
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-857 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

Относно: Изменение и допълнение на НАРЕДБА 7 за 

определянето и администрирането на  местните такси и цени на 

услуги на територията на община Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

10 Динчер Али Чауш   ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 51.869 

 

Предложението за приемане на изменения по  Наредба 7 

за определянето и администрирането на  местните такси и цени 

на услуги на територията на община Самуил е продиктувано от  

изразен Протест от Веселин Якимов –Прокурор при Окръжна 

Прокуратура гр. Разград срещу разпоредбите на чл. 24 и чл.36 

от  Наредба 7 за определянето и администрирането на  местните 

такси и цени на услуги на територията на община Самуил, с 

искане за отмяна на чл. 24 и чл. 36, които противоречат на 

нормативен акт от по- висока степен- Закона за местните 

данъци и такси. 

МОТИВИ: 

за приемане на изменение и допълнение на Наредба 7 за 

определянето и администрирането на  местните такси и цени на 

услуги на територията на община Самуил. 

I. Причини и мотиви които налагат приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба 7 за  определянето и 

администрирането на  местните такси и цени на услуги на 

територията на община Самуил,  

Наредба е приета с Решение №33.404 по протокол № 33  

от 17.03.2003 год. на Общински съвет-Самуил, на основание чл. 

9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила 

01.04.2003 година.  

В глава втора - Местни такси, РАЗДЕЛ ІV, Туристическа 

такса, през годините е изменян и допълнен с Решение №21.351 

по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008г. С настъпили 

изменения в Закона за местните данъци и такси в Раздел VII е 

записано понятието „Туристически данък“  (Нов - ДВ, бр. 98 от 

2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)., което налага изменение и  



 

допълнение на НАРЕДБА 7 за определянето и 

администрирането на  местните такси и цени на услуги на 

територията на община Самуил „РАЗДЕЛ ІV, Туристическа 

такса“. 

В глава втора - Местни такси, РАЗДЕЛ VІІ, Такси за 

административни услуги, през годините също е изменян и 

допълнен с Решение № 28.605 по Протокол № 28 на ОбС-

Самуил от 08.01.2018г. 

Настоящият проект за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Самуил е изготвено в съответствие и 

съобразно чл.7, ал.1, чл. 8, ал.1 и чл. 115а, ал.1 от Закона за 

местните данъци и такси, т. е „местните такси се определят 

въз основа на необходимите материално-технически и 

административни разходи по предоставянето на услугата, 

включително разходите за изпълнение на задълженията на 

длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и 

разходвано работно време и целят да възстановят пълните 

разходи на общината“.  

Във връзка с което предлагаме изменение на текста на 

чл. 36. «По производства за настаняване под наем, продажби, 

замени или учредяване на вещни права върху общински имоти 

по чл.26 и чл.47 от НАРЕДБА №2 на ОбС-Самуил се заплаща 

такса в размер на 2% от стойността.»  

С цел уеднаквяване на Наредба 7 с нормативни актове от 

по - висока степен- Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ, е 

необходимо да се направят изменения и допълнения в 

Наредбата за определянето и администрирането на  местните 

такси и цени на услуги на територията на община Самуил.  

 

II. Цели, които се поставят:  

Постигане на съответствие и избягване на противоречия 

на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните 

данъци и такси /ЗМДТ/ и други закони и подзаконови 

нормативни актове. Спазване принципите за откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните 

власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на 

събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и 

цени на услуги на територията на общината. Целесъобразно и 

пълноценно използване наличните активи и ресурси на Община 

Самуил.  

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането 

на новата уредба: 

Финансовото и материално обезпечаване на 

приложението на наредбата е налице. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително 

финансови, ако има такива: 

С приемането на Наредбата ще бъдат регламентирани 

условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и 

събиране на местните такси и цени на услуги, съобразно 

изискванията на Закона за местните данъци и такси и да не се 

допускат противоречия и различия между законовата и 

подзаконова нормативна уредба.  

V. Анализ на съответствието на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба 7 за  определянето и 

администрирането на  местните такси и цени на услуги на 

територията на община Самуил. 

 



 

Настоящата наредба е създадена в съответствие с 

принципите на Европейската харта за местно самоуправление, 

Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви 

на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на проекта на Наредбата с основния нормативен 

акт (ЗМДТ) и други закони, предвиждащи изискване и 

правомощия за събиране на цени и такси на услуги и права, 

предоставяни от Община Самуил, както и тяхното образуване. 

Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 7 за  

определянето и администрирането на  местните такси и цени на 

услуги на територията на община Самуил се публикува на 

интернет страницата на Община Самуил info@samuil.bg, за 

предложения и становища, като по този начин на 

заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на 

предложения и становища по проекта на нормативния акт.  

Във връзка с гореизложеното, 

Предлагаме Общински съвет-Самуил да извърши 
изменение и допълнение, както следва:  

I. В глава втора - Местни такси, РАЗДЕЛ ІV, Туристическа 

такса 

Било: „чл.24 /1/ Таксата се заплаща от ползвателя на 

средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на 

Закона за туризма. 

/2/ /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-

Самуил от 30.12.2008 г. /Таксата се определя в размер на 0.70 

лв.(седемдесет стотинки) на лице за един ден. 

 

 

/3/ (доп. с Решение № 6. 75 от Протокол № 6 на Об=С 

–Самуил  от 19.02.2008 г) Таксата се събира от физическите и 

юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в 

средствата за подслон и местата за настаняване едновременно 

със заплащане на услугата, с начислен ДДС върху определения 

размер по алинея 2. 

             /4/ Събраната такса се внася в бюджета на общината до 

15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.“  

Предлагаме да се отмени РАЗДЕЛ ІV, Туристическа такса, 

чл. 24 в глава втора - Местни такси. 

II. В глава втора - Местни такси, РАЗДЕЛ VІІ, Такси за 

административни услуги 

Било: „Чл.36. (изм. и доп. с Решение № 28.605 по Протокол 

№ 28 от 08.01.2018г.) По производства за настаняване под наем, 

продажби, замени или учредяване на вещни права върху 

общински имоти по чл.26 и чл.47 от НАРЕДБА №2 на ОбС-

Самуил се заплаща такса в размер на 2% от стойността.», 

текста да се измени и придобие, следния вид:  

Глава втора - Местни такси, РАЗДЕЛ VІІ, Такси за 

административни услуги, 

чл. 36.  За административни услуги, които се извършват от 

общината, се събират такси по производства за настаняване 

под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права 

върху общински имоти -  чл.111 от ЗМДТ. 

1. по производства за настаняване в общински имоти (със 

или без търг/конкурс) (на брой), до 2 месеца (след 

решение на ОбС-Самуил ) – 5,00 лв. 

2. по производства за продажба /замяна, делба/ на 

общински имоти и движими вещи (със или без  

mailto:info@samuil.bg


 

търг/конкурс) (на брой), до 2 месеца (след решение на 

ОбС-Самуил ) – 7,00 лв. 

3. по производства за учредяване на вещни права върху 

общински недвижими имоти (на имот), до 3 месеца (след 

решение на ОбС-Самуил ) – 10,00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3, ал. 

6 и чл. 111 във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси /ЗМДТ/ при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3 и 

чл79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, 

ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните 

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

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

РЕШИ: 

I. Изменя и допълва НАРЕДБА №7 на  Общински съвет - 

Самуил за определянето и администрирането на местните такси 

и цени  на  услуги  на територията на община Самуил, както 

следва: 

1. РАЗДЕЛ ІV, Туристическа такса, чл. 24 в Глава втора - 

Местни такси се отменя. 

2. Глава втора - Местни такси, РАЗДЕЛ VІІ, Такси за 

административни услуги. 

придобива следния вид: 

 чл. 36.  За административни услуги, които се извършват от 

общината, се събират такси по производства за настаняване 

под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права 

върху общински имоти -  чл.111 от ЗМДТ. 

 

 

1. по производства за настаняване в общински имоти (със 

или без търг/конкурс ) (на брой), до 2 месеца (след 

решение на ОбС-Самуил ) – 5,00 лв. 

2. по производства за продажба /замяна, делба/ на 

общински имоти и движими вещи (със или без 

търг/конкурс ) (на брой), до 2 месеца (след решение на 

ОбС-Самуил ) – 7,00 лв. 

3. по производства за учредяване на вещни права върху 

общински недвижими имоти (на имот), до 3 месеца (след 

решение на ОбС-Самуил ) – 10,00 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 решението подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                   

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-875 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Актуализиране на разходната част на бюджета на 

община Самуил  и капиталовия списък за 2022 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 51.870 

 

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. 

 От заложените средства за реконструкция и рехабилитация 

на уличната мрежа в община Самуил на обща стойност 

303 310 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за 

2022 г. са усвоени 296 972 лв., неусвоената сума е в размер 

на – 6 338 лв. По улици както следва: 

 

  

Залож

ени 

Усво

ени 

Оста

тък 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Стара планина, с. Здравец 

93 

590 

91 

875 

1 

715 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан 

Омуртаг, с. Желязковец 

45 

570 

44 

417 

1 

153 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Камчия, с. Желязковец 

48 

510 

48 

430 80 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Беласица, с. Владимировци 

62 

230 

60 

204 

2 

026 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Сребърна, с. Богданци 

53 

410 

52 

046 

1 

364 

      
6 

338 

 

Със сумата от 6 338 лв. се увеличава стойността на обект 

“ Благоустрояване на дворното пространство към 

многофункционален комплекс в с. Самуил “ във функция 

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 619 Др. 

дейности по жилищно строителство, благоустройство и  



 

регионално развитие-Местна дейност. Общата сума на обекта  

става 231 238 лв. 

 

Във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност, e заложен обект „Закупуване на нови МПС 

8+1 места -3 бр. ” на стойност 195 000 лв. Във връзка с 

извеждане на потребители от ДПЛУИ в ЦНСТПЛУИ 2 с. 

Самуил, ЦНСТПЛУИ с. Голяма вода и ЦНСТПЛУИ с. 

Ножарово, с цел осигуряване и обезпечаване на нуждите от 

транспортни услуги на новосъздадените центрове, се 

прехвърлят в съответните бюджети на цитираните социални 

услуги. Създават се  нови обекти, както следва: 

 „Закупуване на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за 

ЦНСТПЛУИ-2 с. Самуил“ – на стойност 65 000 

лв. 

 „Закупуване на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за 

ЦНСТПЛУИ с. Голяма вода“ - на стойност 

65 000 лв. 

 „Закупуване на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за 

ЦНСТПЛУИ с. Ножарово“- на стойност 65 000 

лв. 

 

Обектите се залагат в Дейност 530 „Център за 

настаняване от семеен тип“, §§52-04 „Придобиване на 

транспортни средства“ на стойност 195 000 лв., като се 

намалява стойността на обект „Закупуване на нови МПС 8+1 

места - 3 бр. ” от Дейност 541 Домове за възрастни хора с 

увреждания-Държавна дейност. 

 

Във връзка с извеждане на потребители от ДПЛУИ в 

ЦНСТПЛУИ 1, ЦНСТПЛУИ 2 с. Самуил, ЦНСТПЛУИ с. 

Голяма вода и ЦНСТПЛУИ с. Ножарово, с цел осигуряване и 

обезпечаване на нуждите на потребителите, очакваният 

преходен остатък на Дейност 541 Домове за възрастни хора с 

увреждания-Държавна дейност в размер на 80 000 лв. се 

прехвърля в дейност 530 „Център за настаняване от семеен 

тип”.След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи остава непроменен. 

          

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 сумата от 10 000 лв. да се 

прехвърли в: 

- Дейност 122„Общинска администрация“ – местна 

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

от + 10 000 лв.  

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

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

инфраструктурни обекти“ със сумата от  – 10 000 лв. 

 

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: 

 

1.Да направи промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2022 г. – Приложение № 4 : 



 

Със сумата от 6 338 лв. се увеличава стойността на обект 

“ Благоустрояване на дворното пространство към 

многофункционален комплекс в с. Самуил “ във функция 

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 619 Др. 

дейности по жилищно строителство, благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност. Общата сума на обекта  

става 231 238 лв. 

 

Във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност, e заложен обект „Закупуване на нови МПС 

8+1 места -3 бр. ” на стойност 195 000 лв. Във връзка с 

извеждане на потребители от ДПЛУИ в ЦНСТПЛУИ 2 с. 

Самуил, ЦНСТПЛУИ с. Голяма вода и ЦНСТПЛУИ с. 

Ножарово, с цел осигуряване и обезпечаване на нуждите от 

транспортни услуги на новосъздадените центрове, се 

прехвърлят в съответните бюджети на цитираните социални 

услуги. Създават се  нови обекти, както следва: 

 

 „Закупуване на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за 

ЦНСТПЛУИ-2 с. Самуил“ – на стойност 65 000 

лв. 

 „Закупуване на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за 

ЦНСТПЛУИ с. Голяма вода“ - на стойност 

65 000 лв. 

 „Закупуване на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за 

ЦНСТПЛУИ с. Ножарово“- на стойност 65 000 

лв. 

 

Обектите се залагат в Дейност 530 „Център за 

настаняване от семеен тип“, §§52-04 „Придобиване на 

транспортни средства“ на стойност 195 000 лв., като се 

намалява стойността на обект „Закупуване на нови МПС 8+1 

места - 3 бр. ” от Дейност 541 Домове за възрастни хора с 

увреждания-Държавна дейност. 

        

    2. Да извършва актуализация на бюджета на общината за 2022 

г. по посочените дейности и параграфи. 

 

 - Във връзка с извеждане на потребители от ДПЛУИ в 

ЦНСТПЛУИ 1, ЦНСТПЛУИ 2 с. Самуил, ЦНСТПЛУИ с. 

Голяма вода и ЦНСТПЛУИ с. Ножарово, с цел осигуряване и 

обезпечаване на нуждите на потребителите, очакваният 

преходен остатък на Дейност 541 Домове за възрастни хора с 

увреждания-Държавна дейност в размер на 80 000 лв. се 

прехвърля в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ 

    

   3. Да извършва промяна в Разпределение на средствата 

одобрени с ПМС 326/12.10.2021 през 2022 – Приложение № 18. 

 Дейност 122„Общинска администрация“ – местна дейност – за 

§ 10-16 „вода, горива и енергия“ със сумата от + 10 000 лв.  

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“- местна дейност – 

за § 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти“ със сумата 

от  – 10 000 лв. 

      

  4. ВЪЗЛАГА Кмета на Община Самуил да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящето 

решение.  

 

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: ……………………… 
 



 

Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2022 година 
  
  
  

№

 

п

о 

р

ед 

Обект / актив 
Капиталов 

разход за 2022г. 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБСИ

ДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на 

финансиране 

Собст

вени 

бюдже

тни 

средст

ва 

Средс

тва от 

ДФЗ - 

РА 

Субси

дия от 

РБ 

/вкл. 

прехо

ден 

остат

ък от  

2021г.

/31-11 

ПУДО

ОС 

Решение 

№711/30.

09.22 г. 

на МС 

Целева 

субсиди

я за 

капита

лови 

разходи 

по 

ЗДБРБ 

за 

2022г./3

1-13/ 

Ц 

Субси

дия от 

РБ за 

2021 

по 

ЗДБРБ

/31-13 

Ц 

Субси

дия от 

РБ за 

2020 

по 

ЗДБРБ

/31-13 

Ц 

Субси

дия от 

РБ 

/прехо

ден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№326/12.10.20

21г./31-18/ 

    
1=2+8+9+10

+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 1 827 077 645 136 303 162 
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   159720         

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

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

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

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство 

и опазване на околната среда" 
1 423 238 574 086 303 162 

270 

924 
      

179 

038 

639 

577 
    30 537 

  
Дейност 606 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 
369 035 303 162 303 162         35 336         

9 Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец 49 420 49 420 49 420                   

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(СМР) 48 430 48 430 48 430                   

      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 47 147 45 347 45 347         1 800         



     Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец(СМР) 44 417 44 417 44 417                   

  
 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 96 785 93 785 93 785         3 000         

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(СМР) 91 875 91 875 91 875                   

  
 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 53 136 53 136 53 136                   

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (СМР) 52 046 52 046 52 046                   

    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 61 474 61 474 61 474                   

   Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (СМР) 60 204 60 204 60 204                   

  
 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 1 457 679 837 019 630 438 232 

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 344 821 0       0   2 400 0 
344 

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



1 

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     

4

5 
Закупуване на ново МПС 8+1 места - 1 бр. за ЦНСТПЛУИ-2 с. Самуил 65 000                 65 000     

4

6 
Закупуване на ново МПС 8+1 места - 1 бр. за ЦНСТПЛУИ с. Голяма вода 65 000                 65 000     

4

7 
Закупуване на ново МПС 8+1 места - 1 бр. за ЦНСТПЛУИ-1 с. Ножарово 65 000                 65 000     

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 4 100                 4 100     

4

8 
Закупуване на сушилня - 2 бр. за  ДПЛУИ Самуил 3 000                 3 000     

4

9 
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     

5

0 
Закупуване на употребяван лек автомобил 9 000                 9 000     

5

1 
Закупуване на климатик 2 000                 2 000     

  
Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - Държавна 

дейност 
25 600                 25 600     

5

2 
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

3 
Закупуване на концентратори за кислород 10 бр  27 000 27 000         27 000     0     

5

4 
Закупуване на компютърна конфигурация за ОПОХСУ - 2 бр. 2 400             2 400   0     

5

5 
Закупуване на нов автомобил за ОПОХСУ - 2 бр. 70 000           70 000           

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда" 
931 206 732 819 630 438 232 

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

6 
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

7 
Закупуване на употребяван лек автомобил за ОП "Самуил-2011"  8 000             8 000   0     

5

8 
Закупуване на тракторна косачка за ОП "Самуил-2011"  6 660             6 660         

5

9 
Закупуване на климатик за ОП "Самуил-2011"  2 340             2 340         

6

0 
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 
870 806 732 819 630 438 232 

102 

149 
0 22 000 5 080 99 952 0 14 955   

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



1 

6

2 

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

3 
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

4 

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

Етап І 
99 952               99 952   0   

  
     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

5 

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

ПУДООС 
14 955                   14 955   

6

6 
Закупуване на храсторез - 4бр. 4 000             4 000         

6

7 

Изготвяне на технически проекти за повишаване на енергийната ефективност 

на сгради – общинска собственост 
10 000           10 000           

6

8 

Благоустрояване на дворното пространство към многофункционален комплекс 

в с. Самуил 
231 238   231 238                   

6

9 

Изготвяне на технически инвестиционене 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         

7

0 
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" §§ 38 786 

122 Д. 122 - Общинска администрация   38 786 

  Материали 10-15 4 000 

   Вода, гориво и енергия 10-16 27 586 

  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" §§ 31 962 

619 

Д.619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие   12 000 

  Изграждане на инфраструктурни обекти 52-06 12 000 

623 Д.623 - Чистота   19 962 

  Придобиване на контейнери 10-15 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 

  Разходи за външни услуги 43-09 11 126 

ОБЩА СУМА ПО ПМС 326/12.10.2021 г.   178 014 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-876 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Утвърждаване на поименния списък за 

подпомагане редовно обучаващи се във ВУЗ студенти с 

еднократна парична помощ /стипендии/ от територията на 

община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.871 

 

          Във връзка с изминалия празника на студентите /8 

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. Във връзка Получени са 

заявления от студенти редовно обучаващи се посочени в 

Приложение 1 одобрени от комисия сформирана със заповед № 

813/17.11.2022г. на  Кмета на Община Самуил. 

 Във връзка с 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 и във връзка  

 

 

с Решение на 48.838 от 04.11.2022г. на ОбС – Самуил изменен и 

допълнен с Решение № 50.868 от 30.11.2022г. 

 

РЕШИ: 

І. Утвърждава поименния списък за подпомагане редовно 

обучаващи се студенти с еднократна парична помощ от 100 лв. 

по повод студентския празник от територията на Община 

Самуил по приложен списък Приложение 1 . 

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: ……………………… 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 към Решение №51.871/ 22.12.2022год. 

Списък на студенти 

№ Име, презиме, фамилия Постоянен  

/ настоящ /адрес 

1 Али Саид Али с.Богданци, ул. „Г. Бенковски”№ 25 

2 Нехсат Сезгин Хасан с.Богданци, ул.”Елин Пелин” № 12 

3 Себиле Саид Али с.Богданци, ул. „Г. Бенковски”№ 25 

4 Ипек Недрет Хакъ с.Богданци, ул. „Х. Димитър” №23 

5 Мелда Феимова Османова с.Богомилци, ул.“Ахелой“ №6 

6 Езги Ахмедова Исмаилова с.Богомилци, ул.“Гео Милев“ № 18 

7 Есин Гюрсел Мюмюн с.Владимировци, ул.”Владая” № 2 

8 Елис Сабри Басри с.Владимировци, ул.”Цар Симеон” № 27 

9 Беркджан Синан Хълми с.Владимировци,ул. „Юндола“ № 12 

10 Селджан Зюлкюф Зелкиф с.Владимировци,ул. „Дъбрава“ № 27 

11 Иляй Еркан Шабан с.Владимировци, ул.”Оборище” №18 

12 Елис Екрем Шабан с.Владимировци, ул.”Мелник” №5 

13 Евсун Закир Ибрям с.Владимировци,ул. „Оборище“ №3 

14 Айсу Ахмед Фикрет с.Владимировци,ул. „Цар Симеон“ №24 

15 Едже Ердоан Хюсмен с.Голяма вода, ул.”Васил Левски” № 18 

16 Орхан Ибрахимов Ахмедов с.Голяма вода, ул.”Въча” № 5 

17 Незиха Сезгин Мустафа с.Желязковец, ул.“Вихрен“ №10 

18 Мелис Мюжрет Мюзефер с.Желязковец, ул.“Д. Дебелянов“ №26 

19 Февзи Рейхан Февзи с.Желязковец, ул.“Левски“ №4 

20 Берна Ахмед Осман с.Желязковец, ул.“Тракия“ №10 

21 Емине Бахри Фахри с.Здравец, ул.”Гео Милев”№40 

22 Атидже Нурай Нурула с.Здравец, ул.“ Иван Вазов“ № 65 

23 Бурчин Нурай Талиб с.Здравец, ул.“Гео Милев“ № 8 

24 Ибрахим Мехмед Неджиб с.Кривица, ул.”В.Левски” №4 

25 Шенгюл Реджеб Халил с.Кривица, ул.”Ивайло” №48 

26 Есин Ахмед Неджиб с.Ножарово, ул.”Витоша” № 9 

27 Емре Айдън Кемал с.Ножарово, ул.“Хан Аспарух” №7 

28 Сейхан Илхан Хюдает с.Ножарово, ул.“Вихрен” № 13 

29 Лерзан Ердоан Осман с.Ножарово, ул.“Тракия” №22 

30 Мейлин Фикрет Расимова с.Пчелина, ул.“Рила“ №4 

31 Алпер Мехмедов Расимов с.Пчелина, ул.“Рила“ №4 

32 Кадир Рамадан Кадир с.Пчелина, ул.“Гео Милев“ № 25 

33 Умут Бейханов Мехмедов с.Самуил, ул.”Бачо Киро” № 13 

34 Айнур Илхан Фейми с.Самуил, ул. „Пирин” №6 

35 Джансу Сунан Шабан с.Самуил, ул.”Бачо Киро” №3 

36 Хюлея Хасан Хюсеин с.Самуил, ул.”Хан Аспарух” №13 

37 Хюнер Хасан Хюсеин с.Самуил, ул.”Хан Аспарух” №13 

38 Диляра Ниязиева Фадлиева с.Самуил, ул.”Пирин” № 9 

39 Налян Шенол Ремзи с.Самуил, ул.”Ивайло” №15 



 

 

40 Шериф Танер Рафи с.Самуил, ул.”Руен” №11 

41 Серкан Мехмед Талиб с.Самуил, ул.”Черни връх” №52 

42 Ренай Садък Сами с.Самуил, ул.”Х.Димитър” №1 

43 Есра Юсуф Ибрахим с.Самуил, ул.”Ивайло” №3 

44 Алпай Мехмед Талиб с.Самуил, ул.”Черни връх” №52 

45 Салих-Джан Нежати Йонбаш с.Самуил, ул.”Димитър Благоев” №6 

46 Бекир Ервин Бекир с.Самуил, ул.”Мусала”№33 

47 Семих Мюмюнов Ремзиев с.Самуил, ул.”Черни връх” №7 

48 Галин Галинов Савов с.Самуил, ул.”Родопи” №9 

49 Момчил Галинов Савов с.Самуил, ул.”Родопи” №9 

50 Алпер Шенол Сали с.Самуил, ул.“Хаджи Димитър“ №1 

51 Ашкън Сали Ашък с.Самуил, ул.“Мусала“ № 18 

52 Гьоксел Хабил Якуб с.Хума, ул.”Янтра” № 9 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-877от инж. Джевдет Азис - 

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структурата на 

Общинското предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги”. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.872 

 

          С Решение № 46.842/46 от 02.02.2015 г. на ОбС- Самуил 

се създаде Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги” с предмет на дейност приготвяне и доставка 

на храна и столово хранене на ученици в звената на бюджетна 

издръжка, деца и лица с увреждания, лица в нетрудоспособна 

възраст, ветерани и военноинвалиди и лица с доходи под прага 

на бедността; предоставяне на услугите „домашен помощник”, 

приготвяне и доставяне на храна – кетъринг по заявка; 

поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните 

помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване 

с необходимите технически помощни средства при ползватели с 

увреждане и други битови услуги; съдействие за организиране 

на свободното време. 

Съгласно чл.11, ал. 1  от Правилник за дейността Общинското 

предприятие „Обществено хранене и социални услуги” има 

следната структура и обща численост  10 щатни бройки, както 

следва: 

Директор – 1 бр. 

Главен готвач – 2 бр. 

Помощник-готвач – 2 бр. 

Работник кухня –  2 бр. 

Шофьори – 1 бр. 

Домакин – 1 бр.  

Счетоводител – 1 бр. 

 

      С  цел покриване в максимална степен  потребностите за 

реализиране  дейността на предприятието, предлагам промяна в 

щатните длъжности на 12 бр. 

 

  



 

Във връзка с гореизложеното, 

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, 

ал.1и  чл.52, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост,  

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

няма; „Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

1.Раздел III. Структура и числен състав на общинското 

предприятие, чл. 11, ал. 1 от Правилник за дейността на ОП 

„ОХСУ” придобива следния вид: 

Общинското предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги” има следната структура и обща численост  12 

щатни бройки, както следва: 

1Директор – 1 бр. 

2.Главен готвач – 2 бр. 

3.Помощник-готвач – 2 бр. 

4.Работник кухня –  4 бр. 

5.Шофьор-1 бр. 

6.Домакин – 1 бр. 

7.Счетоводител – 1 бр. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-878 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структурата на 

„Структура на Общинско предприятие „Самуил 2011” 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 51.873 

 

Общинското предприятие „Самуил 2011” е създадено с Решение 

№ 3.026 от 28.12.2011 г. и е изменяно и допълнено през 

годините с Решение № 3.019 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с 

Решение №33.708 от 28.05.2018 г. , изм. и доп. с Решение № 

46.914  от 20.02.2019 г. , изм. и доп. с Решение № 19.342  от 

29.12.2020 г. и изм. и доп. с Решение № 345.646 от 31.01.2022 г.. 

Общинското предприятие е специализирано звено на общината 

за управление на общинското имущество, за задоволяване на 

потребностите на населението и за осигуряване изпълнението 

на общински дейности, финансирани от общинския бюджет. 

Дейностите на общинското предприятие се осъществяват в 

съответствие с правилник утвърден от Общинския съвет-

Самуил.  

Численият състав на предприятието към настоящия момент  по 

длъжности е следния: 

Длъжностни наименования Щатна 

численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и почистване на улични 

платна, площади, алеи, паркови и други територии 

от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

2 

Ел. техник  1 

Трактористи 3 

Машинист, многокофов багер/багерист/ 1 

Всичко: 11 

 



Дейностите на Общинско предприятие „Самуил 2011” 

включват: сметосъбиране и транспортиране на битовите 

отпадъци, зимно поддържане /снегопочистване/ и други 

общински дейности, финансирани от общинския бюджет. Във 

връзка с увеличаване на автопарка на Община Самуил, 

ежедневна проверка на техническото състояние на 

автомобилите и обслужване, както и извършване ремонтни 

дейности се появява необходимостта от разширяване на 

дейността на Общинското предприятие и увеличаване на 

щатната численост.  

В предвид гореизложеното, 

На основание  чл.21, ал.1, т.8; чл.22, ал.1 от ЗМСМА; чл.52, ал.3 

и ал.4; чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.9, 

ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на ОП „Самуил 2011” - 

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

няма; „Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

   І. Изменя и допълва  свое Решение № 345.646 от 

31.01.2022 г. на Общинско предприятие „Самуил 2011” - с. 

Самуил в частта  „Структура и придобива следния вид: 

 

Приложение № 1 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

“САМУИЛ 2011” - с. САМУИЛ 

Длъжностни наименования Щатна 

численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и почистване на улични 

платна, площади, алеи, паркови и други територии 

от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

2 

Ел. техник  1 

Трактористи 3 

Машинист, многокофов багер/багерист/ 1 

Автомонтьор  1 

Всичко: 12 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-879 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за приходите и 

разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци, обезвреждането им на депо, поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места на Община Самуил за 2023 година . 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.874 

 

По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/ таксата за битови отпадъци е местна такса, която се 

определя от Общинския съвет и се събира от общината. 

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при 

спазването на следните принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на 

Общината по предоставянето на услугата; 

 Създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при 

определяне и заплащане на местните такси. В 

изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Самуил 

с Решение №33.404 по Протокол № 33 от 17.03.2003 год. 

е приел Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите 

в Община Самуил, в която е указан редът за 

администриране и събиране на таксата за битови 

отпадъци. Същата се актуализира ежегодно при промяна 

на нормативните условия. 

Към настоящия момент Общинският съвет не е променил 

размера и основата за определяне на таксата за битови отпадъци 

за 2023 година. 

Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите по 

реда на чл. 66 от ЗМДТ и съгласно  разпоредбите на чл. 60 и чл. 

64 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с 

Наредбата за изменение и допълнение на 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 /ДВ бр.26/22.03.2020 г./  за 2023 г. се 

предвижда Община Самуил  да внесе отчисления и обезпечения 

в следните размери: 



- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /13,30 лв./тон; 

     - за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо за 2023 г. – 95,00 лв./тон; 

 - за  отчисления за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо– 3,86 лв./тон; 

или общо за отчисления,обезпечения и депониране за 2023 

година- 112,16 лв./тон. 

Тук е от изключителна важност намаляването на 

количеството събрани,транспортирани  и депонирани отпадъци 

на територията на Община Самуил. 

Одобрена е схема, според която в  населените места в общината 

по улиците, тротоарите и др. обществени пространства се 

изграждат площадки или се обособяват места, където са 

разположени общите съдове за съхранение на битовите 

отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е 

възможно най-удобно няколко съседни имота да бъдат 

обслужвани от един съд за съхранение на битовите отпадъци. 

При запълване на най-близкия съд битовите отпадъци следва да 

се изхвърлят в съседен незапълнен. Тази схема подлежи на 

изменение и допълване, предвид възникване на допълнителни 

потребности от съдове за смет. Още повече, че се касае за 

отпадъци, които ще се генерират през предстоящата година и 

често не биха могли да бъдат предвидени  с приблизителна 

точност. 

Поради това, че до настоящия момент не е изготвена 

единна Наредба  и методика за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци според количеството,таксата за 

битови отпадъци в Община Самуил се определя на база 

промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите 

и върху отчетната стойност на имотите на фирмите и 

юридическите лица. 

План-сметката за 2023 г. е разработена на база 

необходимите разходи на Общинско предприятие “Самуил 

2011” за сметосъбиране и сметоизвозване, 

депониране,поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване, както обезпеченията и отчисленията 

породени от нормативни актове на Министерски съвет. В план-

сметката са включени и разходи за горива и материали във 

връзка с управлението и контролирането на дейностите по 

чистотата. 

План-сметката е съобразена и с честота на събиране и 

сметоизвозване по населени места и райони за  2023 година, 

определена със Заповед №732/10.10.2022 г. на Кмета на Община 

Самуил. 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2023 г. са 

разчетени на база численост в дейност “Чистота”.  

Щатната численост към бюджета на Общинско 

предприятие “Самуил 2011” за 2023 г., която ще обслужва 

дейностите по чистотата е 7 бр. 

Планираните разходи са съобразени с честотата на 

сметосъбирането и транспортирането им, която е ежеседмична 

за селата Самуил и Владимировци , а за останалите населени 

места от територията на Община Самуил е два пъти месечно. 

За необходимите средства за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2023 г. предлагаме  

План-сметка от проекта на решението  по /Приложение №1/: 

Общият размер на разходите за 2023 г. възлизат на  406 118.00 

лв. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.62,чл. 66, ал. 1 и 

чл. 67, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси; чл. 16 и 

чл.16а от Наредба №7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услуги на територията на Община 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

І.  Общински съвет-Самуил одобрява така изготвената План-

сметката за необходимите  разходи за дейностите по 



сметосъбиране, сметоизвозване, депониране,поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване  за 2023 г. 

съгласно Приложение № 

Приложение №1 

ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА 

САМУИЛ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2023 ГОДИНА 

1 
 

 А. РАЗХОДИ 

406 

118.00 

Разходи за сметка на ТБО 

252 

885.00 

1.Разходи за осигуряване на съдове за събиране 

и съхраняване на битови отпадъци 5 000.00 

2.Разходи за събиране на битовите отпадъци 

от територията на Община Самуил и 

транспортирането им до Регионално депо- в 

гр. Разград за обезвреждането им 

222 

270.00 

§ 01 00 - Заплати на персонала по труд. 

правоотношения 
101 

570.00 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания на 

персонала 7 000.00 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 
21 

800.00 

§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 

работодателя и държавата 

12 

600.00 

§ 05 60 – Здравно осигурителни вноски от 

работодателя  6 200.00 

§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодател 3 000.00 

§ 10 00 - Издръжка 
90 

900.00 

§ 10 13 - Постелен инвентар и облекло 1 200.00 

§ 10 15 - Материали 

12 

000.00 

§ 10 16 - Вода, горива, енергия 

48 

000.00 

§ 10 20 - Разходи за външни услуги 

20 

000.00 

§ 10 30 - Текущ ремонт 7 200.00 

§ 10 51 - Разходи за командировки 500.00 

§ 10 62 - Разходи  застраховки 2 000.00 

§ 19 00 – Данъци и такси 1 000.00 

§ 19 01 – Разходи за държавни 

данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции 700.00 

§ 19 81 – Разходи за общински 

данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции 300.00 

 3.Разходи за проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 

от Закона за управление на отпадъците 

173 

848.00 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално 

депо за неопасни отпадъци – Разград - /13,30 

лв./тон 

20 

615.00 

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните 

неопасни отпадъци в Регионалното депо 

съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за 

депата по чл.2,ал.3, т.1 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”-съгл.чл.20,ал.1,т.1 за 2022 г. – 95,00 

лв./тон 

147 

250.00 

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване 

на депонираните отпадъци в Регионалното депо 

съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки тон / “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”– 3,86 лв./тон 5 983.00 



 4.Разходи за почистване на улични платна, 

площадите, алеи, паркови и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 5 000.00 

§ 10 00 - Издръжка 5 000.00 

§ 10 15 - Материали 5 000.00 

Б. ПРИХОДИ ОТ ТБО 

270 

000.00 

В.Трансфер от отчисления 
40 

829.00 

Очакван преходен остатък към 31.12.2022 г.  

95 

289.00 

 

ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския 

съвет предложение за разпределение на преходния остатък от 

такса битови отпадъци за 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 и подлежи на оспорване в срока 

по АПК пред Административен съд-гр.Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-880 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Възлагане на услуга от общ икономически интерес, 

по проект BG05SFPR002-2.001-0043 “Грижа в дома в Община 

Самуил”, по  процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА“, по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.875 

 

Община Самуил  е бенефициент по Проект „Грижа в дома в 

община Самуил“. Проекта  е насочен към предоставяне на 

мобилна интегрирана здравно-социална услуга на възрастни в 

невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, която 

ще подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за 

социално включване в отговор на комплексните потребности, 

вкл. и здравни, насочени към преодоляване на последиците от 

социално изключване и бедността.  

Предвижда се да бъде нает мобилен екип, които ще 

предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги по домовете и ще извършва доставка на храна, 

хранителни продукти и продукти от първа необходимост,  

 

заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на 

неотложни административни и битови услуги (със средства на 

потребителите) на най-малко 63 потребителя. Услугите ще 

бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните 

нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена 

оценка на индивидуалните потребности и подбор на 

потребителите в рамките на 12 месеца. По проекта е предвидено 

предоставяне на лицата от целевата група на информация 

относно превенция и профилактика на здравето и социално 

значими заболявания, включително консултации със 

специалисти при необходимост. Друга основна дейност е 

организиране и провеждане на супервизия и обучения на 

служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в домашна среда и оказване на 

психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания. Проектът ще спомогне за 

осигуряване на подходяща социална закрила, преодоляване на 

социалното изключване, подобряване на достъпността и за 

социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до 

интегрирани социални услуги.  

Дейностите по проекта са:  

- Информиране и подбор на потребителите от 

целевата група;  

- Подбор и наемане на екип, който ще предоставя 

мобилна интегрирана услуга в домашна среда. 

- Предоставяне на домашни грижи на целевите 

групи 

 

Процедура „Грижа в дома“ се реализира по ПРИОРИТЕТ № 

2: „Социално включване и равни възможности“, 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“. 

 Съгласно условията за изпълнение на процедура 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, предоставянето на 

услугата се разглежда като услуга от общ икономически 

интерес /УОИИ/ в съответствие с Решение на ЕК от 20 

декември 2011 година за УОИИ (Решението). Общината се 

явява възложител на услугата и администратор на помощта към 

доставчика на услугата (оператора). Възлагането на УОИИ от 

общините се извършва с акт на възлагане, който съдържа 

задължителните реквизити по чл. 4 от Решение 2012/21/ЕС. 

Общинският съвет е компетентния орган, който по силата на 

нарочен акт (решение на Общински съвет) може да определи по 

какъв ред и чрез кои звена, Общината ще предоставя 

патронажните грижи и ще осъществява контрола върху 

спазването на приетите от този орган нормативни и други 

правила. Общински съвет е органът, който ще „възложи” 

изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето на 

услугата съвместно с кмета на общината, в съответствие с 

изискванията на Решението за УОИИ.  

Проекта ще стартира считано от 25.12.2022г. и не зависи от 

други допълнителни условия. С решение №48.832 от протокол 

№48/04.11.2022г. Общински съвет- Самуил дава съгласие 

община Самуил да кандидатства по настоящата процедура за 

подбор на проекти.   

На 02.12.2022г. Община Самуил сключи договор № 

BG05SFPR002-2.001-0043-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) в размер на 346 165,47лв. 

 Към момента  са налице следните условия за успешната 

му реализация:  

 1. Наличие на административен капацитет за  успешното 

управление на проекта и постигане на заложените цели и 

резултати;  

 2. Ангажимент от страна на община Самуил за 

необходимата логистична и материална подкрепа при 

реализиране на дейностите по проекта и мерките за 

информираност и публичност;  

 3. Яснота на целите и дейностите, чрез които смятаме да 

постигнем целите на проекта, съответно целите на настоящата 

процедура;  

 4. Отлично познаване на нормативната уредба от страна на 

участващите специалисти в областта на обществените поръчки, 

счетоводното отчитане и опит при работата с възрастни хора и 

лица с увреждания  от страна на общината.  

 5. Добро планиране на времеви, човешки и финансови 

ресурси;  

 6. Взаимозаменяемост на експертите, предвид тяхната 

квалификация и богат професионален опит; 

 

 Във връзка с гореизложеното, 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25, от Закона за 

социалните услуги, във връзка с Решение 2012/21/ЕС на 

Европейската комисия от 20.12.2011 година, Общински съвет - 



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

се“ – няма 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Самуил да изпълнява 

самостоятелно услуга от общ икономически интерес 

(УОИИ) по Проект BG05SFPR002-2.001-0043 „Грижа в 

дома в община Самуил“, по  процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.   

2. Упълномощава Кмета на Община Самуил да 

издаде Заповед / Акт за възлагане на услугата „Грижа в 

дома в община Самуил“, на Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности“ 

към Община Самуил, като Услуга от общ икономически 

интерес, за срок до приключване предоставянето на 

услугата „ ГРИЖА В ДОМА” считано от 25.12.2022г.  

3. Възлага на Кмета на Община Самуил да утвърди  

Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ 

икономически интерес „Грижа в дома в община 

Самуил“, съдържащи всички необходими реквизити 

съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.  

4. Услугата „Грижа в дома в община Самуил“, 

финансирана по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027г. да се ползва от потребителите без 

заплащане на такса. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-881 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№54.1082/30.07.2019 г.  на ОбС-Самуил  за  разделяне  на   

поземлен имот с идентификатор 77579.105.1  по КККР  на   

с.Хърсово 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.876 

 

Предлагам да се извърши изменение и допълнение в Решение 

№54.1082/30.07.2019 г.  на ОбС – Самуил, с който беше прието   

делба на  поземлен имот с идентификатор 77579.105.1, поради 

изтичане срока на валидност от една година. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.11  от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и 

чл.34,  ал.4    от ЗОС       и чл.72, ал.2  от Наредба №2 на ОбС - 

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

„Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

 

I. Изменя и допълва свое Решение №54.1082/30.07.2019 г., 

който придобива следния вид:  

1. Дава  съгласие  за разделяне на  поземлен имот 77579.105.1, 

област Разград, община Самуил, с. Хърсово, местността 

“Кубаклии“, вид собственост: Стопанисвано от общината, вид 

територия Земеделска, категория 3, НТП „Пасище”, с площ 

16981 кв.м., стар номер 000217. Заповед за одобрение на КККР 

№ РД-18-183/25.03.2019 г. на Изпълнителен  директор  на  

АГКК  за откриване на местен път към гробищен парк 

с.Хърсово  със срок на валидност до една година, както следва: 

               1.1. Имот №9902, с площ  от  5879 кв.м. с  НТП   за 

„Местен път”  по приложената скица – проект. 

               1.2. Имот №9903, с  площ  от 11102 кв.м. с НТП  - 

„Пасище”  по приложената скица – проект. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия  за изменение на  плана, разделяне на имота и 

въвеждане на промените. 

 



Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-884 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Разделяне на поземлен имот с идентификатор 

77579.98.213 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” 

с.Хърсово 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 51.877 

 

Гробищния парк на с. Хърсово се намира в поземлен имот с 

идентификатор  77579.98.212. Предвижда се разширение  в  

поземлен имот с идентификатор   77579.105.214 с НТП - 

пасище. Между двата имота  преминава селскостопански, горски, 

ведомствен път, представляващ  поземлен имот с идентификатор  

77579.98.213 с площ от 758 кв.м. 
С цел предотвратяване минаването на селскостопански машини  

между имотите с  идентификатор, 77579.98.212   и  идентификатор  

77579.105.214  е необходимо   да се  ликвидира  част от пътя  с 

идентификатор 77579.98.213,  който е с площ от  580 кв.м. Същата 

площ  да се обедини с действащия гробищен парк и да му се промени  

начина на трайно ползване  от   „Селскостопански, горски, 

ведомствен път”  на „Гробищен парк”. 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11  от ЗМСМА; чл.8, 

ал.1 и чл.34,  ал.4    от ЗОС и чл.72, ал.2 и ал.4  от Наредба №2 

на ОбС - Самуил, ОбС – Самуил  със „За“ – 16 гласа; 

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

  

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за разделянето на   поземлен имот с 

идентификатор  77579.98.213  с НТП  „За селскостопански, горски, 

ведомствен път”,  целият  с площ от  758 кв.м.  на две части,  като 

след разделянето 580 кв.м.  от имота да бъде обединен с 

поземлен имот с идентификатор 77579.98.212  с НТП- 

Гробищен парк   по приложената скица – проект за изменение, а 

178 кв.м.   да   се обедини с поземлен имот 77579.105.176  с 

НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” с.Хърсово. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия  за изменение на  плана, разделяне на имота и 

въвеждане на промените. 

 



 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 
 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-883 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 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 51.878 

 

В общинска администрация Самуил е получено искане с 

Вх.№5363/02.12.2022 год. от Галин Галинов Савов с постоянен 

адрес: с.Голям извор, ул.„Васил Левски“ №141, община Самуил, 

област Разград  за учредяване  право на  прокарване на ел. кабел  

за изграждане на строеж:  „Кабел НН за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична 

електрическа централа с мощност 30 КW, изградена в ПИ с 

идентификатор 15761.501.341, с.Голям извор, ул.”Васил 

Левски” №141, община Самуил, област Разград“  от имота на 

Възложителя  с идентификатор   15761.501.341, пресича 

общинска улица „Васил Левски” с идентификатор 

15761.501.567 – публична общинска собственост, върви на 

север по тротоара на улицата  на 1.2 м. от границите на имотите 

и влиза в поземлен имот с идентификатор 15761.501.528 – 

публична общинска собственост с предназначение  - „За друг 

вид озеленени площи“, в който е монтиран мачтовия трафопост  

„Т-3 Голям извор” с.Голям извор.   

Видно от приложената скица трасето преминава  през общински 

имоти - публична общинска собственост -  улица  с 

идентификатор 15761.501.567  и поземлен имот идентификатор 

15761.501.528  с предназначение  - „За друг вид озеленени 

площи“ с дължина на трасето 111,08 м. и сервитут 233,268 кв.м.  

Изготвена е пазарна оценка  от лицензиран оценител – 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД –Павлин Колев  в размер на 

338,24 лева. без ДДС, изготвена на 07.12.2022 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 



15761.501.567  и  поземлен  имот  с идентификатор 

15761.501.528 с предназначение  - „За друг вид озеленени 

площи“  за изграждане на строеж:  „Кабел НН за 

присъединяване към електроразпределителната мрежа на 

Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 КW, 

изградена в ПИ с идентификатор 15761.501.341, с.Голям 

извор, ул.”Васил Левски” №141, община Самуил, област 

Разград“ за   присъединяване на фотоволтаична електрическа 

централа от имота на Възложителя с идентификатор   

15761.501.341 до мачтов трафопост  „Т-3 Голям извор” с.Голям 

извор с дължина на трасето 111,08 м. и сервитут 233,268 кв.м   

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 през общински имот - публична общинска 

собственост  по  улица  с идентификатор 15761.501.567  и  

поземлен  имот  с идентификатор 15761.501.528 с 

предназначение  - „За друг вид озеленени площи“ с дължина на 

трасето 111,08 м. и сервитут 233,268 кв.м  на Галин Галинов 

Савов с постоянен адрес: с.Голям извор, ул.„Васил Левски“ 

№141, община Самуил, област Разград  за изграждане на 

строеж:  „Кабел НН за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична 

електрическа централа с мощност 30 КW, изградена в ПИ с 

идентификатор 15761.501.341, с.Голям извор, ул.”Васил 

Левски” №141, община Самуил, област Разград“ за  

присъединяване на фотоволтаична електрическа централа от 

имота на Възложителя  с идентификатор   15761.501.341 до  

мачтов трафопост  „Т-3 Голям извор” с.Голям извор. 

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

111,08 м. м.  и  сервитут 233,268 кв.м.  е в размер на  338,24 лв. 

без ДДС. 

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

се възстанови от Галин Галинов Савов 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: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-882 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване  на  

помещения в с. Владимировци и с. Богданци на Агенция по 

заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда”- гр. Исперих за 

Мобилно бюро по труда /МБТ/ 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.879 

 

Ежегодно с Решение на общински съвет Самуил се предоставят  

помещения в с. Владимировци  и с. Богданци на Агенция по 

заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда”- гр. Исперих  с цел 

улесняване  обслужването на безработни, икономически 

неактивни, учащи, пенсионери, други търсещи работа и 

работодатели от населените  места  в с.Владимировци, 

с.Здравец, с.Пчелина и с.Ножарово, община Самуил, както 

следва: 

1. Едно помещение  от едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 11449.73.269.1.1 с площ от 21.87 кв.м., с  

предназначение за  Административна, делова сграда, по 

АПОС №3625/23.07.2019 г., находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 11449.73.269.1 по  КККР  на с. 

Владимировци,  с административен адрес: с. Владимировци, 

ул. „Васил Левски” №4,  община Самуил  за  мобилно бюро 

по труда (МБТ)  в с. Владимировци за  обслужване на  

безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, 

други търсещи работа и работодатели от с. Владимировци, с. 

Здравец, с. Пчелина и с. Ножарово. 

2. Едно помещение от  едноетажна масивна сграда  с 

идентификатор 04666.501.166.1 с площ от 16.00 кв.м.,  с 

предназначение   за  Административна делова сграда, по АПОС 

№5285/26.09.2022 г., находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 04666.501.166, по КККР на с.Богданци, община 

Самуил  с административен адрес: с. Богданци, ул. „Георги 

Бенковски“ №17  за  изнесено работно място (ИРМ) в с. 

Богданци за обслужване на безработни, икономически 

неактивни, учащи, пенсионери, други търсещи работа и 

работодатели от с. Богданци. 

 

Предвид гореизложеното и  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.12, ал.3 

от  ЗОС; чл.16, ал.3 от  Наредба №2 на ОбС Самуил - „За 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско 



имущуство и конкретните правопощия на кмета на общината”, 

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

„Въздържал се“ – няма 

  

РЕШИ: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно управление и ползване на 

Агенцията по заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Исперих за срок от  01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., както 

следва: 

1. Едно помещение от едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 11449.73.269.1.1 с площ от 21.87 кв.м., с  

предназначение за  Административна, делова сграда, по 

АПОС №3625/23.07.2019 г., находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 11449.73.269.1 по  КККР  на с. 

Владимировци,  с административен адрес: с. Владимировци, 

ул. „Васил Левски” №4,  община Самуил  за  мобилно бюро 

по труда (МБТ) в с. Владимировци за  обслужване на  

безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, 

други търсещи работа и работодатели от с. Владимировци, с. 

Здравец, с. Пчелина и с. Ножарово. 

2. Едно помещение от  едноетажна масивна сграда  с 

идентификатор 04666.501.166.1 с площ от 16.00 кв.м.,  с 

предназначение   за  Административна делова сграда, по 

АПОС №5285/26.09.2022 г., находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 04666.501.166, по КККР на с.Богданци, 

община Самуил  с административен адрес: с.Богданци, ул. 

„Георги Бенковски“ №17 за  изнесено работно място (ИРМ) 

в с. Богданци за обслужване на безработни, икономически 

неактивни, учащи, пенсионери, други търсещи работа и 

работодатели от с. Богданци. 

 

II. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и 

подпише   споразумение за сътрудничество при 

предоставяне на изнесени услуги по заетост с Агенция по 

заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ гр. Исперих. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 

7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 
 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 51 

от редовно заседание на 22.12.2022 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-885 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на  

публичен търг  с явно наддаване за предварителна покупко - 

продажба на прогнозни количества дървесина на временен 

склад,  добитата от горски територии общинска собственост на 

територията на Община Самуи, поземлен имот с идентификатор 

№ 77579.87.324, представляващ отдел №1181“ж“ в землището 

на с. Хърсово, общ. Самуил, обл. Разград. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.12.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юксел Адем Нури  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 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 51.880 

 

Както е известно в Общинския горски фонд се извършва 

добив на дървесина /сеч на маркирана дървесина/ от отдел 

№1181”ж”, горска територия, собственост на Община Самуил. 

Съгласно сортиментните ведомости и технологични планове е 

добита следните  количества строителна дървесина по 

сортименти: 

Отдел 

 

Землищ

е 

K-во ЕСД 

по приемо-

предавателе

н протокол 

/пр.м3/ 

 

К-во ССД 

по приемо-

предавателе

н протокол 

/пр.м3/ 

Технологичн

а дървесина 

по приемо-

предавателен 

протокол 

/пр.м
3
/ 

 

Общо 

/пр.м
3

/ 

 

1181”ж” 

 

с. 

Хърсо

во 

   

320 

 

320 

 

ОБЩО: 

    

320 

 

320 

 

Съгласно чл. 66, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии, 

продажбата на дървесина може да се осъществява по 

сортименти на количества въз основа на приемо-предавателен 

протокол за сечта. 



В предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл. 66, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии , 

моля Общински съвет Самуил  да приеме  решение за  

провеждане на  публичен търг  с явно наддаване за 

предварителна покупко - продажба на  количества дървесина 

от временен склад,  добита от горски територии общинска 

собственост в поземлен имот с идентификатор № 

77579.87.324, представляващ отдел №1181“ж“ в землището 

на с. Хърсово, общ. Самуил, обл. Разград. 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 66, ал.1 и ал.2, т.1 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии Общински съвет Самуил със 

„За“ – 16 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 

РЕШИ: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за покупко 

- продажба на строителна дървесина от временен склад, на  

количества по приемо-предавателен протокол, добита от горски 

територии общинска собственост. 

2. Определя се първоначална тръжна цена по сортименти 

както следва: 

      - 2.1. Дребна строителна дървесина - /технологична/ 

56,00 лв. без ДДС или 67,20 лв. с ДДС за 1 пр.куб.м; 

 3. Депозитът  за участие в търга е вразмер на 5% от 

първоначалната цена по количества от приемо-предавателния 

протокол и се внася всеки работен ден в касата на Община 

Самуил или по сметката на Община Самуил до 17:00 ч. преди 

деня на търга. 

4. Огледа на дървесината да се извърши всеки присъствен 

ден в рамките на работното време на общинската 

администрация до деня преди провеждане на търга; 

5. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

6. Списък на документите, които трябва да се представят 

заедно със заявлението за участие в търга: 

     6.1. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 

6.2. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

      6.3. Документ за внесен депозит. 

7. Документи, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

   7.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ - Самуил; 

   7.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил. 

8. При задължения по т.7.1. и т.7.2. кандидатите не се 

допускат до участие в търговете.  

9. Заявленията за участие в търга се подават един ден преди 

търга до 17:00 ч. в деловодството на Общинска 

администрация - Самуил.  

 10. В процедурите за продажба на добитата строителна 

дървесина могат да участват както физически лица, които могат 

да закупят за лична употреба без право на продажба така и 

търговци, регистрирани в публичните регистри по чл.235 и чл. 

241 от Закона за горите. 

 11. Непродадената строителна дървесина да се складира 

в ЦНСТПЛУИ - с.Богомилци. 

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

средства да бъдат използвани за изпълнение на дейности от 

местно значение на съответното населено място. 



 13. Упълномощава кмета на община Самуил да назначи 

комисия за провеждане на търга и да сключи договор със 

спечелилия участник. 

 

Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в срока по АПК  

пред Административен съд - гр.Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


