
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-859 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

Относно: Съгласие за разходване на възстановените средства 

от преведените отчисления за календарната 2019 год. от 

Община Самуил за дейности по чл. 66 от Закона за местните 

данъци и такси. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 50.852 

 

         Съгласно чл.27, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, размерът на отчисленията по чл.20, ал.1, т.1 и ал.2, 

дължими от всяка община, се намалява с 50 на сто за целите на 

ограничаване на количествата депонирани битови отпадъци по 

чл.31, ал.1, т.2 и 6 от ЗУО, когато са изпълнени целите по чл.31, 

ал.1 от ЗУО, съгласно решението на общото събрание по чл.26, 

ал.1, т.6 от ЗУО за разпределение на задълженията между 

отделните общини за изпълнение на целите. 

     На основания чл.27, ал.12 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, отчисления по чл.20, ал.1, т.1 и ал.2 се намаляват в 

съответствие с ал.1 и 2 по отношение на общините, включени в 

заповедта по чл. 28б, ал.3 за отчетната година, за която е 

издадена заповедта.   

     Община Самуил е определена като изпълнила целите по 

чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО за календарната 2019 г., съгласно 

Заповед №165/23.06.2022 г. на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).  

       Съгласно чл.27, ал.13 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, общините, които  не са подали заявления по ал.3 и са 

изпълнили целите по чл.31, ал.1 от ЗУО, могат да възстановят 

внесените от тях отчисления за отчетната година до края на 

календарната година, в която е издадена заповедта на 

министъра по чл.28б, ал.3. 

 

 



 

       В изпълнение на чл.27, ал.14 от наредбата, Община 

Самуил е подала заявление за възстановяване на 50% от 

преведените отчисления за календарната 2019 година от 

Община Самуил, а именно 29 829,81 лв. (59 659, 62 лв. пълен 

размер на преведените отчисления по чл.64 от ЗУО за 

календарната 2019 г.) до РИОСВ-Русе. Възстановените 

средства се разходват за дейности, съгласно чл. 66 от Закона 

за местните данъци и такси:       

Община Самуил възнамерява да използва осигурените 

средства за закупуване на съдове за твърди битови отпадъци и 

други подобни, закупуване на кошчета за смет, закупуване на 

техника за почистване на улични платна, алеи и други места за 

обществено ползване, и друга техника, машини, съоръжения и 

оборудване, свързани с дейност „Чистота“, покриване на други 

разходи, пряко свързани с дейност „Чистота“, като 

трансформира средствата, възстановени от отчисления за 

календарната 2019 година по бюджета на Община Самуил за 2022 

г., в средства за извършване на посочените дейности с оглед 

подобряване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

твърди битови отпадъци и подобряване на екологичното 

състояние на общината. 

 

Предвид гореизложеното,  

 

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

чл.124 от Закона за публичните финанси, Заповед 

№165/23.06.2022 г. на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) и чл. 6, ал.4 

от „Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет - Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация”, Общински съвет–Самуил със 

„За“ – 17 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

 Дава съгласие възстановените средства от преведените 

отчисления за календарната 2019 год. от Община Самуил, 

средства в размер 29 829,81 лв. 50% (59 659, 62 лв. пълен 

размер на преведените отчисления по чл.64 от ЗУО за 

календарната 2019 г.) за изпълнение на целите по чл.31,ал. 1, т.2 

от Закона за управление на отпадъците, по Заповед 

№165/23.06.2022 г. на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) да бъдат 

заложени  като, средства за дейности по чл. 66 от Закона за 

местните данъци и такси: закупуване на съдове за твърди 

битови отпадъци и други подобни, закупуване на кошчета за 

смет, закупуване на техника за почистване на улични платна, 

алеи и други места за обществено ползване, и друга техника, 

машини, съоръжения и оборудване, свързани с дейност 

„Чистота“, покриване на други разходи, пряко свързани с 

дейност „Чистота“, като задължава кмета на община Самуил да 

извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на 

Община Самуил за 2022 година. 

     

 Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на 

Община Самуил и областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен 

срок от обявяването им, 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-860 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Определяне на предназначението на 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

65276.501.231.1.16, представляващо „Жилище, апартамент“ в с. 

Самуил, като ведомствено жилище. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.853 

 

Община Самуил е собственик на  самостоятелен обект в сграда 

с идентификатор 65276.501.231.1.16 със застроена площ от 

43.20 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: „Жилище, 

апартамент“, мазе с площ от  9.21  кв.м., 7,41   % идеални  части 

от общите части на сградата  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, община Самуил, област 

Разград, одобрени със Заповед РД-18-112/07.12.2021 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. 

Самуил, община Самуил, област Разград, ул.”Хаджи Димитър” 

№1, Вх. В, ет.2, ап.5. Самостоятелният обект се намира на 

втория етаж на сграда с идентификатор 65276.501.231.1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 65276.501.231 

по АЧОС №5351/01.11.2022 г.  

 Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Самуил „За 

условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“ по своето предназначение общинските жилища са: 

   1.  за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди; 

   2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди; 

   3. ведомствени; 

   4. резервни.  

 Жилищата се определят от общинския съвет по 

предложение на кмета на общината и могат да се променят 

съобразно потребностите в общината. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам гореописания 

жилищен имот да бъде с предназначение за ведомствено 

жилище съгладно чл.3, ал.1, т.3 от Наредба №10 на ОбС-Самуил 

„За условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“. 

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

ЗОС; чл.3, ал.1, т.3 от Наредба №10 на ОбС-Самуил „За 

условията и реда за установяване жилищните нужди на  



 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“, Общински съвет Самуил със „За“ – 16 гласа; 

„Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 
 

РЕШИ: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯ - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

65276.501.231.1.16 със застроена площ от 43.20 кв.м., 

предназначение на самостоятелния обект: „Жилище, 

апартамент“, мазе с площ от  9.21  кв.м., 7,41  %  идеални части 

от общите части на сградата  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, община Самуил, област 

Разград, одобрени със Заповед РД-18-112/07.12.2021 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. 

Самуил, община Самуил, област Разград, ул.”Хаджи Димитър” 

№1, Вх. В, ет.2, ап.5. Самостоятелният обект се намира на 

втория етаж на сграда с идентификатор 65276.501.231.1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 65276.501.231 

по АЧОС №5351/01.11.2022 г. като  ведомствено жилище.  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния Управител на Област Разград   в 

7-дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок  от обявяването му по АПК пред Административен съд – 

Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-861 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ на основаниe Указания 

на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.854 

 

Община Самуил бенефициент в изпълнение на договор 

BG05M9OP001-6.004-0136-C01 реализира проект „Патронажна 

грижа + - Компонент 2” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2“ с 

финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

като срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 

90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите- Дейно

ст 1-„Патронажна грижа“ и Дейност 2- 

„Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от д

ържавата дейности“ по проект „Патронажна грижа +” са необхо

дими средства за покриване на разходи за работна заплата, осиг

урителни вноски през м. декември 2022г. предвидени в проекта 

в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ 

 

 Във връзка с гореизложеното, 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и 

във връзка с чл.104, ал2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет - Самуил със „За“ – 16 гласа; „Против“ – 

няма; „Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/, необх

одими за разплащане на разходи за работна заплата, м.декември 

2022г. на дейностите-Дейност 1-„Патронажна грижа“ и Дейност 

2-„Превенция на COVID по проект „Патронажна грижа + - Ком 



 

понент 2” по договор BG05M9OP001-6.004-0136-C01, както сле

два: 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 

-  18 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 18 000.00 

 Общо: 0 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния Управител на Област Разград   в 

7-дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок  от обявяването му по АПК пред Административен съд – 

Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-862 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 50.855 

 

Община Самуил кандидатства като бенефициент с 

проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община 

Самуил“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 

2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, 

като началната дата за стартиране на дейността е 01.10.2022г. и  

считано от 03.10.2022г. услугата се предоставя към крайните 

потребителите. 

 Към настоящия момент общината е входирала в 

упоменатия срок и по съответния ред проектното предложение, 

което е в процес на разглеждане от страна на Управляващия 

орган. След одобряване на проектното предложение и 

последващо сключване на договор за БФП, община Самуил ще 

има право на авансово искане за плащане в размер до 20% от 

общата стойност на договора. 

С цел осигуряване непрекъснатост в предоставянето на у

слугата към крайните потребители и покриване на разходите за 

закупените хранителни продукти са необходими средства в разм

ер в размер на 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/ и на основан

иe Указания на Министерство на финансите, Дирекция “Държав

но съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. във връзка с реализирането 

на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община 

Самуил“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Прогр

ама за храни  и основно материално подпомагане 2021 – 2027г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. 

 

 Във връзка с гореизложеното, 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5, 

ал.2 и ал.4 от Закона за публични финанси, Общинския съвет - 

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

се“ – няма 

 



 

РЕШИ: 

 

1. Приема да се отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС в размер на 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/, необходи

ми за покриване на разходите за закупуване на хранителни прод

укти  свързани с реализирането на дейностите по проект „Осигу

ряване на топъл обяд в община Самуил“ по Операция BG05SFP

R003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материа

лно подпомагане 2021 – 2027г., съфинансирана от Европейския 

социален фонд плюс: 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния Управител на Област Разград   в 

7-дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок  от обявяването му по АПК пред Административен съд – 

Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от бюджета 76-00 
-  50 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 50 000.00 

 Общо: 0 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-873 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Актуализиране на приходната и разходната част 

на бюджета на община Самуил  и капиталовия списък за 2022 

година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.856 

 

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. и бюджета за 

2022 г. 

 Поради необходимост от изготвяне на технически 

проект  добавяме нов обект „Изготвяне на технически 

инвестиционене проект за обект-Рехабилитация на път 

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

Кара Михал-голяма вода/ III-7002/”  в §52-06 

„Изграждане на инфраструктурни обекти”, Функция VI 

"Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда", Дейност 619 

„Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство 

и регионално развитие”-Местна дейност, на стойност 6 

000 лв. с ДДС. 

 Обект „Основен ремонт на ул. Морава в с. 

Самуил (ОК – 44 – 45)“ заложен в Дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството 

и регионалното развитие” се  прехвърля в Дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” в  

§51-00 – Основен ремонт на ДМА. 

 Във връзка със сключен анекс на 25.10.2022 г. за 

утвърден окончателен бюджет за всички дейности за 

изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.007-0014-C03 

се налага промяна в заложените разходи за  обект 

"Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община 

Самуил" - Етап І, било 88 426лв. става 99 952лв. както 

следва: 

 -В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. 

Богданци, община Самуил" -    Етап І – 84 902 лв. 



 -В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна 

площадка с. Богданци – 3816 лв. 

 -В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на 

изпълнение на обектите – 4 146 лв. 

 -В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект 

за спортна площадка с. Богданци – 4 435 лв. 

 -В т.ч. Авторски надзор на проекта – 883 лв. 

 -В т.ч. Строителен надзор на проекта - 1770 лв. 

 Във връзка с постъпило предложение с Вх.№ 

5181/24.11.2022 г. от Орхан Исмаил – директор на СУ "Св. 

Св. Кирил и Методий" се налага добавяне на нов обект 

„Закупуване на Хидродинамическо ултразвуково 

устройство” във Функция III "Образование", Дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

– Държавна дейност“ на стойност – 3000 лв.,  §52-03; 

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи става 3 284 756 лв.  

       Във връзка с преизпълнение на някои приходни 

параграфи, което е видно и от  отчета за касовото 

изпълнение на бюджета за месец Октомври и данни 

предоставени от МДТ към 21.11.2022 г.:  

§27-01 „За ползване на детски градини“ – 2 905 лв. (било 5 

000 лв.  става 7 905 лв.) 

§27-04 „За ползване на домашен социален патронаж и 

други обществени социални услуги“ – 3 734 лв. (било 23 

000 лв.  става 26 734 лв.) 

§36-00 „ Други неданъчни приходи“ – 1 563 лв. ( било  0 лв. 

става 1 563 лв.)  

С актуализацията в приходна част на бюджета в размер на 

8 202 лв. се увеличава и плана на разходната част на 

местните дейности: 

Дейност 122 „Общинска администрация”МД  - §10-20 + 2 

000лв. и §02-05 + 122 лв. 

Дейност 532 „Програми за временна заетост” МД -§02-08 + 

20 лв. и §05-60 + 60 лв. 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” МД -§52-06 

+6 000 лв. 

 

 По разходната част се налага извършване на 

вътрешно-компенсирани промени на плана за бюджета за 

2022 г. както следва: 

 

Наименование на 

функцията и дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Промяна 

Функция І “Общи 

държавни служби“ 

 

  

 

 

Дейност 122  Общинска 

администрация  

 МД 

 

 
 

  
10-

20 
+15000 

  
10-

15 
-15000 

  
19-

81 
+500 

  
10-

13 
-500 

Функция II “Отбрана и 

сигурност”     

Дейност  282  

Отбранително-

мобилизационна 

подготовка, поддържане 

на запаси и мощности ДД  

 

 
 

10-

20 +500 

 
 

10-

13 -500 

Дейност  285  

Доброволни 

формирования за 

защита при бедствия ДД  

 

 
 

10-

15 +100 

  
10- +200 



16 

 
 

10-

13 -300 

Функция  IV 

“Здравеопазване”   

 

Дейност 431 Детски 

ясли, детски кухни и 

яслени групи в детска 

градина ДД  

 

 

 

10-

13 

+125 

 

 

01-

01 

-125 

Функция V “Социално 

осигуряване, 

подпомагане и грижи”   
 

Дейност 532 Програми 

за временна заетост                  МД   

 
 

02-

08 +109 

 
 

05-

80 -2 

 
 

01-

01 -107 

Дейност  589 Други 

служби и дейности по 

социалното 

осигуряване, 

подпомагане и заетостта 

 МД  

 

 
 

02-

01 -200 

 
 

02-

09 +200 

 

 С Постановление № 326 от 12.10.2021 г. на 

Министерски съвет за Община Самуил са одобрени 

допълнителни трансфери за целеви разходи за 

изплащане на разходи за изпълнение на мерки във 

връзка с Covid -19 в размер на 178 014 лева. Съгласно 

чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила 

от 1.07.2022 г.) одобрените допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините могат да се разходват през 

2022 г. след решение на общинския съвет, за същата 

цел, както и за дейности в условията на миграционен 

натиск и за издръжка, като при остатък той се 

възстановява в държавния бюджет в срок до 20 

декември 2022 г.  

Предвид предвидената  законова промяна в целевия 

характер на средствата, предлагам възстановяване на 

платените от общинския бюджет  средства в размер на          

39 586лв. за: 

- Дейност 122„Общинска администрация“ – местна 

дейност – за § 10-16 „вода, горива и енергия“ със сумата 

от 17 586 лв.  

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“- местна дейност – за § 52-06 „изграждане на 

инфраструктурни обекти“ със сумата от 22 000 лв. 
Съгласно чл. 43, ал.1 от ПМС №31/2022 неусвоените средства от 

преходния остатък за 2021г. от обща субсидия за делегирани от държавата 

дейности по бюджетите на общините могат да се разходват през 2022 г. за 

делегираните от държавата дейности във всички функции след решение на 

общинския съвет. Във връзка с гореизложеното, сумата от 30 157 лв. 

представляваща преходен остатък от дейностите 239 „Други дейности по 

вътрешната сигурност” -19 705лв. и 469 „Други дейности по 

здравеопазването” – 10 452 лв. прехвърляме в държавно делегираната 

дейност  389 „Други дейности по образованието”. 

 

 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 и ал.3 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“ – 16 гласа; „Против“ – 

няма; „Въздържал се“ – няма 
 

РЕШИ: 

 

I. В Дейност 619 „Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие”-

Местна дейност се добавя нов обект „Изготвяне на 

технически инвестиционене проект за обект-

Рехабилитация на път RAZ 2144/III-2005, Ножарово-

Здравец/ Владимировци-Кара Михал-голяма вода/ III-

7002/”  в §52-06 „Изграждане на инфраструктурни 

обекти”, Функция VI "Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда",  на стойност 6 000 лв. с ДДС. 

II. Обект „Основен ремонт на ул. Морава в с. 

Самуил (ОК – 44 – 45)“ се прехвърля от Дейност 619 

„Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” в Дейност 

606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа” в  §51-00 – Основен ремонт на ДМА. 

III. Променят се заложените разходи за  обект 

"Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община 

Самуил" - Етап І, (било 88 426лв. става 99 952лв.) както 

следва: 

 -В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. 

Богданци, община Самуил" -    Етап І – 84 902 лв. 

 -В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна 

площадка с. Богданци – 3816 лв. 

 -В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на 

изпълнение на обектите – 4 146 лв. 

 -В т.ч. Изработване на технически инвестиционен 

проект за спортна площадка с. Богданци – 4 435 лв. 

 -В т.ч. Авторски надзор на проекта – 883 лв. 

 -В т.ч. Строителен надзор на проекта - 1770 лв. 

IV. Добавя се нов обект „Закупуване на 

Хидродинамическо ултразвуково устройство” във 

Функция III "Образование", Дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии – Държавна дейност“ на стойност – 3000 лв., 

§52-03.  

V. Актуализира се бюджета: 

1.  В приходна част в размер на 8 202 лв. 

§27-01 „За ползване на детски градини“ – 2 905 лв. (било 

5 000 лв..  става 7 905 лв.) 

§27-04 „За ползване на домашен социален патронаж и 

други обществени социални услуги“ – 3 734 лв. (било 23 

000 лв.  става 26 734 лв.) 

§36-00 „ Други неданъчни приходи“ – 1 563 лв. ( било  

0 лв. става 1 563 лв.)  

 2. Увеличава се плана на разходната част на местните 

дейности: 

Дейност 122 „Общинска администрация”МД  - §10-20 + 2 

000лв. и §02-05 + 122 лв. 

Дейност 532 „Програми за временна заетост” МД -§02-08 

+ 20 лв. и §05-60 + 60 лв. 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие” 

МД -§52-06 +6 000 лв. 

3. По разходната част се извършват следните вътрешно-

компенсирани промени на плана за бюджета за 2022 г: 

 

Наименование на 

функцията и дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Промяна 

Функция І “Общи 

държавни служби“ 

 

  

 

 

Дейност 122  Общинска 

администрация  

 МД 

 

 
 

  10-20 +15000 

  10-15 -15000 

  19-81 +500 

  10-13 -500 

Функция II “Отбрана и    



сигурност”  

Дейност  282  

Отбранително-

мобилизационна 

подготовка, поддържане 

на запаси и мощности ДД  

 

  10-20 +500 

  10-13 -500 

Дейност  285  

Доброволни 

формирования за 

защита при бедствия ДД  

 

  10-15 +100 

  10-16 +200 

  10-13 -300 

Функция  IV 

“Здравеопазване”   

 

Дейност 431 Детски 

ясли, детски кухни и 

яслени групи в детска 

градина ДД  

 

  10-13 +125 

  01-01 -125 

Функция V “Социално 

осигуряване, 

подпомагане и грижи”   
 

Дейност 532 Програми 

за временна заетост                  МД   

  02-08 +109 

  05-80 -2 

  01-01 -107 

Дейност  589 Други 

служби и дейности по 
МД   

социалното 

осигуряване, 

подпомагане и заетостта 

 

  02-01 -200 

  02-09 +200 

 

V. Предвид предвидената  законова промяна в 

целевия характер на средствата се възстановяват  

платените от общинския бюджет  средства в размер на 

39 586лв. за: 

- Дейност 122 „Общинска администрация“ – местна 

дейност – за § 10-16 „вода, горива и енергия“ със сумата 

от 17 586 лв.  

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“ - местна дейност – за § 52-06 „изграждане на 

инфраструктурни обекти“ със сумата от 22 000 лв. 

VI. Съгласно чл. 43, ал.1 от ПМС №31/2022 сумата 

от 30 157 лв. представляваща преходен остатък от 

дейностите 239 „Други дейности по вътрешната 

сигурност” -19 705лв. и 469 „Други дейности по 

здравеопазването” – 10 452 лв.  се прехвърля в 

държавно делегираната дейност  389 „Други дейности 

по образованието”. 

 

VII.     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. 

 



3. Да извършва промяна в Разпределение на 

средствата одобрени с ПМС 326/12.10.2021 през 2022 

– Приложение № 18. 

 

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 

 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2022год 

 

  

  

  

№

 

п

о 

р

е

д 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2022г. 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБС

ИДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на 

финансиране 

Собст

вени 

бюдже

тни 

средст

ва 

Сред

ства 

от 

ДФЗ 

- РА 

Субс

идия 

от РБ 

/вкл. 

прехо

ден 

остат

ък от  

2021г

./31-

11 

ПУД

ООС 

Решени

е 

№711/30

.09.22 г. 

на МС 

Целева 

субсид

ия за 

капита

лови 

разход

и по 

ЗДБРБ 

за 

2022г./

31-13/ 

Ц 

Субси

дия от 

РБ за 

2021 

по 

ЗДБР

Б/31-

13 

Ц 

Субси

дия от 

РБ за 

2020 

по 

ЗДБР

Б/31-

13 

Ц 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№326/12.10.2

021г./31-18/ 

    
1=2+8+9+1

0+11+12 

2=3+4+

5+6+7 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 284 756 
1 482 

155 
933 600 

271 

156 

102 

149 

71 

050 
129 920 

453 

731 

739 

529 

542 

129 
14 955 30 537 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 833 415 651 474 309 500 
270 

924 
  

71 

050 
  

375 

851 

639 

577 

135 

976 
0 30 537 

  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" 366 746   0   0 
71 

050 
  

159 

720 
0 

135 

976 
0   

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 134 608 0               
134 

608 
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 
 Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-

Пчелина 
20 740 0               

20 

740 
    

  
   Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина -
(СМР) 

20 340 0               
20 

340 
    

  
   Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина-

(Изготвяне на технически инвестиционни проекти) 
400 0               400     

5  Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума 37 414 0               
37 

414 
    

  
    Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума-

(СМР) 
37 014 0               

37 

014 
    

  
    Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума-

(Изготвяне на технически инвестиционни проекти) 
400 0               400     

6  Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хърсово 35 500 0               
35 

500 
    

      Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-(СМР) 35 020 0               
35 

020 
    

  
    Навес за отоплителни материали и инвентар в-(Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти) 
480 0               480     

  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   
15972

0 
        

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (СМР) 227 570 71050       71050   
15652

0 
        

        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" 
1 429 576 580 424 309 500 

270 

924 
      

179 

038 

639 

577 
    30 537 

  
Дейност 606 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 
375 373 309 500 309 500         35 336         

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                   

1

0 
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                   



1

1 
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                   

1

2 
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                   

1

3 
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                   

1

4 
Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (ОК – 44 – 45) 61 073             30 536       30 537 

  Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (СМР) 59 073             28 536       30 537 

  Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (Авторски надзор) 1 000             1 000         

  Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (Строителен надзор) 1 000             1 000         

  
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 
      

1

5 

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                 

1

6 

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 
      

1

7 
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 
      

1

8 
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 
      

1

9 
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 
      

2

0 

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 
      

2

1 
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 
      

2

2 
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 
      

2

3 
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 
      

2

4 
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       

2

5 

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 
      

2

6 
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 
      

2

7 
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 
      

2

8 

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 1 451 341 830 681 624 100 232 

102 

149 
0 129 920 77 880 

99 

952 

406 

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         

2

9 
Доставка и монтаж на термална рамка 7200 7200         7200           

3

0 
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 
    

3

1 

Закупуване на компютърна конфигурация за Районни полицейски 

инспектори-1 бр. 
1500                 1500     

3

2 

Закупуване на компютър компютърна конфигурация за Детска 

педагогическа стая-3 бр. 
4500                 4500     

3

3 

Закупуване на инверторен климатик за Районни полицейски 

инспектори-1 бр. 
2000                 2000     

3

4 

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" 6 500                 6 500     

  
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 

ДД 
6 500                 6 500     

3

5 
Закупуване  на компютърна конфигурация-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 1500                 1500     

3

6 
Закупуване на МФУ-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 2000                 2000     

3

7 
Закупуване на Хидродинамическо ултразвуково устройство 3000                 3000     

  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 
    

3

8 
Закупуване на нов автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 65 000 0               

65 

000 
    

3

9 
Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Богомилци 2 700                 2 700     

4

0 

Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. 

Пчелина 
10 000 0               

10 

000 
    

4

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

4

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

4

3 
Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Хума 2 700                 2 700     

4

4 
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 
    

4

5 
Закупуване на сушилня - 2 бр. за  ДПЛУИ Самуил 3 000                 3 000     

4

6 
Закупуване на нови МПС 8+1 места - 3 бр.  195 000                 

195 

000 
    

4

7 
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 
    

4

8 
Закупуване на употребяван лек автомобил 9 000                 9 000     



4

9 
Закупуване на климатик 2 000                 2 000     

  
Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - 

Държавна дейност 
25 600                 

25 

600 
    

5

0 
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     

5

1 
Закупуване на концентратори за кислород 10 бр  27 000 27 000         27 000     0     

5

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

5

3 
Закупуване на нов автомобил за ОПОХСУ - 2 бр. 70 000           70 000           

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда" 
924 868 726 481 624 100 232 

102 

149 
0 22 000 65 480 

99 

952 
0 14 955   

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

5

4 
Закупуване на компютърна конфигурация за ОП "Самуил-2011" - 2 бр. 2 400             2 400   0     

  Дейност 623 Чистота - Местна дейност 58 000 0           58 000         

5

5 
Закупуване на употребяван лек автомобил за ОП "Самуил-2011"  8 000             8 000   0     

5

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

5

7 
Закупуване на климатик за ОП "Самуил-2011"  2 340             2 340         

5

8 
Закупуване на машина за контурна резитба – 1 бр. 41 000             41 000         

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 
864 468 726 481 624 100 232 

102 

149 
0 22 000 5 080 

99 

952 
0 14 955   

5

9 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Здравец с. 

Самуил 
1 080 0           1 080         

6

0 

Изготвяне на технически проект на обект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици в населени места на територията на община 

Самуил 

12 000           12 000 0         

6

1 
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               

6

2 

Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община 

Самуил" - Етап І 
99 952               

99 

952 
  

 
  

  
     В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община 

Самуил" - Етап І 
84 902 0             

84 

902 
      

       В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 3 816 0             3 816       

       В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на обектите 4 146 0             4 146       



  
     В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект за спортна 

площадка с. Богданци 
4 435 0             4 435       

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 883               883       

       В т.ч. Строителен надзор на проекта 1 770 0             1 770       

6

3 

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

Желязковец" - ПУДООС 
14 955                   14 955   

6

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

6

5 

Изготвяне на технически проекти за повишаване на енергийната 

ефективност на сгради – общинска собственост 
10 000           10 000           

6

6 

Благоустрояване на дворното пространство към многофункционален 

комплекс в с. Самуил 
224 900   224 900                   

6

7 

Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект-Рехабилитация 

на път RAZ 2144/III-2005, Ножарово-Здравец/ Владимировци-Кара 

Михал-голяма вода/ III-7002/”   

6 000             6 000         

  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         

6

8 
Закупуване на вертикална хладилна витрина – 4бр. 3 720           3 720     0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Приложение №18 

   

 
Разпределение на средствата одобрени с ПМС 326/12.10.2021 през 2022 

1 Функция І "Общи държавни служби" §§ 28 786 

122 Д. 122 - Общинска администрация   28 786 

  материали 10-15 4 000 

  вода, горива и енергия 10-16 17 586 

  Придобиване на термална рамка 52-00 7 200 

2 Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" §§ 92 420 

589 

Д. 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта     92 420 

  Придобиване на кислороден концентратор 52-09 22 420 

  Закупуване на нов автомобил за ОП „ОХСУ“ - 2 бр. 52-03 70 000 

3 

Функция VI"Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда" §§ 41 962 

619 

Д.619 Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие   22 000 

  Изготвяне на технически проекти 52-06 22 000 

623 Д.623 - Чистота   19 962 

  Придобиване на контейнери 52-09 19 962 

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

745 Д. 745 - Обредни домове и зали    3 720 

  Закупуване на вертикална хладилна витрина – 4бр. 52-05 3 720 

5 Функция VIII "Икономически дейности и услуги" §§ 11 126 

898 Д.898 - Други дейности по икономиката   11 126 

  Субсидиране на пътнически превози 43-09 11 126 

ОБЩА СУМА ПО ПМС 326/12.10.2021 г.   178 014 

    

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-874 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Самуил по процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение 

„Бъдеще за децата в община Самуил“. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.857 

 

Министерство на труда и социалната политика обяви 

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен 

срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, 

финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027 г. 

 Целта на процедурата е предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна 

среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел 

превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на 

негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и 

подобряване качеството на живот в контекста на Европейската 

гаранция за детето (ЕГД). 

По процедурата „Бъдеще за децата“ са допустими за 

финансиране следните дейности: 

1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 

2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на 

маргинализираните общности като ромите“: 

 

1.1. Здравна профилактика и превенция, информираност 

за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни 

грижи. Информираност относно имунизационния календар;  

1.2. Програми за превенция в най-уязвимите и 

маргинализирани общности като напр. програми за превенция на 

ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за 

включване в образователната система и други според 

идентифицираните нужди;  

1.3. Мерки за повишаване на здравната култура по 

отношение превенция на болестите при децата. 

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 

3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и 

устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които 

стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към 

индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране 

на системите за социална закрила, включително насърчаване на 

достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание 

на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на 

достъпността, включително за хората с увреждания, 

ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и 

на услугите за полагане на дългосрочни грижи“: 

2.1 Услуги за ранно детско развитие - формиране на 

родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по 

отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с 

увреждания и затруднения в развитието;  

2.2 Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 

години;  

2.3 Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в 

общността за деца и младежи до завършването на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст  ; 

2.4 Интегрирани здравно-социални услуги за деца и 

младежи до завършването на средно образование, но не повече 

от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от 

постоянни медицински грижи;    

2.5 Подкрепа за младежи до завършването на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи  



 

социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи 

системата за закрила на детето чрез информиране и 

консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за 

придобиване на социални и трудови умения, подготовка за 

пазара на труда и др.; 

2.6 Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и 

супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, 

във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, 

ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход 

и комплексност на подкрепата, и др. 

Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

- Деца  в нужда  и техните семейства; 

- Служители на доставчици на социални и/или 

интегрирани здравно-социални услуги. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова 

помощ е 391 166,00 лева. 

Съгласно т. 11.2. от Условията за кандидатстване 

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., е необходимо, 

кандидатът да представи Решение на Общинския съвет за 

подаване на проектно предложение по конкретната процедура. 

 

            Предвид гореизложеното, 

 

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

Общински Съвет Самуил със „За“ – 16 гласа; „Против“ – 

няма; „Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Самуил да подаде проектно 

предложение „Бъдеще за децата в община Самуил“ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.  

 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да осъществи 

всички необходими действия за подготовка и подаване на 

проектното предложение. 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен 

срок от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по 

реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-863 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  

Община Самуил през 2022 г.”  на  ОбС -  Самуил 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 50.858 

 

Получено е заявление  от Гюнур Иса Сюлейман  с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №1, вх.А, ет., 

ап.10, община Самуил, област Разград,  за закупуване на 

поземлен имот – застроен с идентификатор 65276.501.438 с 

площ от 874 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване  

(до 10 м.). Адрес на поземления имот: с. Самуил, община 

Самуил, област Разград по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Самуил, одобрени със Заповед РД-18-

112/07.12.2021г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по АЧОС 

№5324/01.11.2022 г.   

Гюнур Иса Сюлейман е собственик на законно построената в 

имота сграда с идентификатор 65276.501.438.1 със застроена 

площ от 19 кв.м.  по Нотариален акт №168, том V, рег. №7903, 

дело №826 от 2022 г. Вписан в служба по вписванията с Акт 

№73, том 13, дело 2468/2022 г. Вх.рег.№3328/14.11.2022 г.  

 Моля  общински съвет – Самуил да извърши  изменение 

и допълнение в  „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2022 г.”  

на ОбС -  Самуил в  Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА в т. 3. Продажба на имоти – частна 

общинска собственост на собственика на законно 

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

да се добави  т.3.4.  

„3.4. Поземлен имот – застроен с идентификатор 

65276.501.438 с площ от 874 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване  (до 10 м.). Адрес на поземления имот: с. Самуил, 

община Самуил, област Разград по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Самуил, одобрени със Заповед 

РД-18-112/07.12.2021г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по 

АЧОС №5324/01.11.2022 г.” 

 

Предвид гореизложеното, 

 



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

ЗОС, ОбС-Самуил   със „За“ – 16 гласа; „Против“ – няма; 

„Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  свое Решение №37.679/31.03.2022 г.  в  

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2022 г.”  на ОбС -  Самуил, 

като в Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА. т. 3. Продажба на имоти – частна 

общинска собственост на собственика на законно 

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

добавя  т.3.4.  

„3.4. Поземлен имот – застроен с идентификатор 

65276.501.438  с площ от 874 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване  (до 10 м.). Адрес на поземления имот: с. Самуил, 

община Самуил, област Разград по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Самуил, одобрени със Заповед 

РД-18-112/07.12.2021г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по 

АЧОС №5324/01.11.2022 г.” , като раздел  IV т.3  придобива 

следния вид:   

 

„Раздел  ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА, 

т.3. Продажба на  имоти – частна общинска собственост  на 

собственика на законно  построената върху нея  сграда, 

съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС.   

 3.1. Получено е Заявление  от Фатме Метин Ахмед с 

постоянен адрес: с.Владимировци, ул.”Тимок” №5, община 

Самуил, област Разград за закупуване на  поземлен имот с 

идентификатор №11449.73.525  с площ от 879 кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци с административен адрес: с. Владимировци, ул. 

”Тимок” №5, община Самуил, област Разград  по АЧОС 

№890/03.02.2012г., собственик на построените  в имота 

жилищни сгради  по приложения  Нотариален акт №171, том 

VІ, рег. №5761, дело №706 от 2011 г. 

3.2. Поземлен имот - застроен с идентификатор 

11449.73.583  с площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-27/11.06.2007г. 

на Изпълнителния директор на АК.  Административен адрес: с. 

Владимировци, ул. ”Оборище” №6, община Самуил, област 

Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.   

3.3. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с 

площ от 596 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени 

със Заповед №РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния 

директор на АК.  Административен адрес: с. Владимировци, ул. 

”Оборище” №8, община Самуил, област Разград  по АЧОС 

№841/03.02.2012 г. 

3.4. Поземлен имот – застроен с идентификатор 

65276.501.438 с площ от 874 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване  (до 10 м.). Адрес на поземления имот: с. Самуил, 

община Самуил, област Разград по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Самуил, одобрени със Заповед 

РД-18-112/07.12.2021г. на Изпълнителен директор на АГКК, по 

АЧОС №5324/01.11.2022 г.“ 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-864 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот - частна общинска 

собственост на собственика на законно построената в имота 

сграда 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 50.859 

 

В общинска администрация Самуил е получено Заявление от 

Гюнур Иса Сюлейман с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №1, вх.А, ет.4, ап.10, община Самуил, област Разград 

за закупуване на поземлен имот – застроен с идентификатор 

65276.501.438 с площ от 874 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване  (до 10 м.). Адрес на поземления имот: с. Самуил, 

община Самуил, област Разград по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Самуил, одобрени със Заповед 

РД-18-112/07.12.2021г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по 

АЧОС №5324/01.11.2022 г.  

Гюнур Иса Сюлейман е собственик на законно построената в 

имота сграда с идентификатор 65276.501.438.1 със застроена 

площ от 19 кв.м.  по Нотариален акт №168, том V, рег. №7903, 

дело №826 от 2022 г. Вписан в служба по вписванията с Акт 

№73, том 13, дело 2468/2022 г. Вх.рег.№3328/14.11.2022 г.  

  

Гореописания имот е  включен в „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 год.”  на 

ОбС Самуил в Раздел  ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ  ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА, т. 3. Продажба на  имоти – частна 

общинска собственост  на собственика на законно  

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

за който се изготви пазарна оценка  от лицензиран оценител  

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“  ЕООД – Павлин Колев  на  24.11.2022 г.  

в размер на  4957,00 лв. без ДДС.  

Данъчната оценка на имота е в размер на  2969,00 лв. изготвена 

на  20.10.2022 г.  

 

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

чл.35, ал.3 от ЗОС; чл.49, ал.1 от Наредба №2 на ОбС – Самуил 

за „Реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“, моля Общински съвет Самуил да приеме решение за 

продажба на гореописания имот на собственика на законно 

построената в имота сграда. 



 

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

и чл.35, ал.3 от ЗОС; чл.49, ал.1 от Наредба №2 на ОбС – 

Самуил за „Реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“, Общински съвет Самуил със „За“ – 16 гласа; 

„Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие  да се продаде  на Гюнур Иса Сюлейман  с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №1, вх.А, ет.4, 

ап.10, община Самуил, област Разград,  поземлен имот – 

застроен с идентификатор 65276.501.438 с площ от 874 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.). Адрес на 

поземления имот: с. Самуил, община Самуил, област Разград по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самуил, 

одобрени със Заповед РД-18-112/07.12.2021г. на Изпълнителен 

директор на АГКК,  по АЧОС №5324/01.11.2022 г.  за сумата в 

размер на  4957,00 лв. без ДДС или 5948,40 лв. с ДДС.  

Гюнур Иса Сюлейман е собственик на законно построената в 

имота сграда с идентификатор 65276.501.438.1 със застроена 

площ от 19 кв.м.  по Нотариален акт №168, том V, рег. №7903, 

дело №826 от 2022 г. Вписан в служба по вписванията с Акт 

№73, том 13, дело 2468/2022 г. Вх.рег.№3328/14.11.2022 г.  

2. Разноската  от  50,00 лв.  за изготвената  пазарна оценка да се 

възстанови от купувача в касата на община Самуил. 

3. 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. 

4. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед за 

продажба на имотите и подпише договор за покупко-продажба 

след заплащане на дължимите суми.  

 

 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-865 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността  в поземлени 

имоти с идентификатор  58877.501.100  и  идентификатор 

58877.501.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на  с. Пчелина, община Самуил, област Разград  между община 

Самуил и физическо лице чрез продажба  частите на общината.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.860 

 

В общинска администрация Самуил е получено искане   от  

Ридван Риза Исмаил  с постоянен адрес: с.Пчелина, ул. 

„Куванджълар” №8, община Самуил, област Разград  за  

закупуване  на:  

1.   Поземлен имот – незастроен с идентификатор   

58877.501.100 с площ от 430 кв.м. идеални части от 2251 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

община Самуил, област Разград,   одобрени със Заповед РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по  

АЧОС №5317/01.11.2022 г.  

2. Поземлен имот – незастроен с идентификатор   

58877.501.101 с площ от 343 кв.м. идеални части от 727 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

община Самуил, област Разград,   одобрени със Заповед РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по 

АЧОС №5316/01.11.2022 г. 

Ридван Риза Исмаил е собственик  на останалите  части  от 

гореописаните имоти по представения Нотариален акт №81, том 

II, рег.№2406, дело 235 от 2022 г.,  вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих  с Вх.рег. №969/27.04.2022 г., акт №83 

том 4 дело 688/2022 г. 

 

 Имотите са включени в „Програмата за управление и 

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

Раздел ІII - Разпореждане с имоти общинска собственост -  

продажба, замяна, делба. т.2.  Продажба на имоти чрез 

прекратяване на съсобствеността между общината и  

физически и юридически лица. За имотите  се изготвиха 

пазарни и данъчни оценки, както следва: 

1. Поземлен имот – незастроен с идентификатор   

58877.501.100 с площ от 430 кв.м. идеални части от 2251 кв.м.  



 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

община Самуил, област Разград,   одобрени със Заповед РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по  

АЧОС №5317/01.11.2022 г.  

Пазарната оценка изготвена от  лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС “ ЕООД – Павлин Колев  на  15.11.2022 г. 

е  в размер на  1406,80 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 897,80 лв.  

изготвена на  11.11.2022г.  
2. Поземлен имот – незастроен с идентификатор   58877.501.101 

с площ от 343 кв.м. идеални части от 727 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

община Самуил, област Разград,   одобрени със Заповед РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по 

АЧОС №5316/01.11.2022 г. 

- Пазарната оценка изготвена от  лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС “ ЕООД – Павлин Колев  на  

15.11.2022  г. е  в размер на  1122,20 без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 716,20 лв.  

изготвена на  11.11.2022г.  
 

 Предвид гореизложеното и на основание  чл.36, ал.1, т.2  

от ЗОС и чл.55, ал.1, т.2 от Наредба №2 на ОбС- Самуил  за 

„Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“, 

чл.36 от Закона за собствеността, моля  Общински съвет 

Самуил   да  приеме решение  за прекратяване на 

съсобствеността  между община Самуил и  Ридван Риза 

Исмаил чрез продажба на частите на общината. 

 

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

чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС;  чл.36 от Закона за собствеността; чл.55, 

ал.1, т.2  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. Дава съгласие  за  прекратяване на  съсобствеността  между  

Община Самуил  и  Ридван Риза Исмаил  с постоянен адрес: 

с.Пчелина, ул. „Куванджълар” №8, община Самуил, област 

Разград, чрез продажба  частите на общината, както следва: 

 1.1. Поземлен имот – незастроен с идентификатор   

58877.501.100 с площ от 430 кв.м. идеални части от 2251 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

община Самуил, област Разград,   одобрени със Заповед РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по  

АЧОС №5317/01.11.2022 г.  за сумата в размер на  1406,80 лв. 

без ДДС или  1688,16 лв. с ДДС. 

       1.2. Поземлен имот – незастроен с идентификатор   

58877.501.101 с площ от 343 кв.м. идеални части от 727 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

община Самуил, област Разград,   одобрени със Заповед РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК,  по 

АЧОС №5316/01.11.2022 г. за сумата в размер на  1122,20 без 

ДДС  или  1346,64 лв. с ДДС. 

Ридван Риза Исмаил  е собственик на  другите части  от 

гореописаните имоти по Нотариален акт  №81, том II, 

рег.№2406, дело 235 от 2022 г.  вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих с вх.рег. №969/27.04.2022г., акт №83 

том 4 дело 688/2022г. 

2.  Разноската от 100,00 лв. за изготвените пазарни оценки да се 

възстанови от купувача в касата на община Самуил. 

3. 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. 

 



 

4. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед и 

подпише договор за покупко-продажба след изплащане на 

дължимите суми. 

 

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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-866 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Продажба на   поземлени   имоти - частна 

общинска собственост чрез публични  търгове с явно наддаване.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 50.861 

 

С  Решение №47.813/15.10.2022 г. в „Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.” на 

Общински съвет Самуил, в т. 1. Продажба на имоти – частна 

общинска собственост чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс (земи, незастроени дворни места, 

жилища) към Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА,   бяха  заложени  за продажба  

долуописаните имоти, за които се изготвиха  данъчни и пазарни 

оценки, както следва:   

1. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.760 с площ от 862 

кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Незастроен имот за жилищни нужди. Адрес на поземления 

имот: с. Владимировци, ул. „Тимок”  №1, община Самуил, 

област Разград  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, община Самуил, област Разград, 

одобрени със  Заповед  № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

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

- Пазарната  оценка на имота изготвена от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  15.10.2022 г.  

е  в размер на  4209,20 лв. без ДДС. 

 - Данъчната оценка на имота е в размер на  3521,30 лв.   

изготвена на 13.10.2022 г.  

  

 2. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.752 с площ от 786 

кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Незастроен имот за жилищни нужди. Адрес на поземления 

имот: с. Владимировци, ул. „Тимок” №2, община Самуил, 

област Разград  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, община Самуил, област Разград, 

одобрени със  Заповед  № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

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

 - Пазарната  оценка на имота изготвена от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  15.10.2022 г.  

е  в размер на  3838,10 лв. без ДДС. 

 - Данъчната оценка на имота е в размер на  2534,90 лв.   

изготвена на 13.10.2022 г.  



 

3. Самостоятелен обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 58877.501.310.1   със застроена площ от 102 

кв.м. с предназначение: Постройка на допълващото застрояване    

по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Пчелина, ул.”Паламара”  №1-А, община Самуил, област 

Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-121/07.12.2021г. на  

Изпълнителен директор  на АГКК,  по  АЧОС №5228/25.07.2022 

г. 

- Пазарната  оценка на имота изготвена от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  15.10.2022 г.  

е  в размер на  15000,00 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  2122,40 лв.   

изготвена на 13.10.2022 г.  

 

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

чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.48, ал.1 и чл.76, т.1  от Наредба №2 на 

ОбС Самуил –„За реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“ 

 

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

чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.48, ал.1 и чл.76, т.1 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 

продажба на следните  имоти частна общинска собственост: 

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.760 с 

площ от 862 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Адрес на 

поземления имот: с. Владимировци, ул. „Тимок”  №1, община 

Самуил, област Разград  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, община Самуил, 

област Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-27/11.06.2007 

г. на Изпълнителен директор  на АК,  по  АЧОС 

№881/03.02.2012 г.  с първоначална тръжна цена в размер на   

4209,20 лв. без ДДС; 

  1.2. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.752 с 

площ от 786 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Адрес на 

поземления имот: с. Владимировци, ул. „Тимок” №2, община 

Самуил, област Разград  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, община Самуил, 

област Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-27/11.06.2007 

г. на Изпълнителен директор  на АК,  по  АЧОС 

№868/03.02.2012 г.  с първоначална тръжна цена в размер на    

3838,10 лв. без ДДС; 

 1.3. Самостоятелен обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 58877.501.310.1 със застроена площ от 102 кв.м.  

с предназначение: Постройка на допълващото застрояване, 

находящ  се в поземлен имот с идентификатор 58877.501.310   

по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Пчелина, ул.”Паламара”  №1-А, община Самуил, област 

Разград, одобрени със  Заповед  № РД-18-121/07.12.2021 г. на  

Изпълнителен директор  на АГКК,  по  АЧОС №5228/25.07.2022 

г.  с първоначална тръжна цена в размер на 15000,00 лв. без 

ДДС. 

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

тръжна цена.  

3. Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

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

подаване на заявленията. 

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

кандидатите: 

     5.1. Заявление за участие в търговете по образец ; 

     5.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

      5.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

     5.4. Платежен документ за платен депозит. 

      5.5. В заявлението за участие  в търговете 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. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

    6.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

     6.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

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

до участие в търговете.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30,00 

лв.  за  имотите   по т.1.1, т.1.2, т.1,3  и  в размер на 50,00 лв. за 

имота  по т.1.4.  да се възстановят на община Самуил от 

спечелилите  участници. 

9. 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. 

10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търговете и 

сключи договор за покупко-продажба  със спечелилите  в 

търговете участници.  

 

 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-867 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Учредяване  право на  прокарване  на ел.кабел  

през общински имоти - публична общинска собственост. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2022 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 Съткъ 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 50.862 

 

В общинска администрация Самуил е получено искане с 

Вх.№5070/18.11.2022 год. от Мирослав Йорданов Маринов с 

адрес: гр.Разград, ж.к. „Лудогорие“ №4, ет.6, ап.28,  за 

учредяване  право на  прокарване на ел. кабел за  

присъединяване на фотоволтаична електрическа централа от 

имота на Възложителя  с идентификатор   04666.501.352  до 

фасадата на трафопост „Т-2 Богданци“ с.Богданци за 

изпълнение на  проект  „Присъединяване чрез кабел НН 0,4 

КV на фотоволтаична електрическа централа с мощност 

29.68 КW, изградена в УПИ VI-352, квартал 48, с.Богданци, 

ул.“Г. Вашингтон“ №29, община Самуил, област Разград“. 

Видно от приложената скица трасето преминава  през общински 

имоти - публична общинска собственост -  улица  с 

идентификатор 04666.501.625 и местен общински път с 

идентификатор 04666.7.186   с дължина на трасето 219,50 м. и 

сервитут 462,00 кв.м.  

Изготвена е пазарна оценка  от лицензиран оценител – 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД –Павлин Колев  в размер на 

670,00 лева., изготвена на 21.11.2022 г.  

Предвид гореизложеното, предлагам да подкрепите 

предложения проект на решение, при което да  се учреди право 

на  прокарване и сервитут на ел. кабел през общински имот - 

публична общинска собственост  по  улица  с идентификатор 

04666.501.625 и местен общински път с идентификатор 

04666.7.186   с дължина на трасето 219,50 м. и сервитут 462,00 

кв.м. за изпълнение на проект  „Присъединяване чрез кабел 

НН 0,4 КV на фотоволтаична електрическа централа с 

мощност 29.68 КW, изградена в УПИ VI-352, квартал 48, 

с.Богданци, ул.“Г. Вашингтон“ №29, община Самуил,  

 



област Разград“  за  присъединяване на фотоволтаична 

електрическа централа от имота на Възложителя  с 

идентификатор   04666.501.352  до фасадата на трафопост „Т-2 

Богданци“ с.Богданци.  

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

чл.34, ал.6 от ЗОС, Общински съвет - Самуил със „За“ – 16 

гласа; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за учредяване право на  прокарване и сервитут 

на ел. кабел през общински имот - публична общинска 

собственост по улица с идентификатор 04666.501.625 и местен 

общински път с идентификатор 04666.7.186   с дължина на 

трасето 219,50 м. и сервитут 462,00 м.  на Мирослав Йорданов 

Маринов с адрес: гр.Разград, ж.к. „Лудогорие“ №4, ет.6, ап.28, 

община Разград, област Разград   за изпълнение на проект  

„Присъединяване чрез кабел НН 0,4 КV на фотоволтаична 

електрическа централа с мощност 29.68 КW, изградена в 

УПИ VI-352, квартал 48, с.Богданци, ул.“Г. Вашингтон“ 

№29, община Самуил, област Разград“  за  присъединяване на 

фотоволтаична електрическа централа от имота на Възложителя  

с идентификатор   04666.501.352  до фасадата на трафопост „Т-2 

Богданци“ с.Богданци.  

2. Дължима сума  за  право на прокарване с дължина на трасето 

219,50 м.  и  сервитут 462,00 кв.м.  е в размер на 670,00 лева.  

3. Сумата в размер на 50,00 лв. за изготвената пазарна оценка да 

се възстанови от Мирослав Йорданов Маринов  в касата на 

общината.  

4. Възлага на Кмета на Община Самуил да сключи  Договор  за 

учредяване право на прокарване и сервитут.  

 

  

 

 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-868 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. П. М. от с.Желязковец. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.863 
 

         Постъпила е молба с Вх.№3404/18.08.2022г. от лицето С. 

П. М. от с.Желязковец, ул. „……….“, община Самуил с искане 

за отпускане на еднократна парична помощ за лечение и 

закупуване на лекарства. 

 

    Господин М. и съпругата му са безработни. Молителят 

боледува с диагноза „Неинсулинозависим захарен диабет. 

Хипертонично сърце без /застойна/ сърдечна недостатъчност“ и 

му е предписана постоянна медикаментозна терапия. Поради 

недостиг на финансови средства не може да покрие разходите 

си за лечение. 

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване лекарства и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил със „За” –16  гласа; 

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

 

 

 

парична помощ на лицето С. П. М. 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-869 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. С. И. от с.Самуил, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.864 

 

         Постъпила е молба с вх.№4977/14.11.2022г. от лицето А. 

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

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

    Госпожа И. е безработна, пенсионерка по болест. На 

24.10.2022г. е постъпила за лечение в УМБАЛ „СОФИЯМЕД”-

гр.София с диагноза: ”Захарен диабет тип 2, Декомпенсация 

КСДС, Струма нодоза, Тиреоидит на хашимото, Артериална 

хипертония, Дислипидемия, Обезитас”. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил със „За” –16  гласа; 

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

 

 

 

парична помощ на лицето А. С. И. от с.Самуил, 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-870 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Б. А. Ф. от с. Самуил, ул. „……….”, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.865 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 5082/21.11.2022г. от лицето Б. А. 

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

отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

     Госпожа Ф. е пенсионерка по болест с 95% т.н.р. без чужда 

помощ с диагноза „Наличие на аортнокоронарен шънтов 

трансплантант“. Молителката е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на 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” –16  гласа; 

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

парична помощ на лицето Б. А. Ф. от с.Самуил, 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-871 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Х. А. от с.Желязковец, ул. „……….”, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.866 

 

       Постъпила е молба с Вх.№ 4848/07.11.2022г. от лицето Е. Х. 

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

отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

      Госпожа А. е пенсионерка по болест със 74% т.н.р. с 

диагноза „Инсулинозависим захарен диабет“. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия, за която не и достигат 

парични средства за покриване на разходите.  

 

      Необходими са й финансови средства 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” –16  гласа; 

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

парична помощ на лицето Е. Х. А. 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-872 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето З. И. С. от с. Желязковец, ул. „……….”, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.867 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 730/02.03.2022г. от лицето З. И. С. от 

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

отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

    Госпожа С. е пенсионерка по болест и лежаща на легло. 

Молителката е  на постоянна медикаментозна терапия и с 

дохода от пенсия не може да покрие ежедневните си разходи  и 

да закупи необходимите си лекарства. 

  

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

        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” –16  гласа; 

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

парична помощ на лицето З. И. С. 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 № 50 

от редовно заседание на 30.11.2022 г. 

 

Постъпило е  предложение от инж. Джевдет Азис, с 

което се предлага изменение и допълнение в Решение № 48.838 

по Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС-Самуил от 

04.11.2022 г., атносно: Отпускане на еднократни помощи 

/стипендии/ на редовно обучаващи се във ВУЗ студенти от 

територията на община Самуил. Кметът се мотивира с 

нарастващата инфлация и предложи промяна в решението 

където сумата от петдесет лева да бъде заменена със сто 

лева.  

 

На основание чл.53.ал7 от Правилника за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

Председателят на ОбС-Самуил подложи на гласуване 

предложението за изменение и допълнение на Решение № 

48.838 по Протокол № 48.  

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 50.868 

 
Във връзка с предстоящия празник на студентите /8-ми 

декември/ и затвърдилата се традиция от предишни години ОбС – 

Самуил да отпуска еднократни помощи /стипендии/ на редовно 

обучаващи се студенти във ВУЗ с постоянен адрес на територията 

на община Самуил и нарастващата инфлация е необходимо да се 

увеличат еднократните стипендии за студентите. 

 

Предвид гореизложеното,  

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.3, т. 4 от 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ Общински Съвет Самуил със „За” –16 гласа; 

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

РЕШИ: 

 
I. Изменя и допълва Решение № 48.838 по Протокол № 48 от 

04.11.2022 г., което придобива следния вид:  

 

1. Да бъдат подпомогнати студенти от територията на 

общината, отговарящи на следните критерии:  

a. Да са безработни;  

b. Да се обучават в редовна форма на обучение през 

учебната 2022/2023 г. и да представят документ /уверение от 

съответното ВУЗ/;  

c. Да имат постоянен адрес на територията на общината и 

да нямат друго гражданство /служебни проверки в отдел „ГРАО”/;  

d. Да имат подадена писмена молба до кмета на общината в 

срок до 30.11.2022 г.;  

e. Да имат попълнена декларация по образец, в която 

посочват, че отговарят на горе изброените условия .  

 

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за 

изплащане на сума в размер на 100.00 /сто/ лева на всеки 

студент, отговарящ на критериите по т.І.  

 
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/ 


