 

I. Промяна в Състава на директорите- проект на Решение: Общо 

събрание на акционерите приема промяна в Състава на 

директорите; 

1. Поради смъртта на д-р Гечо Жеков – Изпълнителен 

директор на лечебното заведение, настъпила на 29.08.2022г. 

2. По молба на Петър Янков Тодоров – член на съвета на 

директорите, одобрена с Протокол №6/13.05.2022г., с който 

желае да бъде освободен от Състава на директорите. 

II. Освобождаване от отговорност на д-р Гечо Жеков – 

Изпълнителен директор за периода от встъпването му от 2017г. 

до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена по чл. 

30, ал.1 от Устава на дружеството. 

III. Освобождаване от отговорност на Петър Тодоров – член на 

съвета на директорите за периода от 2019г. до 2021г. и да му 

бъде възстановена гаранцията, внесена по чл. 30, ал.1 от Устава 

на дружеството. 

IV. Промяна в чл.29 от Устава на дружеството с добавянето на 

нова ал.2, която да дава възможност протоколите на Състава на  

 



 

директорите да бъдат разписвани от членовете чрез 

квалифициран електронен подпис. 

 

Във връзка с горното, 

 

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

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

„Упражняване правата на Община Самуил върху общинската 

част от капитала на Търговските дружества, юридически лица с 

нестопанска цел и граждански дружества“, Общински съвет 

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

се” – няма 

 

РЕШИ: 

  

 І. Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис– Кмет на 

Община Самуил да представлява Община Самуил на 

извънредно Общо събрание на Многопрофилна болница за 

активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград и 

да вземе участие на заседанията на същото на 07.10.2022 г. от 

11.00 часа, както и при липса на кворум, на основание чл. 227, 

ал. 3 от Търговския закон Общото събрание заседава на 

21.10.2022  год. от 11.00 часа. 

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

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

 1. Общо събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Състава на директорите -  гласува – „ЗА“; 

 2. Освобождава от отговорност д-р Гечо Жеков – 

Изпълнителен директор за периода от встъпването му от 2017г. 

до 2021г. и възстановява гаранцията, внесена по чл. 30, ал.1 от 

Устава на дружеството -  гласува – „ЗА“; 

 3. Освобождава от отговорност Петър Тодоров – член на 

съвета на директорите за периода от 2019г. до 2021г. и 

възстановява гаранцията, внесена по чл. 30, ал.1 от Устава на 

дружеството -  гласува – „ЗА“; 

 

 

4. Приема промяна в чл.29 от Устава на дружеството и 

добавя нова ал.2, протоколите на Състава на директорите да 

бъдат разписвани от членовете чрез квалифициран електронен 

подпис -  гласува – „ЗА“; 

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Самуил – инж. 

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

извънредното Общото събрание на Многопрофилна болница за 

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

с правото да преупълномощи зам. – кмета на Община Самуил с 

посочените в т. І и ІІ права. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

  

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/

  



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-800 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Промяна на броя на потребителите на Дом за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ - с. Самуил, 

ул. „Л. Каравелов“ № 4, общ. Самуил, обл. Разград 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.794 

 

В изпълнение на визията на община Самуил, изразяваща 

се в деинституционализация на услугите за пълнолетни лица с 

увреждания, в частност постепенно намаляване на капацитета 

на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/  в 

с. Самуил до нейното окончателно закриване, съгласно 

подписаният Индикативен план за действие за закриване на Дом 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Самуил, 

община Самуил, област Разград, между: Община Самуил- 

Агенция за социално подпомагане /АСП/ – Агенция за качество 

на социалните услуги /АКСУ/. 

Община Самуил предприе действия за реформиране на 

ДПЛУИ с.Самуил,  

С писмо изх.№1056 от 23.08.2022год.., Община Самуил 

инициира производство по издаване на заповед за 

предварително одобрение за намаляване на капацитета на 

социалната услуга ДПЛУИ - с. Самуил от 43 на 27 места, 

считано от 01.12.2022 г.  

Понастоящем социалната услуга ДПЛУИ – с. Самуил е 

включена в Приложение № 4 към т. 4 от Решение № 

50/03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти  

 

 

за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г., като е определен стандарт 

за периода 01.01.-31.03.2022 г. в размер на 12 698 лева и за 

периода 01.04.-31.12.2022 г. в размер на 17 523 лева.  

Съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на закона за социалните услуги /ППЗСУ/ е 

инициирано производство от страна на Община Самуил в 

качеството на отговарящ за управлението и предоставянето на 

услугата. Със заявление изх.№ 1056 от 23.08.2022год. по 

издаване на заповед за предварително одобрение за промяна на 

броя на потребителите от 43 на 27 на ДПЛУИ - с. Самуил, ул. 

„Л. Каравелов“ № 4, общ. Самуил, обл. Разград.  Като 

намаляването на броя на потребителите на социалната услуга 

ДПЛУИ - с. Самуил ще освободи финансови средства в размер 

до 23 364 лева, които чрез извършване на корекция на 

бюджетните взаимоотношения на съответните общини с 

централния бюджет могат да бъдат използвани за създаване на 

нови и/или увеличаване на капацитета на вече съществуващи 

услуги. Издадената заповед ще бъде включена в компенсирана 

промяна на бюджетните взаимоотношения на община Самуил с 

централния бюджет за делегираните от държавата дейности във 

функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 

2022 г. като компенсирана промяна за създаване на Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост /ЦНСТПЛУИ/- с. Голяма вода, държавно 

делегирана дейност в община Самуил, с. Голяма вода, ул. 

„Люлин” № 2, считано от 01.12.2022 год. 

В отговор на инициираното производство в общинска 

администрация е получено писмо с вх.№ 3963 от 20.09.2022год. 

от Агенция за социално подпомагане към което съгласно 

изискванията на чл.85, ал.3 от ППЗСУ е приложена заповед  № 

РД01-1766/15.09.2022г. на изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане с която се дава предварително 

одобрение за промяна на броя на потребителите на ДПЛУИ - с. 

Самуил, ул. „Л. Каравелов“ № 4, общ. Самуил, обл. Разград, от 43 

на 27 потребители, считано от 01.12.2022г. 

 



             

 

Във връзка с гореизложеното,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.1, 

чл.84 и чл. 85, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и чл.25, ал. 2, т.4 и чл.41, ал.1,  

 

 

т.1 от Закона за социалните услуги и във връзка със чл.124, ал. 2 

и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси,, Общински 

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

„Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

 
1. Променя броя на потребителите на Дом за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ - с. Самуил, ул. „Л. 

Каравелов“ № 4, общ. Самуил, обл. Разград, от 43 на 27 

потребители, считано от 01.12.2022 г. 
2. Приема параметри на социалната услуга /СУ/ по т.1 

2.1. Вид на СУ: Дом за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост /ДПЛУИ/ - чл.15, т.8 от ЗСУ 

2.2. Профил на СУ: Специализирана социална услуга 

2.3. Адрес на СУ: 7454, с. Самуил, ул. „Л.Каравелов” 

№ 4, община Самуил, област Разград, основание за 

ползване на материална база / АКТ № 2539 за 

публична общинска собственост /  

2.4. Брой потребители на СУ: 27 души 

2.5. Брой служители на СУ: 17 души 

2.6. Дата от която се променят параметрите на СУ: 

01.12.2022 год. 

2.7. Финансиране на СУ: държавно делегирана 

дейност 

2.8. Описание на сградата на СУ: триетажна сграда 

със сутерен, с РЗП – от 404,65м
2
. Обзаведени и 

оборудвани за ДПЛУИ – 17бр. спални помещения със 

санитарни възли към тях , 1бр. столова, 1бр. стая за 

социална работа, 2бр. складови помещения, 1бр. стая 

 

 

 

 за персонал, 1бр. стая за срещи с посетители, 2бр. 

дневна стая. 

2.9. Доставчик на СУ: Община Самуил 

 

3. Упълномощава на Кмета на Община Самуил да 

предприеме съответните действия и мерки, за  изпълнение на 

настоящото решение. 

 

 Приложение към настоящото решение съгласно 

изискванията на чл.87, ал.1 във връзка с чл.83, ал.1 от ППЗСУ – 

Заповед № РД01-1766/15.09.2022г  на изпълнителния директор 

на Агенция за социално подпомагане с която се дава 

предварително одобрение за промяна на броя на потребителите 

на ДПЛУИ - с. Самуил, ул. „Л. Каравелов“ № 4, общ. Самуил, 

обл. Разград, от 43 на 27 потребители, считано от 01.12.2022г. 

която се финансира от държавния бюджет, съгласно 

Националната карта на социалните услуги или друг 

еквивалентен документ/акт до нейното приемане, 

регламентиращ социалната услуга като делегирана от 

държавата дейност с осигурено финансиране, с капацитет от 27 

потребители, считано от 01.12.2022 год. 

  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил, Областния управител на Област Разград, 

Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на 

социалните услуги в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград 

по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/







 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-801 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Предложение за намаляване първоначалната 

тръжна цена на моторно превозно средство и продажба. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 26.09.2022 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 45.795 

 

В изпълнение на Решение №41.737/29.06.2022 год. на 

Общински съвет Самуил;  Заповед №523/15.07.2022 г.  и 

Заповед №570/03.08.2022 г.  на кмета на община Самуил  се 

проведоха търгове за продажба на  ЛЕК АВТОМОБИЛ.  Марка: 

(D1) ВАЗ 21310, с регистрационен номер (А) №РР2327АР, (S.1) 

4+1 места, идентификационен номер (Е): ХТА21310060076536. 

Цвят: (R) ЗЕЛЕН МЕТАЛИК“  на 03.08.2022 г. и 10.08.2022 г.  

В определените срокове до 17.00 ч. на 02.08.2022 г. и 09.08.2022 

г. не са постъпили заявления за участие в търга за закупуване на 

моторното превозно средство. 

 

Съгласно  чл.96, ал.5 от Наредба №2  на ОбС Самуил –

„За реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“  „(5) При продажба на имоти, когато търгът е 

насрочен отново, поради липса на кандидати, Общинския 

съвет може да намали първоначалната тръжна цена на 

няколко пъти, но не по-ниска от 50% от първоначалната 

тръжна цена” -   Общински съвет Самуил може да намали 

продажната цена на моторното превозно средство.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.96, ал.5 от 

Наредба №2  на ОбС Самуил  предлагам  цената на ЛЕК 

АВТОМОБИЛ.  Марка: (D1) ВАЗ 21310, с регистрационен 

номер (А) №РР2327АР, (S.1) 4+1 места, идентификационен 

номер (Е): ХТА21310060076536. Цвят: (R) ЗЕЛЕН МЕТАЛИК“ 

да се намалена  с 50% и да се обяви  нов търг с явно наддаване 

за продажба  на автомобила.  

 

             Във връзка с гореизложеното,  

 

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

ЗОС и чл.96, ал.5  и чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.39, ал.1 и чл.76, т.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” –16  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма 

   

РЕШИ: 

 

1. Намалява първоначалната тръжна цена на ЛЕК 

АВТОМОБИЛ.  Марка: (D1) ВАЗ 21310, с регистрационен 

номер (А) №РР2327АР, (S.1) 4+1 места, идентификационен 

номер (Е): ХТА21310060076536. Цвят: (R) ЗЕЛЕН МЕТАЛИК.“ 

с 50 %  от първоначална тръжна цена в размер на  2600,00 лв. 

без ДДС  и определя продажната цена  в размер на 1300,00 лв.  

2. Да се проведе  публичен  търг  с явно наддаване за 

продажба на ЛЕК АВТОМОБИЛ.  Марка: (D1) ВАЗ 21310, с 

регистрационен номер (А) №РР2327АР, (S.1) 4+1 места, 

идентификационен номер (Е): ХТА21310060076536. Цвят: (R) 

ЗЕЛЕН МЕТАЛИК.“ с първоначална тръжна цена в размер на  

1300,00 лв. без ДДС.  

3. Определя се  стъпка  за наддаване – 10 % от 

първоначалната тръжна цена.  

4. 4. Депозит за участие в публичния   търг  -  10 % от 

първоначалната тръжна цена.  

5. Оглед на превозното средство - всеки работен ден до 

крайния срок за подаване на заявленията. 

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

кандидатите: 

     6.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

     6.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

      6.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на превозното средство и извършен оглед  по 

образец; 

     

 

 

  6.4. Платежен документ за платен депозит. 

 6.5. В заявлението за участие  в търга юридическите лица  

е необходимо да посочат ЕИК/БУЛСТАТ, с който са 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка. 

7. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

    7.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

     7.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

8. При задължения по т.6.1. и 6.2.  кандидатите не се 

допускат до участие в търга.  

9. Разноската за изготвената пазарна оценка в размер на 

30,00 лв.   да се възстанови на община Самуил от спечелилия  в 

търга участник. 

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

средства да бъдат използвани за финансиране на изграждането, 

за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на съответното населено място. 

11. В случай на неявяване на кандидати за участие в търга 

моторното превозно средство да се включи в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2022 г.”  за бракуване.  

12.  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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-802 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публични  търгове с явно наддаване на земи от общинския 

поземлен фонд  в  землището на с.Хърсово за ползване. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 26.09.2022 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

     

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.796 

 

В деловодството на община Самуил е получено Заявление   за 

наемане на следните имоти частна общинска собственост за 

ползване за стопанската 2022-2023  г., както следва: 

 1. 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. 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 

№4326/12.03.2021 г.; 

 3. 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.; 

 4. 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.; 

 5. 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; 

 6. 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.; 

 7. 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.; 

 8. 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 

№4342/19.03.2021 г.; 



 

 

 9. 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.  

 

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2022 год.” в Раздел І, т.6. „Описание 

на имотите, за които ще се  проведат търгове с явно 

наддаване или  публично оповестени конкурси  за отдаване 

под наем  на имущество   през 2022 г.“ , в т. 6.7 до т.6.15  е 

включено отдаването под наем на гореописаните имоти.  

  

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

ЗОС и чл.75, ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил, моля 

Общински съвет - Самуил да открие процедура за отдаване под 

наем чрез публични търгове  с явно наддаване на 

гореописанияте имоти за стопанската 2022 – 2023 г. 

 

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” –16  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма 

  

РЕШИ: 

 

1.  Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

отдаване под наем на следните имоти частна общинска 

собственост  за ползване, както следва: 

 1.1. 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.; 

 1.2. 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 

№4326/12.03.2021 г.; 

 1.3. 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.; 

 1.4. 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.; 

 1.5. 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; 

 1.6. 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.; 

 1.7. 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.; 

 1.8. 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 

№4342/19.03.2021 г.; 

 1.9. 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.  Общо: 21453 кв.м.  

2. Определя се: 

 2.1. Първоначална тръжна цена - 33,00 лв./1000 кв.м. без 

ДДС -  годишен наем; 

 2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

 2.3. Депозит за участие - 33,00 лв./1000 кв.м. – внася се 

по банковата сметка на общината:  „Търговска банка Д” АД, ФЦ 

Разград, IBAN – BG50DEMI92403300217369, Банков код: 

DEMIBGSF. 



 

 

 2.4. Срок на наемното отношение  – за стопанската 2022-

2023 г.; 

 2.5. Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок 

за подаване на заявленията. 

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

кандидатите: 

    3.1. Заявление за участие в търговете по образец ; 

    3.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

     3.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Документ  за внесен депозит; 

     3.5. 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; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията за кандидатите: 

   4.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

            4.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

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

участие в търговете.  

6. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, нареждам  30 % от 

постъпилите средства да бъдат използвани  за изпълнение на 

дейности от местно значение на съответното населено място.  

7. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търговете и 

сключи договор  със спечелилия   в търговете 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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-813 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Създаване на социална услуга Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост в с. Голяма вода, ул. „Люлин” № 2. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.797 

 

В изпълнение на визията на община Самуил, изразяваща 

се в деинституционализация на услугите за пълнолетни лица с 

увреждания, в частност постепенно намаляване на капацитета 

на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ в 

с. Самуил до нейното окончателно закриване, съгласно 

подписаният Индикативен план за действие за закриване на Дом 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Самуил, 

община Самуил, област Разград, между: Община Самуил- 

Агенция за социално подпомагане – Агенция за качество на 

социалните услуги. 

Община Самуил предприе действия за създаване на 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост - с. Голяма вода, ул. „Люлин” № 2, с 

капацитет от 15 души. В изпълнение на поетите ангажименти е 

извършен цялостен ремонт на съществуващата сграда, 

създадени са условия за осигуряване на подходяща материални 

база за предоставяне на социална услуга от резидентен тип с 

капацитета от 15 души. Към момента са приключени 

ремонтните дейности и е осигурено необходимото оборудване 

по отношение на реновиране на сградата на ЦНСТПЛУИ  

 

 

с.Голяма вода така, че да отговаря на нормативните изисквания 

за предоставяне на резидентна услуга за 15 /петнадесет/ 

потребители.  

Съгласно изискванията на чл. 78, ал.1 от Правилника за 

прилагане на закона за социалните услуги /ППЗСУ/ е 

инициирано производство от страна на Община Самуил за 

предварително одобрение за създаване  на социална услуга 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост”- с. Голяма вода, ул. „Люлин” № 2, с 

капацитет от 15 потребители, съгласно Националната карта на 

социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до 

нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като 

делегирана от държавата дейност.  

Община Самуил в качеството си на отговарящ за 

управлението и предоставянето на услугата, входира заявление 

с приложена обосновка на необходимостта от създаване на 

новата услуга до изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане. 

 В отговор на инициираното производство в общинска 

администрация е получено писмо с вх.№ 3924 от 16.09.2022год. 

от Агенция за социално подпомагане към което съгласно 

изискванията на чл.81, ал.3 от ППЗСУ е приложена заповед  № 

РД01-1730/13.09.2022г. на изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане с която се дава предварително 

одобрение за създаване на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост /ЦНСТПЛУИ/, в с.Голяма вода, община Самуил, 

която се финансира от 

държавния бюджет, съгласно Националната карта на 

социалните услуги или друг 

еквивалентен документ/акт до нейното приемане, 

регламентиращ социалната услуга като делегирана от 

държавата дейност , с капацитет от 15 потребители, считано от 

01.12.2022 год. Необходимите финансови средства за създаване 

на ЦНСТПЛУИ в с. Голяма вода в размер на 30714 лева ще 

бъдат осигурени на община Самуил за сметка на налични 

свободни средства /остатък/ от компенсираната промяна и  

 



 

 

средствата може да бъдат осигурени на община Самуил за от 

АСП. 

 
             Във връзка с гореизложеното,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.1, 

чл.84 и чл. 78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и чл.25, ал. 2, т.4 и чл.41, ал.1, т.1 от Закона 

за социалните услуги , и във връзка със чл.124, ал. 2 и чл.125, 

ал.1 от Закона за публичните финанси,   Общински съвет 

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

се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

1. Създава социална услуга Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

/ЦНСТПЛУИ/, държавно делегирана дейност в община 

Самуил, с. Голяма вода, ул. „Люлин” № 2, , считано от 

01.12.2022 год. 
2. Приема параметри на социалната услуга /СУ/ 

2.1. Вид на СУ: Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

/ЦНСТПЛУИ/ - чл.15, т.8 от ЗСУ 

2.2. Профил на СУ: Специализирана социална услуга 

2.3. Адрес на СУ: 7454, с. Голяма вода, ул. „Люлин” 

№ 2, община Самуил, област Разград, основание за 

ползване на материална база / АКТ № 352/20.04.2007г 

за публична общинска собственост /  

2.4. Брой потребители на СУ: 15 души 

2.5. Брой служители на СУ: 14 души 

2.6. Дата от която стартира СУ: 01.12.2022 год. 

2.7. Финансиране на СУ: държавно делегирана 

дейност - 30714 лева до края на 2022 осигурени на 

община Самуил за сметка на освободените финансови 

средства от намаляване на броя на потребителите на 

ДПЛУИ- Самуил 

 

 

 

2.8. Описание на сградата на СУ:  сграда със сутерен, 

с РЗП – от 701.39 м
2
. На първия етаж са разположени 

четири спални помещения по за двама души с 

необходимите към тях свързващи коридори и 

сервизни помещения, сервизно помещение за 

персонала, кухня-столова и склад със заделен кът за 

отдих. На втория етаж са разположени още четири 

спални по за двама души със сервизни помещения и 

свързващи коридори към тях, дневна-стая, стая за 

администрацията, медицинска стая и общо сервизно 

помещение. В сутерена са разположени: складове за 

гориво, котелно помещение, склад за инвентар, 

перално помещение и стая за помощния персонал 

2.9. Доставчик на СУ: Община Самуил 

 

3. Упълномощава на Кмета на Община Самуил  да  

предприеме съответните действия и мерки, за  изпълнение на 

настоящото решение. 

   

 Приложение към настоящото решение съгласно 

изискванията на чл.83, ал.1 от ППЗСУ – Заповед № РД01 – 

1730/13.09.2022год.  на изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане с което се дава предварително одобрение 

за създаване на социалната услуга Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

/ЦНСТПЛУИ/ с. Голяма вода, ул. „Люлин” № 2, в община 

Самуил, която се финансира от държавния бюджет, съгласно 

Националната карта на социалните услуги или друг 

еквивалентен документ/акт до нейното приемане, 

регламентиращ социалната услуга като делегирана от 

държавата дейност с осигурено финансиране, с капацитет от 15 

потребители, считано от 01.12.2022 год. 

  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил, Областния управител на Област Разград, 

Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на 

социалните услуги в 7-дневен срок от приемането му. 

 



 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград 

по реда на АПК. 

 
 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 





 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-803 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Б. Х. Х. от с. Кривица, ул. „……” , община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.798 

 

Постъпила е молба с Вх.№2646/29.06.2022г. от лицето Б. Х. Х. 

от с. Кривица, ул. „……”, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

 

     Госпожа Х. пенсионерка по болест.  На 06.06.2022г. и 

24.02.2020г. е лекувана в МБАЛ гр.Разград с диагноза 

„Счупване на външен /латерален/ малеол в дясно“. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Б. Х. Х. от с. Кривица, ул. „……”, община 

Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

 

 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-804 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Ф. Е. от с. Хума, ул. „…….”, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.799 

 

Постъпила е молба с вх.№2923/14.07.2022г. от лицето Е. Ф. Е. 

от с. Хума, ул. „……..”, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

 

     Госпожа Е. е вдовица и пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с 

диагноза „Стенокардия“. На 18.10.2021г. е постъпила за лечение 

в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Други видове холелитиаза“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия, поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Е. Ф. Е. от с. Хума, ул. „…….”, община 

Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

  

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-805 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. М. М. от с. Самуил, ул. „……“, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.800 

 

      Постъпила е молба с Вх.№ 3849/13.09.2022г. от лицето Е. М. 

М. от с. Самуил, ул.„……”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

     Госпожа М. е вдовица, пенсионерка по болест на постоянна 

медикаментозна терапия, с 72% т.н.р. с диагноза „Злокачествено 

новообразувание на шийката на матката“. На 18.04.2022г. е 

постъпила за лечение в КОЦ гр.Русе с диагноза „Диафрагмална 

херния без непроходимост или гангрена“ и на 25.05.2022г. в 

МБАЛ гр.Разград с диагноза „Друг тип уточнена хернизация на 

междупрешленен диск“. Поради разходите по лечението лицето 

се намира в затруднено финансово положение.  

    

          Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

           

          На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична  

 

 

 

помощ на лицето Е. М. М. от с. Самуил, ул. „……”, община 

Самуил в размер на 150. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-806 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето И. М. И. от с. Голяма вода, ул. „……”, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.801 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 2938/15.07.2022г. от лицето И. М. И. 

от с. Голяма вода, ул. „…….”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна парична помощ за лечение. 

 

    Господин И. е пенсионер по болест със 100% ВСУ без чужда 

помощ с диагноза „Болест на Паркинсон“.  На 11.08.2021г. 

молителят е лекуван в Болница Токуда с диагноза „Други 

първични гонартрози – дясно колянна става“. За оперативното 

лечение е заплатил 2820 лева. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението му се 

намира във финансово затруднение. 

      

         Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето И. М. И. от с. Голяма вода, ул. „…….”, 

община Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-807 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. М. А. от с. Богомилци, ул. „……”, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.802 

 

         Постъпила е молба с Вх.№3820/12.09.2022г. от лицето М. 

М. А. от с. Богомилци, ул. „......”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна парична помощ за лечение. 

 

    Господин А. е безработен и съжителства с майка си Н. М. О., 

която получава вдовишка пенсия. През месец август майка му е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза“Мозъчен 

инсулт“ и през месец септември пак е постъпила за лечение. 

Поради недостиг на финансови средства лицето не може да 

покрие разходите за лечението на Н. О. 

 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето М. М. А. от с. Богомилци, ул. „……”, община 

Самуил в размер на 150. 00 лв. 

 

  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-808 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. Я. от с. Желязковец, ул. „……….”, община 

Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.803 

 

     Постъпила е молба с вх.№2680/01.07.2022г. от лицето М. Х. 

Я. от с. Желязковец, ул. „……….”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

     Госпожа Я. е самотно живееща пенсионерка. Лицето 

боледува с 100% СУ без чужда помощ с диагноза „Сколиоза“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия, но 

поради недостиг на финансови средства не може да покрие 

разходите за закупуване на лекарства . 

 

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето М. Х. Я. от с. Желязковец, ул. „……….”, 

община Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-809 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. Х. Х. от с. Хума, ул. „…….”, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.804 

 

Постъпила е молба с вх.№2955/18.07.2022г. от лицето Н. Х. Х. 

от с. Хума, ул. „……..”, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с диагноза 

„Варикозни вени на долните крайници“. Молителката живее 

сама и е на постоянна медикаментозна терапия. Поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

      

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Н. Х. Х. от с. Хума, ул. „……..”, община 

Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

  

 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-811  от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. К. А. от с. Владимировци, ул. „…”, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.805 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 2740/05.07.2022г. от лицето Ю. 

К. А. от с. Владимировци, ул. „…”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

    Господин А. е безработен. Молителят е пострадал при 

пътнотранспортно произшествие през 2020г., след което е 

лекуван с диагноза „Субтрохантерна фрактура в ляво“. На 

15.06.2022г. му е извършена операция за отстраняване на 

имплантирани уреди от костта. Поради разходите по лечението 

лицето се намира във финансово затруднение. 

 

               Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма,  отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Ю. К. А. от с. Владимировци, ул. „…”, 

община Самуил в размер на 150. 00 лв. 

 

  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-812  от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. А. Х. от с. Богданци, ул. „……”, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.806 

 

Постъпила е молба с Вх.№2656/29.06.2022г. от лицето Ю. А. Х. 

от с. Богданци, ул. „……”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение и закупуване на 

медикаменти. 

 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест 100% т.н.р с диагноза 

„Злокачествено новообразувание на дебелото черво“. През 

2022г.  е прекарала три операции с диагноза „Други вторични 

гонартрози“, „Друга първична коксартроза“ и „Усложнение от 

механичен произход при други вътрешни ортопедични 

устройства, импланти и транспланти“. Молителката с силно 

увредено здравословно състояние, трудно подвижна. Поради 

разходите по лечението над 7000 лева се намира във финансово 

затруднение. 

 

               Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

 

               На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против”  

 

 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Ю. А. Х. от с. Богданци, ул. „……”, община 

Самуил в размер на 100. 00 лв. 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 45 

от редовно заседание на 26.09.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-814 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. О. М. от с. Голям извор, ул.„………..“, община 

Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.807 

 

         Постъпила е молба с Вх.№283/25.01.2022г. от лицето А. О. 

М. от с. Голям извор, ул.„………..”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за задоволяване на неотложни 

социални потребности. 

 

           Господин М. е безработен и поради липса на финансови 

средства не може да покрие ежемесечните си разходи от първа 

необходимост.  

 

          Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите си за издръжка. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –15  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето А. О. М. от с. Голям извор, ул.„………..”, 

община Самуил в размер на 300. 00 лв. 

 

  

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 


