
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-278 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Приемане на „Наредба №26 за ОБЕМА НА 

ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ“ 

 

Общински съвет-Самуил със „За” –14 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма- приема следното 

РЕШЕНИЕ 15.281 

      
ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И 

, МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ: 

 

Изискванията на чл. 133, ал.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и НАРЕДБА № 44 от 

20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти, в изпълнение на който Общинските 

съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла 

на Закона за животновъдството на територията на съответната 

община. 

 

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ: 

 

Проектът на наредбата цели регламентиране на 

допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и 

птици, отглеждани в строителните граници на населените места 

на територията на Община Самуил, регламентиране на основни 

права и задължения на собствениците при отглеждането на 

селскостопанските животни и спазване на правилата и 

нормативите за устройство на територията и на санитарно-

хигиенните изисквания. Целта е да се създадат условия и 

предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, 

хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на 

околната среда и здравето на хората и животните, както и 

ефективно управление и контрол от страна на местната 

администрация и териториалните държавни органи за спазване 

изискванията на нормативните и поднормативните актове, 

уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. 

Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на 

тази дейност в много случаи води до конфликти между частния 

и обществения интерес. С цел запазване на баланса между 

обществения и частния интерес е необходимо регламентирането 

на правила и изисквания, касаещи отглеждането на 

селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. 

Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат 

селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели 

да гарантира от една страна опазването на чистотата и 

хигиената на местата, където се отглеждат такива животни и от 

друга регламентирана възможност за извършване на дейности 

подпомагащи препитанието на домакинствата. 
 

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА НАРЕДБА: 



  

За прилагане на Наредба за обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на община Самуил не са необходими финансови 

средства. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВИ: 

 

С приемането на наредбата се постига обективност, 

прозрачност и справедливост при определяне обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на общината. Точното 

и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на 

животни ще спомогне за подобряване на контрола върху 

отглеждането на селскостопански животни, както и за 

предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на 

животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в 

населените места на територията на общината. 

  
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

 

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя и не противоречи на актовете на 

Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на 

Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 год. (изменена  и 

допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти., Общински съвет-

Самуил, със „За” –14 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ:  

I.Приема  „Наредба №26 за ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА 

ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ“ 

 

II. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме по 

следващите съгласно закона действия в изпълнение на 

решението по т.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 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:…………....  

                              /Розалия Асенова/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САМУИЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 26 

 

 

 

 

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ 
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РАЗДЕЛ І 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1.(1) Тази наредба  урежда и определя обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места  на територията 

на община Самуил, регламентира отглеждането за лични нужди,       промишленото 

отглеждане на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането 

им,  и осъществяването на контрол върху санитарно- хигиенното състояние в 

населените места. 

(2) В границите на регулация на населените места на територията на община 

Самуил е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди. 

(3) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията 

на община Самуил се извършва извън границите на регулация на населените места, 

съгласно разпоредбите на Наредбите № 44 от 20 април 2006 год.  

( изменена и допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти. 

(4) Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци, компаньони и 

лицензирани приюти за безстопанствени животни. 

(5) Контролът се състои в: 

1. Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства; 

2. Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места; 

3. Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански 

животни; 

4. Осъществяване на превантивен контрол за не замърсяване на водите, въздуха, 

почвите и биоразнообразието; 

5.Спазване на санитарно-хигиенните изисквания определени в държавните 

нормативни актове; 

 

 Чл.2. Отглеждането на всички животни, за които се изисква специално 

разрешение от РИОСВ, се извършва след получаване на съответното разрешително. 

Чл. 3. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 

разпоредбите на Закона за пчеларство. 

 

Чл.4. Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Самуил, както и 

взаимоотношенията между общинската администрация, собствениците на животни и  

институциите имащи отношение по отглеждането на животни в лични стопанства или 

промишлени животновъдни ферми.  

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

  

Чл.5. Кметовете, или упълномощени от тях лица, са длъжни да:  

                1. Съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, 

ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;  

   2. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по 

улиците на населените места; 



   3. Организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен 

съвет и от постоянно действащата епизоотична комисия, създадена със заповед на 

кмета на Община Самуил, мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по 

животните;  

   4. Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, 

а при необходимост - забраняват използването им;  

               5. Предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места 

за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или 

на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и 

ликвидиране на болести по животните и зоонози; 

       6. Определят маршрута на движение на животните от животновъден обект 

и/или сборни стада по улиците на населените места;  

    7. Осъществяват контрол на допустимия брой животни, в населените места; 

    8.Контролират изграждането и разполагането на промишлени и лични 

стопанства в и извън регулацията на населените места; 

   9. Предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци; 

   10. Осъществяват контрол за спазване на тази наредба; 

  11.Организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на 

умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

1069/2009; 

             12.  Организират определянето на терен за загробване на труповете на животни 

и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински 

продукти, извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а от ЗВМД, в 

случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;  

             13. Поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, 

ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански 

животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;  

             14. Организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на 

инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят 

списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията 

на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на 

инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за 

Община Самуил, и го поставят на видно място.  

      15. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по т.1- т.14, Кмета 

и кметовете на кметства оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните 

лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:  

 а/ актуализират списъка по т. 14;  

 б/ организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на 

наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД ;  

 в/ осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните 

до терена за загробване; 

 г/ под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и 

поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените 

места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;  

д/ осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за 

изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на 

съответната територия; 

 е/ съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до 

населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;  



ж/ забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на 

чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 

 з/ участват в комисиите, определени със заповед на директорът на ОДБХ за 

извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на 

съответната наредба на министъра на земеделието, храните и горите; 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

      Чл.6. Физическите и юридическите лица имат право да отглеждат селскостопански 

животни на територията на Община Самуил, при спазване на действащото 

законодателство на Република България и условията в тази наредба.    

     Чл.7. В границите на регулация на населените места на територията на Община 

Самуил е позволено отглеждането на селскостопански животни  при спазване на 

нормативните изисквания на Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно-медицинските 

изисквания към животновъдните обекти и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането на 

всички видове животни и птици с разрешението на съответните административни и 

специализирани органи /ОДБХ, РИОСВ, РЗИ/ при отстояния, условия и брой 

отговарящ на изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове. 

     Чл.8. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти, за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Самуил, са длъжни 

да регистрират животновъдните обекти, като:  

 (1) животновъдните обекти със стопанска цел се регистрират по реда на чл. 137 

от ЗВМД;  

(2) животновъдните обекти – лични стопанства се регистрират по реда на чл. 

137, ал. 11 и сл. от ЗВМД  

    Чл.9. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти, за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Самуил, са длъжни 

да спазват регламентирания брой животни, определен в Наредба №44/20.04.2006г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В личните 

стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:  

а/ два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12- месечна 

възраст;  

б/ десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 

в/ три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;  

г/ два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;  

д/ десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;  

е/ петдесет възрастни птици независимо от вида;  

ж/ сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.  

       Чл.10. Животновъдните обекти да се изграждат според вида на животните и целта, 

за която се отглеждат, съгласно изискванията в Наредба №44 от 20.04.2006г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.  

      Чл.11. Постройките със селскостопанско предназначение да се изграждат при 

спазване на изискванията на ЗУТ.  

      Чл.12. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни:  

1. Да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които 

отглеждат, като сключват, с регистрирани ветеринарни лекари, договори за 

профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на 



мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 

болестите по животните и зоонозите в България;  

2. Да спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в 

българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз;  

3. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване 

и транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в 

законодателството на Европейския съюз;  

4. Да не допускат придвижването и транспортирането на животни без 

ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните 

животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на: 

 а) придвижването на животните с цел ежедневна паша;  

 б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и 

еднокопитните животни – собственост на Министерството на вътрешните работи, 

които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт;  

5. Да осигуряват и спазват мерките за биосигурност:  

а/ животновъдните обекти да са изградени съгласно изискванията на 

нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските 

животни;  

б/ да са снабдени  постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници;  

в/ да имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и 

дезинфекция на хора и транспортни средства; 

 г/ да са оградени по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други 

животни;  

д/да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за 

изхранване на животните и постеля; 

 е/да  имат осигурен санитарен възел;  

ж/ да има поставен контейнер/ съд за съхранение на специфично рисковите 

материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 

999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на 

правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни 

енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), 

 з/ да имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове 

от умрели животни; 

 6. Да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват 

новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадените и придобитите 

животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното 

вписване;  

7. Да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни 

животни и ги представят при поискване на контролните органи;  

 8. Да отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на 

мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по 

животните и зоонози;  

9. Да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ 

животновъдния обект, записва проведените лечебно профилактични мероприятия;  

10. Да предават в обект, регистрирани в ОДБХ по реда на чл. 262 от ЗВМД 

умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти;  



11. Да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните 

органи от БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването 

на проверката;  

12. Да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, 

свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;  

13. Да уведомяват официалния ветеринарния лекар на Община Самуил, не по-

късно от 24 часа при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта;    

14. Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените 

нужди на селскостопанските животни, според вида и породата им, а именно:  

             а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и 

поведенческите особености на животните; 

 б) подходящ микроклимат - помещенията да са с подходяща температура, 

влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;  

в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в 

добро здравословно състояние;  

 г) свободен достъп до местата за хранене и поене; 

 д) необходимото пространство и свобода на движение;  

е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между 

животните.  

15. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за 

временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на нормативните 

изисквания, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като: 

 а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата 

и околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает 

имот, отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, 

както и от поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън 

строителните граници; 

 б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на 

животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса 

ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се почистват.  

 

РАЗДЕЛ IV 

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 13. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., собственик на селскостопански 

животни, който не ги извежда и прибира до и от събирателните пунктове, определени 

със заповед на кмета на населеното място.  

Чл.14. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., собственик на селскостопански 

животни, който:  

1. не поддържа помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в 

добро хигиенно състояние;  

2. натрупва оборска тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата 

към тях свободна дворна площ;   

3. допуска замърсяване на улици и обществени терени при прехода на животни. 

Направените замърсявания се почистват със собствени средства от собственика на 

животните.  

Чл.15. Наказва се с глоба от 50 до 400 лв., собственик на селскостопански 

животни, който:  



1. изхвърля отпадъци от животновъдната дейност на неразрешени за това места- 

контейнери за битови отпадъци, кофи за смет и др.  

2. изхвърля оборска тор на неразрешени за това места.  

Чл.16. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански 

животни, който:  

1. оставя селскостопанските животни без надзор в населените места;  

2. пуска животните на паша в паркове, училища, детски градини, културни и 

здравни заведения и зелените площи в границите на населените места;  

3. допуска достъпа на селскостопански животни до сметища.  

Чл.17. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., собственик на селскостопански 

животни, който:  

1. извършва клане на животни извън имотите - на уличните платна, тротоари, 

зелени площи;  

2. отглежда селскостопански животни в жилищни сгради.  

Чл.18. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански 

животни, който:  

1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на 

контрол обекти;  

2. не представя при поискване документи или информация с цел 

възпрепятстване на проверката.  

Чл.19. (1) Когато нарушението по чл. 13, 14, 15, 16, 17 и 18 е извършено 

повторно, глобата е от 200 до 1000 лв.  

 (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в 

сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от 

същия вид.  

Чл. 20. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен 

търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 2000 лв., а при 

повторно нарушение- от 1000 лв. до 4000 лв. 

 

РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 

 

 Чл. 21. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 

общината и кметовете на населени места, или упълномощени длъжностни лица.                               

Чл.22.(1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими имоти, 

в които се отглеждат животни. В случаите на отказ от страна на собственика на имота 

за извършване на проверка, се изисква съдействие на органите на МВР. 

 (2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи 

съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения 

се издават наказателни постановления от кмета на община Самуил.  

(4) Административно- наказателното производство се осъществява по реда на 

Закона за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни 

постановления се обжалват по реда на същия закон.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

 § 1. По смисъла на наредбата:  



1."Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на 

суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански 

цели, или за работа. 

2. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с 

цел добив на суровини и храни за лична употреба.  

3. „Отглеждане за лични нужди” е отглеждането на селскостопански животни 

в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба, в обем 

съгласно чл. 4а от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти  

4. „Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е 

отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 4а от 

Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти.  

5."Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се 

отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или 

амбулатории. 

 6. "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен 

търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността 

и правото на ползване върху обекта.  

7. "Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата 

маркировка, паспортни и регистрационни данни;  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 2. Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 год. (изменена  и 

допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти. 

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината и кметовете на 

населените места. 

§ 4. Тази Наредба се приема с РЕШЕНИЕ № 15.281 по Протокол № 

15/30.10.2020 г. на Общински съвет Самуил. 

§ 5. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази 

Наредба да се извърши в срок от дванадесет месеца от влизането й в сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-279 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 5 

302.00 лв. /пет хиляди триста и два лева/ на основаниe Указания 

на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Азем Хълми Шакир ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.282 

Община Самуил в качеството на партньор на община Лозница-

бенефициент в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01 реализира проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил” по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –

Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

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

90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите по-

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати, осигурителни вноски, медицински консумативи и 

разход гориво, ток и вода през м. октомври 2020г. предвидени в 

проекта в размер на 5 302.00 лв. /пет хиляди триста и два лева/. 

 

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

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

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

Общинския съвет на Община Самуил със „За” –14 гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 



РЕШИ 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета 

в СЕС  в размер на 5 302.00 лв. /пет хиляди триста и два лева/, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания, медицински консумативи и разход 

гориво, ток и вода за м. октомври 2020г. по проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил” по договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01, както следва: 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 -  5 302.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 5 302.00 

 Общо: 0 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото 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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-280 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 10 

798.00 лв. /десет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева/ на 

основаниe Указания на Министерство на финансите, Дирекция 

“Държавно съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Азем Хълми Шакир ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.283 

Община Самуил в качеството на партньор на община Лозница-

бенефициент в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01 реализира проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил” по Споразумение №  BG05M9OP001-2.101-0068-С01 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –

Компонент 3” с финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

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

90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите по-

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати, осигурителни вноски, медицински консумативи, 

канцеларски материали и оборудване за м. октомври 2020г. 

предвидени в проекта в размер на 10 798.00 лв. /десет хиляди 

седемстотин деветдесет и осем лева/ 

 

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

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

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

Общинския съвет на Община Самуил със „За” –14 гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 



РЕШИ 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета 

на община Самуил в СЕС  в размер на 10 798.00 лв. /десет 

хиляди седемстотин деветдесет и осем лева/, необходими за 

разплащане на разходи за работни заплати, осигурителни 

плащания, медицински консумативи, канцеларски материали и 

оборудване за м. октомври 2020г. по проект „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и 

Община Самуил” по Споразумение №  BG05M9OP001-2.101-

0068-С01, както следва: 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 -  10 798.00 лв. 

Получен заем СЕС 76-00 + 10 798.00 лв. 

 Общо: 0 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото 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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-281 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на  

1 700.00 лв. /хиляда и седемстотин лв. / на основаниe Указания 

на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Азем Хълми Шакир ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.284 

Община Самуил в изпълнение на договор № 

BG05M9OP001-2.004-0062-C04 по ОП РЧР по процедура 

BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ –  

проект „Детство без граници”.   

Към настоящия момент, съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е представено  междинно искане за 

плащане, включващ периода 01.07.2020г. – 30.09.2020г., като 

срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 90 дни. 

С цел осигуряване на непрекъснатост в предоставянето 

на услугите по проекта и последващото изплащане на работни 

заплати към специалистите в отделните дейности, до 

верификация на отчета са необходими средства за покриване на 

разходи за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка 

на горе изложения персонал в размер на 1 700.00 лв. /хиляда и 

седемстотин лв /. 

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

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

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

Общинския съвет на Община Самуил със „За” –14 гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета 

в СЕС  в размер на 1 700.00 лв. /хиляда и седемстотин лв./, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания и издръжка за месец октомври 2020 г. 

за предоставяне на дейностите по проекта. 



 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  1 700.00 лв. 

Получен заем СЕС 76-00 + 1 700.00 лв. 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото 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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-282 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Възлагане на обществен превоз на пътници по 

линия от областната транспортна схема. 
 

Общински съвет-Самуил със „За” –14 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 15.285 

Във връзка с изтичане срока на Договор №302/20.10.2015 г. със 

срок на изпълнение 5 години и с предмет „Обществен превоз на 

пътници по маршрутно разписание за автобусни линии Пчелина 

– Разград“ и обратно по маршрутно разписание №05101 от 

областна транспортна схема по квотата на община Самуил 

сключен по реда на Закона за обществените поръчки е 

изпратено е писмо до областния управител за издаване на 

разрешение за „Спешна мярка“ тъй като същия беше 

единствено изпълняван на територията на общината. След 

изтичането на посочения срок жителите и гостите на общината 

няма да имат възможност да пътуват както между населените 

места на общината, така и към областния център. Съществува 

необходимост от спешно осигуряване на превозвач предвид 

необходимостта хората да пътуват. Липсата на обществен 

автобусен превоз по линиите, води до търсенето на друг 

транспорт, което ще доведе до нарастване броя на 

нерегламентираните превози с леки автомобили и микробуси и 

др. Линията обслужва жителите на 11 населени места в 

общината, а именно с. Пчелина, с. Здравец, с. Владимировци, с. 

Ножарово, с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода, с. 

Хърсово, с. Голям извор, с. Самуил и с. Желязковец. Изпратено 

е писмо до областния управител за издаване на разрешение за 

„Спешна мярка“ и към настоящия момент общественият превоз 

на пътници е осигурен чрез прилагане на „Спешна мярка“, с цел 

недопускане на прекъсване на транспортното обслужване на 

населението и се осъществява по автобусна линия от 

транспортна схема по линията с. Пчелина – гр. Разград и 

обратно по маршрутно разписание №05101“ със срок до избор 

на превозвач  но не по късно ото 6 месеца считано от 

20.10.2020г. 
 Компенсациите за всички линии предвидени в 

общинския бюджет за 2020 г съгласно писмо с вх. 

№1021/02.03.2020г. на министъра на финансите са в размер на 

17801.00 лева разпределени както следва: 

- за ветерани от войните, военноинвалиди и 

военнопострадали – 2251.00 лв. 

- за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени 

години – 5746.00 лв. 

- за учащи – 2590.00 лв. 

- за лица получаващи пенсия – 7214.00 лв. 

 

За да не бъдат ощетени посочените категории пътници и 

превозвачи по различните линии от квотата на община Самуил 

предлагаме да бъдат компенсирани всички превозвачи 

извършващи обществен превоз на пътници по договор с община 

Самуил за маршрутните линии от нейната квота.  С цел 

справедливо разпределение на средствата и при спазване на 

Регламент (ЕО)1370/2007 предлагаме разпределението на 

средствата за компенсации да се извърши съгласно изминатият 

пробег от съответния превозвач по маршрутно разписание на 

база на представени отчетни документи по следната методика: 



Методика за разпределение на компенсации 

за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ маршрут 

брой курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

еднопосочно в 

рамките на общината 

общо км в 

рамките на 

общината за 

Ветерани, ВИ и 

ВП на ден 

среден брой 

работни дни 

за година  

Общо км за 

Ветерани, ВП и 

ВИ за години 

разпределение 

на  субсидия за 

ветерани, ВИ и 

ВП за 

съответната 

година. 

% за 

Ветерани, ВИ 

и ВП за срока 

на договора 

1 Кривица-Разград 06101 

РД  
2 42 24 48 252 12096 

192,60 8,5714% 

2 Пчелина-Разград 05101 

РД  
2 58 40 80 252 20160 

321,00 14,2857% 

3 Пчелина-Разград 06101 

РД  
2 60 42 84 252 21168 

337,04 14,9996% 

4 Пчелина-Самуил  4 38 38 152 252 38304 609,90 27,1429% 

5 
Пчелина-Разград 06102  

2 55 38 76 252 19152 
304,95 13,5714% 

6 
Пчелина-Разград 06103 

2 55 38 76 252 19152 
304,95 13,5714% 

7 Ножарово - Исперих 

06102 
2 34 11 22 252 5544 

88,28 3,9286% 

8 Ножарово - Исперих 

06101 
2 34 11 22 252 5544 

88,28 3,9286% 

Общо 141120 2247,00 100,00% 

          

за лица получаващи пенсия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

№ маршрут 

брой курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

общо км  за 
ПЕНСИОНЕРИ на ден 

среден брой 

работни дни за 

година  

Общо км за  

ПЕНСИОНЕРИ 

за година 

Разпределение на 
субсидия за 

ПЕНСИОНЕРИ 

за съответната 
година. 

% за 

ПЕНСИОНЕРИ за 

срока на договора 

 



1 
Кривица-Разград 06101 РД  

2 42 84 252 21168 581,10 
10,1449%  

2 
Пчелина-Разград 05101 РД  

2 58 116 252 29232 802,49 
14,0100%  

3 
Пчелина-Разград 06101 РД  

2 60 120 252 30240 830,13 
14,4925%  

4 Пчелина-Самуил 4 38 152 252 38304 1051,52 18,3575%  

5 
Пчелина-Разград 06102  

2 55 110 252 27720 760,96 
13,2849%  

6 
Пчелина-Разград 06103 

2 55 110 252 27720 760,96 
13,2849%  

7 
Ножарово - Исперих 06102 

2 34 68 252 17136 470,42 
8,2126%  

8 
Ножарово - Исперих 06101 

2 34 68 252 17136 470,42 
8,2126%  

Общо 208656 5728,00 100,00%  

 

      
  

  

          

за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

№ маршрут 

брой 

курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

общо км  за ДЕЦА 

до 7 и от 7-10г.  на 

ден 

среден брой 

работни дни за 

година  

Общо км за 

ДЕЦА до 7 

и от 7-10г. 

за година 

Разпределение 

на субсидия за 

ДЕЦА до 7 и 

от 7-10г. за 

съответната 

година.5 

%  за  ДЕЦА 

до 7 и от 7-10г. 

за срока на 

договора 

 

1 Кривица-Разград 

06101 РД  
2 42 84 252 

21168 
311,04 

10,1449%  

2 Пчелина-Разград 

05101 РД  
2 58 116 252 

29232 
429,54 

14,0097%  

3 Пчелина-Разград 

06101 РД  
2 60 120 252 

30240 
444,34 

14,4925%  

4 Пчелина-Самуил 4 38 152 252 38304 562,84 18,3575%  



5 Пчелина-Разград 

06102  
2 55 110 252 

27720 
407,32 

13,2850%  

6 Пчелина-Разград 

06103 
2 55 110 252 

27720 
407,32 

13,2850%  

7 Ножарово - Исперих 

06102 
2 34 68 252 

17136 
251,80 

8,2126%  

8 Ножарово - Исперих 

06101 
2 34 68 252 

17136 
251,80 

8,2126%  

Общо 208656 3066,00 100,00%  

          

за учащи   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

№ маршрут 

брой 

курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

общо км  за 

УЧАЩИ на ден 

среден брой 

учебни дни за 

година  

Общо км за 

УЧАЩИ за 

година 

Разпределение 

на субсидия за 

УЧАЩИ за 

съответната 

година. 

% за  УЧАЩИ 

за срока на 

договора 

 

1 Кривица-Разград 

06101 РД  
2 42 84 230 

19320 
265,19 

10,1449%  

2 Пчелина-Разград 

05101 РД  
2 58 116 230 

26680 
366,21 

14,0097%  

3 Пчелина-Разград 

06101 РД  
2 60 120 230 

27600 
378,83 

14,4923%  

4 Пчелина-Самуил 4 38 152 230 34960 479,87 18,3577%  

5 Пчелина-Разград 

06102  
2 55 110 230 

25300 
347,27 

13,2850%  

6 Пчелина-Разград 

06103 
2 55 110 230 

25300 
347,27 

13,2850%  

7 Ножарово - Исперих 

06102 
2 34 68 230 

15640 
214,68 

8,2126%  

8 Ножарово - Исперих 

06101 
2 34 68 230 

15640 
214,68 

8,2126%  

Общо 190440 2614,00 100,00%  

 

 

 



Предвид съображенията изложени по-горе и необходимостта от 

осъществяване на обществен превоз на пътници се налага да се 

проведе процедура, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните 

превози и чл.16в от НАРЕДБА №2 от 15.03.2002г., за условията  

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 

обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 

предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите  

по реда на Закона за обществените поръчки 

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

чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл.16в от 

НАРЕДБА №2 от 15.03.2002г. за условията  и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, Наредба за 

условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за 

субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите по 

реда на Закона за обществените поръчки, Общински съвет 

Самуил със „За” –14 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

РЕШИ: 

 
1. Да бъде проведена процедура за възлагане на автобусна 

линия на обществен превоз на пътници по маршрутно 

разписание №05101 на автобусна линия „Пчелина – Разград и 

обратно“ от областната транспортна схема от квотата на 

община Самуил по реда на Закона за обществените поръчки. 

Срок за изпълнение - 5 години. 
2. С настоящото решение Общинският съвет делегира 

изпълнението на своите функции относно провеждането на 

процедурата на Кмета на община Самуил и го оправомощава да 

предприеме и извърши всички правни и фактически действия 

по реда на ЗОП. 

3.Утвърждава методика за разпределение на средствата за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 

пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 

актове за определени категории пътници, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Методика за разпределение на компенсации 

за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ маршрут 

брой курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

еднопосочно в 

рамките на общината 

общо км в 

рамките на 

общината за 

Ветерани, ВИ и 

ВП на ден 

среден брой 

работни дни 

за година  

Общо км за 

Ветерани, ВП и 

ВИ за години 

разпределение 

на  субсидия за 

ветерани, ВИ и 

ВП за 

съответната 

година. 

% за 

Ветерани, ВИ 

и ВП за срока 

на договора 

1 Кривица-Разград 06101 

РД  
2 42 24 48 252 12096 

192,60 8,5714% 

2 Пчелина-Разград 05101 

РД  
2 58 40 80 252 20160 

321,00 14,2857% 

3 Пчелина-Разград 06101 

РД  
2 60 42 84 252 21168 

337,04 14,9996% 

4 Пчелина-Самуил  4 38 38 152 252 38304 609,90 27,1429% 

5 
Пчелина-Разград 06102  

2 55 38 76 252 19152 
304,95 13,5714% 

6 
Пчелина-Разград 06103 

2 55 38 76 252 19152 
304,95 13,5714% 

7 Ножарово - Исперих 

06102 
2 34 11 22 252 5544 

88,28 3,9286% 

8 Ножарово - Исперих 

06101 
2 34 11 22 252 5544 

88,28 3,9286% 

Общо 141120 2247,00 100,00% 

 

          

за лица получаващи пенсия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

№ маршрут 

брой курсове 

(отиване и 
връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 
разписание 

общо км  за 

ПЕНСИОНЕРИ на ден 

среден брой 

работни дни за 
година  

Общо км за  

ПЕНСИОНЕРИ 
за година 

Разпределение на 

субсидия за 

ПЕНСИОНЕРИ 
за съответната 

година. 

% за 

ПЕНСИОНЕРИ за 
срока на договора 

 

1 
Кривица-Разград 06101 РД  

2 42 84 252 21168 581,10 
10,1449%  



2 
Пчелина-Разград 05101 РД  

2 58 116 252 29232 802,49 
14,0100%  

3 
Пчелина-Разград 06101 РД  

2 60 120 252 30240 830,13 
14,4925%  

4 Пчелина-Самуил 4 38 152 252 38304 1051,52 18,3575%  

5 
Пчелина-Разград 06102  

2 55 110 252 27720 760,96 
13,2849%  

6 
Пчелина-Разград 06103 

2 55 110 252 27720 760,96 
13,2849%  

7 
Ножарово - Исперих 06102 

2 34 68 252 17136 470,42 
8,2126%  

8 
Ножарово - Исперих 06101 

2 34 68 252 17136 470,42 

8,2126%  

Общо 208656 5728,00 100,00%  

          

за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

№ маршрут 

брой 

курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

общо км  за ДЕЦА 

до 7 и от 7-10г.  на 

ден 

среден брой 

работни дни за 

година  

Общо км за 

ДЕЦА до 7 

и от 7-10г. 

за година 

Разпределение 

на субсидия за 

ДЕЦА до 7 и 

от 7-10г. за 

съответната 

година.5 

%  за  ДЕЦА 

до 7 и от 7-10г. 

за срока на 

договора 

 

1 Кривица-Разград 

06101 РД  
2 42 84 252 

21168 
311,04 

10,1449%  

2 Пчелина-Разград 

05101 РД  
2 58 116 252 

29232 
429,54 

14,0097%  

3 Пчелина-Разград 

06101 РД  
2 60 120 252 

30240 
444,34 

14,4925%  

4 Пчелина-Самуил 4 38 152 252 38304 562,84 18,3575%  

5 Пчелина-Разград 

06102  
2 55 110 252 

27720 
407,32 

13,2850%  

6 Пчелина-Разград 

06103 
2 55 110 252 

27720 
407,32 

13,2850%  



7 Ножарово - Исперих 

06102 
2 34 68 252 

17136 
251,80 

8,2126%  

8 Ножарово - Исперих 

06101 
2 34 68 252 

17136 
251,80 

8,2126%  

Общо 208656 3066,00 100,00%  

          

за учащи   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

№ маршрут 

брой 

курсове 

(отиване и 

връщане) 

еднопосочно по 

маршрутно 

разписание 

общо км  за 

УЧАЩИ на ден 

среден брой 

учебни дни за 

година  

Общо км за 

УЧАЩИ за 

година 

Разпределение 

на субсидия за 

УЧАЩИ за 

съответната 

година. 

% за  УЧАЩИ 

за срока на 

договора 

 

1 Кривица-Разград 

06101 РД  
2 42 84 230 

19320 
265,19 

10,1449%  

2 Пчелина-Разград 

05101 РД  
2 58 116 230 

26680 
366,21 

14,0097%  

3 Пчелина-Разград 

06101 РД  
2 60 120 230 

27600 
378,83 

14,4923%  

4 Пчелина-Самуил 4 38 152 230 34960 479,87 18,3577%  

5 Пчелина-Разград 

06102  
2 55 110 230 

25300 
347,27 

13,2850%  

6 Пчелина-Разград 

06103 
2 55 110 230 

25300 
347,27 

13,2850%  

7 Ножарово - Исперих 

06102 
2 34 68 230 

15640 
214,68 

8,2126%  

8 Ножарово - Исперих 

06101 
2 34 68 230 

15640 
214,68 

8,2126%  

Общо 190440 2614,00 100,00%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. След сключване на договора по ЗОП, на превозвачите да 

бъдат предоставени съответните компенсации получени от 

държавния бюджет за съответната година определена от 

министерството на финансите при спазване на законовите и 

подзаконовите нормативни изисквания и методиката за 

разпределение.  

5. Настоящото решение да бъде обявено по съответния ред и 

публикувано на интернет страницата на общината. 

6.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 
7.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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-283 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни помощи /стипендии/ на 

редовно обучаващи се във ВУЗ студенти от територията на 

община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.286 

 

Във връзка с предстоящия празник 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. 

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 

ОбС-Самуил„За” –15 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ: 

 

І. Да бъдат подпомогнати студенти от територията на общината, 

отговарящи на следните критерии: 

 1. неработещи и се обучават в редовна форма на обучение 

през учебната 2020/2021 г. - представят документ  /уверение 

от съответното ВУЗ/; 

  2.имат постоянен адрес на територията на общината и 

нямат друго гражданство  /служебни проверки в отдел 

„ГРАО”/; 

       3. имат подадена писмена молба до кмета на общината в 

срок до 30.11.2020 г.; 

       4.имат попълнена декларация по образец, в която посочват, 

че отговарят на горе изброените условия . 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за 

изплащане на сума в размер на 50 /петдесет/ лева на всеки 

студент, отговарящ на критериите по т.І. 

         

      Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-284 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна 

грижа” като услуга от общ икономически интерес на „Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда” към Дейност „Образование и 

култура” по проект № BG05M90P001-2.040-0032 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и община Самуил“, финансиран по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0032-С01, по процедура: BG05M9OP001-

2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4”по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Азем Хълми Шакир ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.287 

 

Община Лозница е бенефициент в партньорство с 

община Самуил по Проект BG05M90P001-2.040-0032 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Лозница и община Самуил“ по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0032-С01 в размер на 189 905,25 лева, със 

срок на изпълнение 01.09.2019 г. – 01.12.2020г. 
 

Проектът даде възможност да бъдат задоволени нуждите 

на 53 потребители от Община Самуил да получават качествена 

и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 

часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип от 

координатор дейности, 2 медицински специалисти и 3 домашни 

санитари. 
Във връзка с предстоящото приключване изпълнението 

на Договор № BG05M9OP001-2.040-0032-С01, УО на ОП РЧР 

предлага удължаване на услугите по процедура: 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания - Компонент 2” при следните условия: 



1. Удължаване предоставянето на услугата 

патронажна грижа с 6 месеца за не по малко от 32 

потребители. 

2. Допустими дейности за периода на удължаването 

са: 

 Предоставяне на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите 

се лица с увреждания и възрастни хора; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа, 

консултиране; 

 Обучение и супервизия на персонала. 

3. Дейностите попадат в услугите посочени в член 2, 

параграф 1, буква в) от 

Решението на ЕК за УОИИ: „компенсация за обществена услуга 

за предоставянето на УОИИ с цел посрещане на социални 

нужди в областта здравеопазването и дългосрочните грижи, 

грижите за децата, достъпа до пазара на труда и 

реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и 

грижите за социалното включване на уязвимите групи”. 

4. За периода на удължаването, общината следва да 

възложи услугата от общ  

икономически интерес на общинско предприятие (създадено по 

реда на чл. 52 от ЗОС), на второстепенен разпоредител с 

бюджет или на звено/дирекция в самата общинска 

администрация. Не е допустимо отчитане на услугата под 

формата на реални разходи. 

5. Размерът на компенсацията за 6 месеца е 1 008,00 лв. на 

лице, получаващо услуги. 

6. Бюджетът по договор ще бъде увеличен с 71 416.80 лв.  

Възлагането на услугата се извършва с акт за възлагане, 

който следва да съдържа всички необходими реквизити 

съгласно член 4 от Решение на ЕК за УОИИ. Възлагането на 

УОИИ се осъществява с Решение на ОбС чрез кмета на 

общината, който изготвя заповед за възлагане и Правилник за 

вътрешния ред по предоставяне на услугата „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и 

община Самуил“.  

Съгласно указанията за сключване на допълнителни 

споразумения по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, 

предоставянето на патронажна грижа като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ важи за срок до приключване на 

проектните дейности по проекта. 

            На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4, и ал.5, и чл.61, 

ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на административен договор по 

проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и 

община Самуил“ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011 г. ОбС-Самуил със „За” –15 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Самуил да изпълнява в 

партньорство с община Лозница услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект № 

BG05M9OP0012.040-0032-С01„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица е увреждания в Община Лозница 

и община Самуил“, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4”, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Самуил да 

възложи:  



2.1. За срок до приключване на дейностите по 

проекта, изпълнението на УОИИ по Проект № 

BG05M9OP0012.040-0032-С01„ Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница 

и община Самуил“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4” на ОСП „ОБ-

Община Самуил” в Община Самуил; 

2.2. Контрола върху изпълнението на УОИИ по 

Проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01„Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и община Самуил“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4” на екипа за 

организация и управление на Проект № 

BG05M9OP0012.040-0032-С01„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница 

и община Самуил“ на общинско ниво.  

3. Определя да не се заплаща такса от страна на 

потребителите на услугата „Патронажна грижа” по 

Проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и община Самуил“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4”.  

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му.  

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд - гр. Разград по реда 

на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-285 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО:  Актуализация на капиталовия списък за 2020 г.

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Азем Хълми Шакир ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.288 

Община Самуил изпълнява приетия капиталовия списък 

за 2020 г. ,с цел навременно приключване на заложените обекти 

при спазване на всички изисквания на нормативната база се  

налага да направим следната корекция :  Във функция V 

"Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 

530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни 

дейности , обект „Доставка и монтаж на водогреен котел на 

твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина“ ,става „Закупуване 

на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. 

Пчелина“. В Дейност 541 Домове за възрастни хора с 

увреждания-Държавна дейност,обект  Доставка и монтаж на 

водогреен котел за ДПЛУИ Самуил,става Закупуване на 

водогреен котел за ДПЛУИ Самуил.  

Тази промяна не води до изменение на общата стойност 

на капиталовия списък. 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 94, 

ал. 3, т. 6 и ал. 4, чл. 124, ал. 3, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Самуил, „За” –15 гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

 

     1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2020 г. съгласно Приложение 

№5. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №5. 

 
Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2020 година 

 

  

  

№

 

п

о 

р

е

д 

Обект / актив 

Капит

алов 

разхо

д за 

2020г. 

ЦЕЛЕ

ВА 

СУБС

ИДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собст

вени 

бюдж

етни 

средс

тва 

Предоставени 

целеви 

субсидии и 

трансфери от 

държавния 

бюджет и 

трансфери от 

други 

бюджетни 

организации“

./преходен 

остатък от 

2019 г./ 

Сред

ства 

от 

ДФЗ 

- РА 

Средст

ва от 

Европ

ейски 

съюз 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

11 

Субс

идия 

от РБ 

2020г

. 

по 

ЗДБР

Б за 

2020г

./31-

13 

Субси

дия 

от РБ 

за 

2020 

по 

ЗДБР

Б/31-

11 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

13 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2018 

г./31-

13 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2017 г./ 

по ПМС 

№260/24.1

1.2017г. 

 ПМС 

№165/07.0

8.2018г. 

 ПМС 

№348/18.1

2.2019г. 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2018 

и 

2019 

г./31-

12 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
3 305 

641 

1 773 

430 

484 

100 
1 500 

77 

050 
0 0 435 780 680 000 

95 

000 

154 

557 
0 

1 254 

496 
4 700 

118 

458 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 
1 785 

290 
617 646 

266 

596 
0 

71 

050 
0 0 0 280 000   3 046 0 

1 164 

598 
    

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 71 050 71 050     
71 

050 
                    

  Дейност 554 Защитени жилища - дейност-Местна дейност 71 050 71 050 0   
71 

050 
0 0 0 0   0       0 

  Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 71050 71050     71050                     

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 

1 711 

194 
546 596 

266 

596 
          280 000   3 046   

1 164 

598 
    

  Дейност 606- Изграждане и ремонт на пътища-Местни дейности 
1 714 

240 
546 596 

266 

596 
          280 000   3 046   

1 164 

598 
    

  
Укрепване на свлачище на път с. Самуил - с. Кривица и 

възстановяване на пътя по ПМС 348/18.12.2019 г. 
283 

046 
280 000             280 000   3 046         

  Основен ремонт на ул. "Никола Петков" с. Владимировци 24 779 24 779 
24 

779 
                        

  Основен ремонт на ул. "Шипка" с. Владимировци 61 705 61 705 
61 

705 
                        

  Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Владимировци 76 579 76 579 
76 

579 
                        

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Бели Лом с. Ножарово 20 000 20 000 
20 

000 
                        

  Основен ремонт на ул. Огоста с. Самуил 12 769 12 769 
12 

769 
                        



  Основен ремонт на ул. Д. Благоев с. Самуил 35 764 35 764 
35 

764 
                        

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Преслав с. Самуил 35 000 35 000 
35 

000 
                        

  
ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ" ДФЗ 

1 164 

598 
0                     

1 164 

598 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 
Самуил 

38 852                       
38 

852 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци 
35 773                       

35 

773 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 
Ножарово 

76 961                       
76 

961 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-

180-179) с. Владимировци 

126 

509 
                      

126 

509 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 
256 
998 

                                                                                
256 
998 

    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар 
20 558                       

20 

558 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 31 142                       
31 

142 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - тротоар 6 542                       6 542     

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

225 
976 

                      
225 
976 

    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 95 996                       
95 

996 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 79 320                       
79 

320 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от 

км. 0+000 до км. 0+163 
49 754                       

49 

754 
    

  Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР 52 219                       
52 

219 
    

  
Разходи за консултантски услуги свързани с организацията, 

управлението и отчитането на проекта 
10 444                       

10 

444 
    

  
Разходи за консултантски услуги свързани с разработване и 

окомплектоване на проектното предложение 
6 000                       6 000     

  Разходи за авторски надзор 10 444                       
10 

444 
    

  Разходи за строителен надзор 20 888                       
20 

888 
    

  
Разходи за изработването на техническите инв. Проекти  за ул.Огоста 
с.Богданци, ул.Ком с. Самуил, ул.Янтра с. Ножарово и ул. Калето с. 

Владимировци 

10 000                       
10 

000 
    



  

Разходи за изработването на инв. Проекти на ул. Черни връх, ул. 

Кавала, ул. Ахелой и ул. Царевец в с. Самуил, ул. Прогрес с. 

Владимировци, ул. Хан Аспарух с. Ножарово 

10 222                       
10 

222 
    

ІІ

. 
52-00 Придобиване на ДМА 

1 520 

351 

1 155 

784 

217 

504 
1 500 6 000 0 0 435 780 400 000 

95 

000 

151 

511 
0 

89 

898 
4 700 

118 

458 

  Функция І "Общи държавни служби" 75 300                   75 300     0   

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 60 000                   60 000         

  Закупуване на нов автомобил за ОБА 60 000                   60 000         

  Дейност 123 Общински съвет 15 300                   15 300         

  Закупуване на 17 бр. преносим компютър 15 300                   15 300         

  Функция ІІ "Отбрана и сигурност" 44 385                           
44 

385 

  Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия 44 385                           
44 

385 

  
Закупуване на специализирана техника - високопроходим автомобил 

за защита при бедствия и аварии 
44 385                           

44 

385 

  Функция ІII "Образование" 39 099 34 194 
32 

694 
1 500             4 905         

  Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 4 905                   4 905         

  Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци 4 905 0 0   0 0 0 0 0   4 905       0 

  Дейност 322 Неспециализирани училища 34 194 34 194 
32 

694 
1 500             0         

  
Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Христо Ботев" с. 

Владимировци 
1 500 1 500   1 500             

     

  
Преустройство на парен котел за преминаване от дизелово гориво на 

природен газ  в ОУ "Христо Ботев" с.Владимировци 
32 694 32 694 

32 

694 
              

     

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 84 773 6 000     6 000           0     4 700 
74 

073 

  
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни 

дейности 
44 073 6 000   0 6 000           0       

38 

073 

  Закупуване на хладилна витрина за ЦНСТ ПЛД с. Хума 1 000 0                         1 000 

  Осигуряване на достъпна среда в сградата на  ЦНСТПЛУИ с. Самуил 8 373 0                         8 373 

  Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 10 000 0                         
10 

000 

  
Закупуване на компютърна конфигурация за ЦНСТ ПЛФУ с. 

Хърсово 
1 200 0                         1 200 

  
Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. 

Пчелина 
9 000 6 000     6 000                   3 000 



  Реновиране на автомобилен подход на строеж „Ремонт и оборудване 
на ЦНСТ с. Богомилци, община Самуил“ – първи етап: Изграждането 

на асансьор и необходимото към него техническо помещение, 

реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно от 
сградата на ЦНСТ, обновяване на алеята, осигуряваща пешеходен 

достъп до сградата, както и настилката около самата сграда“  

14 500 
 

                        
14 

500 

  
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна 

дейност 
36 000                           

36 

000 

  Закупуване на професионална пералня за ДПЛУИ Самуил 10 000 0                 0       
10 

000 

  Закупуване на  водогреен котел за ДПЛУИ Самуил 16 000 0                         
16 

000 

  Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 10 000                           
10 

000 

  Дейност 554 Защитени жилища - ДД 0                           0 

    0 0                           

  
Дейност 550 -Центрове за социална рехабилитация и интеграция 

МД 
0                   0         

    0                           
 

  Дейност 561 - Социални услуги в домашна среда  МД 4 700                         4 700   

  

Закупуване на компютърна конфигурация по прект "Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и 
община Самуил" 

2 000                         2 000   

  

Закупуване на милтифункционално устройство (принтир, копир, 

скенер) по прект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Лозница и община Самуил" 

850                         850   

  
Доставка и монтаж на инверторен климатик  по прект 

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Лозница и община Самуил" 

1 850                         1 850   

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 

1 181 

794 

1 020 

590 

184 

810 
        435 780 400 000   71 306   

89 

898 
    

  Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 93 310 93 310 
93 

310 
              0         

  Закупуване на помпен агрегат - ПС-с.Голям извор 34 000 34 000 
34 

000 
                        

  Пресондиране на дълбок сондаж с. Голям извор 59 310 59 310 
59 

310 
                        

  Дейност 604 Улично осветление 15 000                   15 000         

  
Закупуване на специализиран автомобил за поддръжка на 

улично осветление 
15 000 

 
                15 000         



  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие-Местна 

дейност 

1 065 

484 
927 280 

91 

500 
        435 780 400 000   48 306   

89 

898 
    

  

Реконструкция и разширение на общинска сграда и преустройство в 

многофункционален комплекс в с. Самуил - I етап: Преустройство и 
разширение на сградата. Изграждане на терасата  пред нея на кота 0, 

външна тоалетна и подходите за обекта от юг от ул. "Мусала" 

400 

000 
400 000             400 000             

  
Изготвяне на технически проект за обект реконструкция и 
разширение на общинска сграда в мултифункционален камплект 

24 000 20 000 
20 

000 
              4 000         

  
Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия - централна част на с. Владимировци І етап 
106 

306 
62 000 

62 

000 
              44 306         

  Изготвяне на технически проект  9 500 9 500 9 500                         

  
П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап IІ 
435 

780 
            435 780               

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

49 039                       
49 

039 
    

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

Самуил" - Етап І 
24 649                       

24 

649 
    

  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 5 160                       5 160     

  Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на обектите 3 684                       3 684     

  
Изработване на технически инвестиционен проект за спортна 

площадка с. Богданци 
3 684                       3 684     

  

Консултантски услуги за подготовка и изпълнение на проект 

"Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община 
Самуил" 

1 472                       1 472     

  Авторски и стрителен надзор на проекта 2 210                       2 210     

  Дейност 623 Чистота 8 000                   8 000         

  Закупуване на товаропътнически автомобил 8 000                   8 000         

  Функция VIII "Икономически дейности и услуги" 95 000 95 000               
95 

000 
          

  
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата" 
95 000 95 000               

95 

000 
          

  Придобиване на един трактор за снегопочистване 59 500                 
59 

500 
          

  Гребло за снегопочистване за камион форд карго 11 000                 
11 

000 
          

  Гребло за снегопочистване за камион Исузу 11 000                 
11 

000 
          



  Гребло за снегопочистване за  багер Хидромек НМК 102В 6 750                 6 750           

  Гребло  за снегопочистване за трактор 6 750                 6 750           

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-323 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отчет за разхода на средствата за 

командировки за периода от   01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 15.289 

 

Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната съм длъжен да Ви представя отчет 

за разхода на средствата за командировки. 

 

За периода са изразходвани, както следва: 

 

 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

РКО №288/08.07.2020 г. 143,90 София 2 

РКО №296/14.07.2020 г. 155,90 София 2 

ВСИЧКО: 299,80   

 

 

Всички пътувания са в изпълнение на служебните ми 

задължения. 

Моля да приемете отчета в предложения му вид. 

 

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

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

ал.4 от Наредбата за командировките в страната  Общински 

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

„Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчет за разхода на средства за командировки за 

периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

РКО №288/08.07.2020 г. 143,90 София 2 

РКО №296/14.07.2020 г. 155,90 София 2 

ВСИЧКО: 299,80   

  

       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:…………....  



                              /Розалия Асенова/ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-326 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Въвеждане на задължителна предучилищна 

подготовка на 4-годишни деца на територията на община 

Самуил от учебната 2020/2021 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Азем Хълми Шакир ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.290 

На основание на  Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ 

на Закона за предучилищното и училищното 

образование/ЗПУО/ (обн., в бр. 82 на Държавен вестник от 

18.09.2020 г.) и Писмо с Изх. № И-145(2 /28.09.2020г. от 

Националното сдружение на общините на Република България, 

по решение на общините задължителното предучилищно 

образование на 4-годишните деца може да се въведе на 

територията на общината преди задължителния срок определен 

за учебната 2023/2024г. 

Детските градини в община Самуил са две с четири 

филиала /части/ към тях, от които: детска градина „Кокиче” в с. 

Самуил с два филиала: ДГ „Осми март” с. Желязковец и ДГ 

„Първи юни ”с. Хърсово; детска градина „Радост” с. 

Владимировци с два филиала: ДГ „Детелина” с.Богданци и ДГ 

„Детелина” с. Здравец. 

След проведена дискусия с директорите на детските 

градини и извършени посещения за обхват, при които 

родителите на децата в тази възрастова група са получили 

информация за задължителната предучилищна подготовка се 

установи висок процент на обхванати деца. Приблизително 

98,5% от децата родени през 2016 г. по предоставен списък от 

ГРАО и живущи на територията на община Самуил към 

момента посещават детска градина, за 1,5 % от тях предстои 

това да се случи, като за целта родителите им са потвърдили 



желание и готовност. Останалите не пребивават на територията 

на общината или на Република България. 

По данни на ГРАО към дата 28.10.2020г., по постоянен 

адрес, деца родени през 2016г. на територията на община 

Самуил са 100 деца, от които 51 деца не пребивават на 

територията на общината или на Република България, броят на 

4-годишните деца, обхванати и обучаващи се в детските 

градини през учебната 2020/2021г. е  общо 46 деца, както 

следва:  

 

 

Детска градина Брой 

деца 

ДГ „Кокиче“ с. Самуил 12 

Филиал ДГ “Осми март“ с. Желязковец 2 

Филиал ДГ “Първи юни“ с. Хърсово 9 

ДГ „Радост“ с. Владимировци 13 

Филиал ДГ “Детелина“ с. Богданци 4 

Филиал ДГ “Детелина“ с. Здравец 6 

 

 

Детските градини разполагат с достатъчен брой места, 

отговарят на изискванията по Наредба за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие, Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното 

образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.), изм. и доп., (ДВ бр. 85 от 

2.10.2020 г. ), в сила от 2.10.2020 г. и Наредба № 3 за здравните 

изисквания към детски градини. Наличните свободни места в 

детските градини по населени места на територията на 

общината са достатъчни. Педагогически и непедагогически 

персонал също е наличен, достатъчен и квалифициран. 

МОТИВИ: Община Самуил има условия за осигуряване 

на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните 

деца. Водещ фактор за постигането на качествено образование е 

необходимостта то да се предоставя в подходяща среда и 

форма, отговаряща на индивидуалните потребности, възрастови 

и личностни особености от по-ранна детска възраст. 

Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани 

и възпитавани в детска градина е предпоставка за цялостен 

приобщаващ процес и основа на качествено бъдещо 

образование. Изграждането на ранни навици за учене биха 

поставили здрава основа за цялостното личностно развитие и 

осъзнатост на децата по отношение необходимостта от 

образование и грамотност. По-ранният им контакт с 

образователните стандарти чрез подходящите педагогически 

методи съчетани с игрови дейности е крачка напред по 

отношение превенция на рискове като ранно отпадане от 

образователната система, неграмотност или ниски 

образователни резултати. Подкрепата, която се предоставя в 

детските градини е свързана не само с образователния, но и с 

възпитателния процес на децата, което изгражда навици, 

умения, правилен модел на поведение и общуване, които ще 

допринесат за ранна превенция и коригиране на социални 

явления, като отпадане от училище и поведенчески отклонения. 

За голяма част от тези деца майчиният език не е 

български. Постъпването им от по-ранна възраст за обучение в 

предучилищна група ще допринесе за тяхната по-лека и 

ефективна адаптация, ще създаде социална среда на 

приемственост и усвояване на нормите на българския език, 



както говоримо, така и граматически, ще се предостави 

възможност за по-дълъг и плавен преход, чрез подходящи 

педагогически методи и ситуации за усвояване на 

образователно - възпитателни стандарти. Социализацията им, 

като задължителен ангажимент на обществото ще е 

осъществена чрез подходящи интегрирани подходи, които ще 

създадат благоприятна среда за продължаване на 

образованието. 

Съгласно определените от Министерство на 

образованието и науката процедури, допълнителното 

финансиране за задължително предучилищно образование на 4 - 

годишните деца, ще бъде осигурено както следва: за решения на 

Общински съвет в сила до края на 2020 г. - от първо число на 

месеца, следващ месеца на влизане в сила на решението, а за 

решения на Общински съвет, влезли в сила след 31.12.2020 г. - 

от началото на следващата учебна година (2021/2022). 

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.2 във връзка с 

ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.56, чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование във връзка с §16 и §17 от ПЗР на ЗИД 

на Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

На основание основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.56, чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование във връзка с §16 и §17 от ПЗР на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет-Самуил със  „За” –

15 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително 

предучилищно образование на 4- годишните деца в детските 

градини на територията на Община Самуил от настоящата 

2020/2021 учебна година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Самуил да предприеме 

по следващите съгласно закона действия в изпълнение на 

решението по т.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 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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-324 от д-р Бейтула Сали – 

Председател на Общински съвет Самуил 

 

ОТНОСНО: Отчет за разхода на средствата за 

командировки за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 
 

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

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.291 

 

Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната съм длъжен да Ви представя отчет 

за разхода на средствата за командировки. 

 

За периода са изразходвани, както следва: 

 

Документ No/Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

РКО №289/08.07.2020 г. 103,90 София 2 

ВСИЧКО: 103,90   

 

 

Всички пътувания са в изпълнение на служебните ми 

задължения. 

Моля да приемете отчета в предложения му вид. 

 

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

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

ал.4 от Наредбата за командировките в страната  Общински 

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

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчет за разхода на средства за командировки за 

периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

РКО №289/08.07.2020 г. 103,90 София 2 

ВСИЧКО: 103,90   

  

       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:…………....  



                              /Розалия Асенова/ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-286 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС- Самуил 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Стефан Николов Савов ЗА 

12 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

13 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.292 

1. В общинска администрация Самуил е получено   Заявление  

за закупуване на поземлен имот с идентификатор №65276.1.1 с 

площ от 1144 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил с административен адрес: с.Самуил, 

ул.“Черни връх“  №2. 

  Предвид гореизложеното предлагам гореописания имот 

да бъде включен в  „Програмата за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2020 

г.” на ОбС Самуил в Раздел І, т.1„Описание на имотите, които 

община Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35, 

ал.1 от Закона за общинската собственост – чрез публичен 

търг с явно наддаване“ да   се  добави   „т.1.19 Поземлен 

имот с идентификатор №65276.1.1 с площ от 1144 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил, одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005 г. и 

изменена със Заповед №КД-14-17-78/25.05.2006 г.  с 

административен адрес: с.Самуил, ул.“Черни връх“  №2 по 

АЧОС №290/14.08.2006 г.“  

 

2. В община общинска администрация Самуил е  получено 

заявление с Вх.№4886/20.10.2020г.  от Касим Исмаил Осман с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул.“Черни връх“ №40  с молба за  

закупуване  частта на общината с площ от 346 кв.м.  от  

поземлен имот  с идентификотор  №65276.1.11, целият от  1026 

кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №522/09.03.2009 г. 

 Предвид гореизложеното предлагам  в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.3 

„Прекратяване на съсобственост между физически и 

юридически лица“, да се  добави  „т.3.7.  Част от  поземлен 



имот  с идентификатор  №65276.1.11  с площ от  346  кв.м., 

целият  от  1026 кв.м.  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед 

№РД- 18 - 17/07.06.2005 г.  на Изпълнителния директор на 

Агенция  по кадастъра  по АЧОС №522/09.03.2009г.“ 
 

3. Във връзка с получено Заявление с Вх.№5008/27.10.2020 год. 

от Фатме Метин Ахмед   с постоянен адрес: с.Владимировци, 

ул.”Тимок” №5, община Самуил, област Разград за закупуване 

на поземлен имот с идентификатор  №11449.73.525  с площ от 

879 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, собственик на построените в  имота сграда с 

идентификатор №11449.73.525.1 и сграда с идентификатор 

№11449.73.525.2   по приложения Нотариален акт №171, том 

VI, рег. №5761, дело 406 от 2011 г. 

 Предвид гореизложеното,  предлагам  имота да бъде 

включен в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” на ОбС 

Самуил, Раздел I, т.4 „Продажба на имоти –частна общинска 

собственост на собственика на законно построената  върху нея 

сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС“  да се добави  „т.4.3. 

Поземлен имот 11449.73.525, област Разград, община Самуил, с. 

Владимировци, ул. Тимок № 5, вид собств. Общинска частна, 

вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 

m), площ 879 кв. м, стар номер 525, квартал 54, парцел 12, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №890/03.02.2012 г.“ 

 

4. Във връзка с получено Заявление с Вх.№4474/23.09.2020 г. от  

„ЦИФРОВИ СИСТЕМИ” ООД, ЕИК -103083582 със седалище и 

адрес на управление: гр.Варна 9000, община Варна, област 

Варна, бул.”Сливница” №40, ет.1, офис 1,  представляван от 

Драгомир Христов Славов   за монтиране на система за 

интернет услуги в част от  сграда с начин на трайно ползване   

„Детска градина” в с. Самуил   за срок от  3 години.   

 Предвид гореизложеното,  предлагам   в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил,  Раздел  I, т.8. 

„Отдаване под наем на имоти чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс“ да се добави „т.8.12. Отдаване 

под наем на част от сграда  с начин на трайно ползване  „Детска 

градина” в  с.Самуил, находяща  се в УПИ №І в квартал 39  по 

плана на с.Самуил, с административен адрес: с.Самуил, 

ул.”Ивайло” №16, община Самуил, област Разград   по  АПОС 

№2559/11.11.2016 г.  за монтиране на система за интернет услуги“ 

 

5. Във връзка с получено заявление с Вх.№4831/16.10.2020 г.  от 

Калиптен Исмаил  с постоянен адрес: гр.Разград, бул.”Южен 

булевард” №38, община Разград, област Разград за наемане  на  

поземлени имоти   по чл.37и, ал.13 на  Закона за собствеността  

и  ползването  на земеделските земи, както следва:  

   5.1. Поземлен имот с идентификатор №11449.35.22 с площ от 

6687 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

   5.2. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 

14631 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Коджа кюше”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

   5.3. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.21 с площ от 

1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Ени кору”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

   5.4. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.56 с площ от 

10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

   5.5. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.55 с площ от 

15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 



„Каршъ авул”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци. 

 Предвид гореизложеното,  предлагам същите  да бъдат 

включени в „Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” на ОбС 

Самуил, в Раздел  I, т.8. Отдаване под наем на имоти чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс  да се 

добавят „ т.8.13, т.8.14, т.8.15, 8.16 и т.8.17 ,  както следва: 

     т.8.13. Поземлен имот с идентификатор №11449.35.22 с площ 

от 6687 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

    т.8.14. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.20 с площ 

от 14631 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Коджа кюше”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

    т.8.15. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.21 с площ 

от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Ени кору”, трета категория  по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

    т.8.16. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.56 с площ 

от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

    т.8.17. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.55 с площ 

от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Каршъ авул”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци. 

 

6. В „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” в Раздел 

І, т.11. Отчуждаване  на имоти, собственост на физически 

или юридически лица”  за отчуждаване  на  поземлен имот  

29218.23.3  с площ от 20001 м2  местността „Агова нива” 

собственост на Мюсюлманско изповедание с начин на трайно 

ползване  „Гробище” бяха определени  следните имоти  

общинска собственост за замяна чрез равностойни имоти: 

   1. Поземлен имот №29218.35.14 – 1086 м2 с НТП- нива  по 

АЧОС №3380/03.06.2019 г.     

   2. Поземлен имот №29218.35.16 – 1915 м2 с НТП- нива  по 

АЧОС №3398/03.06.2019 г. 

   3. Поземлен имот №29218.35.17 – 1487 м2  с НТП – нива по 

АЧОС №3397/03.06.2019 г. 

  4. Поземлен имот №29218.35.18 – 2806 м2 с НТП-  нива  по 

АЧОС №3396/03.06.2019 г.      

  5. Поземлен имот №29218.35.19 – 1204 м2  с НТП –нива по 

АЧОС №3395/03.06.2019 г. 

  6. Поземлен имот №29218.35.21 – 11446  м2 с НТП нива  по 

АЧОС №3394/03.06.2019 г. 

  С  обща площ: 19944 кв.м.  

 

 Мюсюлманското изповедание гр.София е приело на свое  

Решение №281/01.12.2016 г./Приложено към докладната/ 

замяната да се извърши с поземлен имот 

№15669.4.38(предходен номер 004038)  с площ от 19999 кв.м. , 

местността „Лозята“ с НТП – „Нива”  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Голяма вода по АЧОС 

№3507/01.07.2019 г. 

 Предвид гореизложеното предлагам в  „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” в Раздел І, т.11. Отчуждаване  на 

имоти, собственост на физически или юридически лица”  за 

отчуждаване  на  поземлен имот  29218.23.3  с площ от 20001 м2  

местността „Агова нива”  собственост на Мюсюлманско 

изповедание с начин на трайно ползване  „Гробище”  

определените  по-горе имоти от т.1 до т. 6 от „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил и за замяна  да се 

определи  поземлен имот №15669.4.38(предходен номер 

004038)  с площ от 19999 кв.м., местността „Лозята“ с НТП – 



Нива  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Голяма вода по АЧОС №3507/01.07.2019 г.  

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

ОбС-Самуил „За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ: 

I. Измененя и допълва Решение №6.050/31.01.2020г., изм. и доп. 

с Решения №9.119/29.04.2020г., №11.186/30.06.2020г., 

№12.216/28.07.2020г., №12.217/28.07.2020 г.   

№13.251/24.08.2020г.  и №14.268/30.09.2020 г. - „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил в Раздел І, 

т.1„Описание на имотите, които община Самуил има 

намерение да продаде по реда на чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост – чрез публичен търг с явно 

наддаване“ се добавя т.1.19. Поземлен имот 65276.1.1, област 

Разград, община Самуил, с. Самуил, м. Зад училището, вид 

собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Нива, площ 1144кв.м., Заповед за одобрение на  КККР  № РД-

18-17/07.06.2005 г. на изпълнителния директор на АК по АЧОС 

№290/14..08.2006 г. , като Раздел I, т.1 придобива следния вид: 

1. Описание на имотите, които община Самуил  има 

намерение  да   продаде  по реда на  чл.35,ал.1 от Закона за 

общинската собственост – чрез публичен  търг с явно 

наддаване: 

 1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

 1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №2190/08.07.2017г.  

 1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г.  

 1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г.  

 1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№655/26.08.2011г.  

 1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№646/26.08.2011г.  

 1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г.  



 1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г.  

 1.9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  

 1.10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г.  

 1.11.  Поземлен имот  6146/9004кв.м. идеални части от  

незастроен поземлен имот VІІ квартал 32, с НТП – общежитие, 

с.Самуил по АЧОС №606/08.09.2009г. (за имота предстои делба 

и промяна на начина на трайно ползване)  

 1.12. Част от поземлен имот №І в квартал 51 с площ от 

3890м2 с НТП за «Озеленяване», находящ се в с.Самуил, ул. 

„Л.Каравелов„ №1А 

 1.13. Урегулиран  поземлен имот-незастроен с начин на 

трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на 

трайно ползване –за «Обществено обслужване» с площ от 903 

м2, за който е отреден поземлен имот ХІV-677 от квартал 3 по 

плана на с.Самуил, находящ се в с.Самуил, ул. „Димчо 

Дебелянов” №6, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№3110/25.10.2018г. 

 1.14.Имот №11449.73.1050 с площ от 1335м2  по  АЧОС 

3423/13.06.2019г. с.Владимировци.  

 1.15. Поземлен имот  с начин на трайно ползване: 

Незастроен  имот   за жилищни нужди. Трайно предназначение 

на територията:Урбанизирана. Площ- 691 кв.м.  с 

идентификатор №11449.73.146 с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.”Стамболийски” №2  по АЧОС 

№898/03.02.2012г.  

  1.16. Поземлен имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, 

одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005 г.  на 

Изпълнителния  директор на Агенция по кадастъра. 

 1.17. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1547 м2 в квартал 51, 

№III,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ по АЧОС №4181/27.08.2020 

г.   

  1. 18. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, 

№IV,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ №1А по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г.  

              т.1.19. Поземлен имот 65276.1.1, област Разград, 

община Самуил, с. Самуил, м. Зад училището, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Нива, 

площ 1144кв.м., Заповед за одобрение на  КККР  № РД-18-

17/07.06.2005 г. на изпълнителния директор на АК по АЧОС 

№290/14..08.2006 г. 

 

ІI. Измененя и допълва Решение №6.050/31.01.2020г., изм. и 

доп. с Решения №9.119/29.04.2020г., №11.186/30.06.2020г., 

№12.216/28.07.2020г., №12.217/28.07.2020 г.   

№13.251/24.08.2020г.  и №14.268/30.09.2020 г. - „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил в Раздел І, т.3 

„Прекратяване на съсобственост между физически и 

юридически лица“,  се  добавя  „т.3.7.  Част от  поземлен имот  

с идентификатор  №65276.1.11  с площ от  346  кв.м., целият  от  

1026 кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 



с.Самуил, одобрени по Заповед №РД 18-17/07.06.2005 г.  на 

Изпълнителния директор на Агенция  по кадастъра  по АЧОС 

№522/09.03.2009г.“, като Раздел І, т.3  придобива следния вид: 

Раздел І, т.3 „Прекратяване на съсобственост между 

физически и юридически лица“ 
         3.1. Част от  поземлен имот  с идентификотор  №65276.1.4  

с площ от  37 кв.м. от  677 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС №518/09.03.2009 

г.;  

         3.2.  Част от  поземлен имот  с идентификотор  №65276.1.5  

с площ от  225 кв.м. от  865 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил   по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил по АЧОС №516/09.03.2009 

г.;  

         3.3.   Част от   поземлен имот с идентификатор  №65276.1.7  

с площ  от 124 кв.м. от 759  кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил по АЧОС №521/09.03.2009 

г.;  

         3.4. Част от   поземлен имот с идентификатор  №65276.1.8  

с площ  от 74 кв.м. от 744  кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил по АЧОС №519/09.03.2009 

г.;  

         3.5. Част от   поземлен имот с идентификатор  №65276.1.9  

с площ  от 98 кв.м. от 751  кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС №517/09.03.2009 

г.;  

         3.6. Част от   поземлен имот с идентификатор  №65276.1.19  

с площ  от 736 кв.м. от 976 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил по АЧОС №288/14.08.2006 

г.” 

         3.7. Част от   поземлен имот с идентификатор  №65276.1.11  

с площ  от 346 кв.м. от 1026 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС №522/09.03.2009 

г. 

 

III. Изменя и допълва в Решение №6.050/31.01.2020г., изм. и 

доп. с Решения №9.119/29.04.2020г., №11.186/30.06.2020г., 

№12.216/28.07.2020г., №12.217/28.07.2020 г.   

№13.251/24.08.2020г.  и №14.268/30.09.2020 г. - „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил в Раздел  I, т.4 

„Продажба на имоти – частна общинска собственост на 

собственика на законно построената  върху нея сграда, 

съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС“  се добавя „т.4.3. Поземлен имот 

11449.73.525, област Разград, община Самуил, с. 

Владимировци, ул. Тимок № 5, вид собств. Общинска частна, 

вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 

m), площ 879 кв. м, стар номер 525, квартал 54, парцел 12, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №890/03.02.2012  г.“ 

и Раздел I, т.4 придобива следния вид: 

      4.1. Урегулиран поземлен имот – застроен с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване –ниско застрояване (до 10м.), жилищно строителство  

с площ от 1529 кв.м., за който е отреден  имот №VIII-135  в 

квартал 17 по плана на с.Ножарово,  одобрен по Решение 

№21.297/2005 г. по АЧОС №500/08.01.2009 г. 

     4.2. Поземлен имот  с идентификатор  №30630.40.272  с 

площ от 570 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Здравец, одобрени по Заповед  РД-18-

41/31.08.2005 г. на ИД на АК и изменена със Заповед КД-14-17-

21/16.07.2007 г. на СГКК-Разград по АЧОС №3627/23.07.2019 г.  

     4.3. Поземлен имот 11449.73.525, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 5, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско 

застрояване (до 10 m), площ 879 кв. м, стар номер 525, квартал 

54, парцел 12, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

27/11.06.2007 г. на Изпълнителния директор на АК по АЧОС 

№890/03.02.2012  г. 



IV. Изменение и допълнение в Решение №6.050/31.01.2020г., 

изм. и доп. с Решения №9.119/29.04.2020г., 

№11.186/30.06.2020г., №12.216/28.07.2020г., 

№12.217/28.07.2020 г.   №13.251/24.08.2020г.  и 

№14.268/30.09.2020 г. - „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил 

 в Раздел  I, т.8. „Отдаване под наем на имоти чрез публичен 

търг или публично оповестен конкурс“  се добавят т.8.12, 

т.8.13, т.8.14, т.8.15, 8.16 и т.8.17, както следва: 

 „т.8.12. Отдаване под наем на част от сграда  с начин на трайно 

ползване  „Детска градина” с.Самуил, находяща  се в УПИ №І в 

квартал 39  по плана на с.Самуил, с адрес: с.Самуил, 

ул.”Ивайло” №16, община Самуил, област Разград   по  АПОС 

№2559/11.11.2016 г.  за монтиране на система за интернет 

услуги“ 

 т.8.13. Поземлен имот с идентификатор №11449.35.22 с площ 

от 6687 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

т.8.14. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 

14631 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Коджа кюше”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

т.8.15. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.21 с площ от 

1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Ени кору”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

т.8.16. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.56 с площ от 

10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

т.8.17.Поземлен имот с идентификатор №11449.30.55 с площ от 

15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Каршъ авул”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци. 

    

V. Изменя и допълва  Решение №6.050/31.01.2020г., изм. и доп. 

с Решения №9.119/29.04.2020г., №11.186/30.06.2020г., 

№12.216/28.07.2020г., №12.217/28.07.2020 г.   

№13.251/24.08.2020г.  и №14.268/30.09.2020 г. - „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил в Раздел I, т.11. 

Отчуждаване  на имоти, собственост на физически или 

юридически лица”,  като  за отчуждаване  на  поземлен имот  

29218.23.3  с площ от 20001 м2  местността „Агова нива”  

собственост на Мюсюлманско изповедание с начин на трайно 

ползване  „Гробище”   долуописаните  имоти   общинска 

собственост от т.1 до т.6  

   1. Поземлен имот №29218.35.14 – 1086 м2 с НТП нива  по 

АЧОС №3380/03.06.2019 г.     

   2. Поземлен имот №29218.35.16 – 1915 м2 с НТП нива  по 

АЧОС №3398/03.06.2019 г. 

   3. Поземлен имот №29218.35.17 – 1487 м2  с НТП –нива по 

АЧОС №3397/03.06.2019 г. 

   4. Поземлен имот №29218.35.18 – 2806 м2 с НТП нива  по 

АЧОС №3396/03.06.2019 г.      

   5. Поземлен имот №29218.35.19 – 1204 м2  с НТП –нива по 

АЧОС №3395/03.06.2019 г. 

   6. Поземлен имот №29218.35.21 – 11446  м2 с НТП нива  по 

АЧОС №3394/03.06.2019 г. 

С обща площ: 19944 кв.м.  се изключват от „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил  и за замяна се 

определя  поземлен имот №15669.4.38(предходен номер 004038)  

с площ от 19999 кв.м. , местността „Лозята“ с НТП – Нива  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри н с.Голяма вода 

по АЧОС №3507/01.07.2019 г., като раздел Раздел I, т.11. 



Отчуждаване  на имоти, собственост на физически или 

юридически лица” придобива следния вид: 

11. Отчуждаване  на имоти, собственост на физически или 

юридически лица: 

      1. Отчуждаване  на  поземлен имот  29218.23.3  с площ от 

20001 м2  местността „Агова нива”  собственост на 

Мюсюлманско изповедание, за който има издадено 

удостоверение №РД46-336/-5.08.2019 г.  с начин на трайно 

ползване  „Гробище”   да бъде заменен с   поземлен имот 

№15669.4.38(предходен номер 004038) – собственост на 

общината   с площ от 19999 кв.м., местността „Лозята“ с НТП – 

Нива  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Голяма вода по АЧОС №3507/01.07.2019 г.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд  Разград.  

 

 

 Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-287 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот - частна общинска 

собственост на собственика на законно построените в имота 

сгради. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.293 

В общинска администрация Самуил е получено Заявление с 

Вх.№4214/02.09.2020 год. от Емил Ненов Филипов  с постоянен 

адрес: с.Ножарово, ул.”Рила” №10, община Самуил, област 

Разград за закупуване на  урегулиран поземлен имот  №VIII-135  

в квартал 17  с площ от 1529 кв.м. по плана на с.Ножарово,  

собственик на построените  в имота жилищни и 

селскостопански сгради  по приложения Нотариален акт №29, 

том X, рег.№7802, дело 1050 от 2006 г. В  Нотариален акт №29, 

том X, рег.№7802, дело 1050 от 2006 г. е описано, че  същия е 

собственик и на дворното място. Представиха се и предходни 

Нотариални актове №1977 г., №161/2000 г. и №29/2006 г. Видно 

от Нотариален акт  №1977г. сградите са построени върху 

общинско дворно място. 

 Гореописания имот е включен в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 

2020 год.”  на ОбС Самуил в  Раздел I, т.4 „Продажба на имоти 

–частна общинска собственост на собственика на законно 

построената  върху нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС“  
 „т.4.1. Урегулиран поземлен имот – застроен с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване –ниско застрояване за жилищно строителство  (до 

10м.)  с площ от 1529 кв.м., за който е отреден  имот №VIII-135  

в квартал 17 по плана на с.Ножарово,  одобрен по Решение 

№21.297/2005 г. по АЧОС №500/08.01.2009 г.“ 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

03.09.2020 г.  в размер на  3454.60 лв.  без ДДС. 



 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  4648.20 лв. 

изготвена на  04.09.2020г.  

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.3 

от ЗОС; чл.3, ал.1; чл.30, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 на ОбС –Самуил, 

моля Общински съвет Самуил да приеме решение за продажба на 

гореописания имот на собствениците на законно построените в имота 

сгради. 

 

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

чл.35, ал.3 от ЗОС; чл.3, ал.1; чл.30, ал.1  и ал.4 от Наредба №2 

на ОбС –Самуил, общински съвет Самуил „За” –14 гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

 

1.Продава на Емил Ненов Филипов  с постоянен адрес: 

с.Ножарово, ул. ”Рила” №10, община Самуил, област Разград -   

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – застроен с начин на 

трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на 

трайно ползване –ниско застрояване(до 10м.)  с площ от 1529 

кв.м., за който е отреден  имот №VIII-135  в квартал 17 по плана 

на с.Ножарово,  одобрен по Решение №21.297/2005 г. с адрес: с. 

Ножарово, ул. „Борис Савов” №25, община Самуил, област 

Разград  при граници на имота: север–улица; изток-поземлен 

имот - IX-134; юг- земи извън регулация; запад- поземлен имот 

VII-136  по АЧОС №500/08.01.2009 г. за сумата в размер на 

4648.20(четири хиляди  шестстотин четиридесет и осем лева и 

двадесет стотинки)лв. без ДДС или 5577.84(пет хиляди 

петстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и четири 

стотинки) с ДДС. 

Емил Ненов Филипов  е собственик  на построените в имота 

сгради по  Нотариален акт №29, том X, рег.№7802, дело 1050 от 

2006 г. и във връзка с предходни Нотариални актове №1977 г., 

№161/2000 г. и №29/2006 г.  

2.Разноската от 30.00(тридесет лева)лв. за изготвената пазарна 

оценка да се възстанови от купувача в касата на община 

Самуил. 

3.Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед за 

продажба на имота и подпише договор за покупка-продажба 

след изплащане на дължимите суми.  

 

 

 Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

 Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-288 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Получено предложение за делба на поземлен имот 

в с.Владимировци  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 15.294 

В община Самуил е получено  Заявление с Вх. 

№4579/30.09.2020 г. от Севдие Галиб Мехмед за прекратяване 

на съсобствеността в ПИ №11449.73.327   по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, в което се  

предлага изменение на регулационния план на с. Владимировци  

за ликвидиране  на   част от парцел III, част от парцел VII, 

улица, парцел XII и парцел  XIII в квартал 38 и образуване на 

два  самостоятелни урегулирани поземлени  имота,  равни на 

притежаваните  от двете страни  части  от  общата площ, който 

е  4507 кв.м.  

При така предложеното разделяне се оформят два имота, 

както следва: УПИ VІІІ- 1078  с площ от 2171 кв.м.   предвиден 

за общината   и  УПИ ІХ-1079 с площ от 2336 кв.м. предвиден за 

Севдие Галиб.   

В предложеното изменение  в  УПИ VІІІ- 1078 предвиден 

за общината има построени сгради собственост на Севдие 

Галиб, с което в бъдеще само  тя има правото да закупи земята.  

 В общинска администрация Самуил е получено  и 

заявление от Айдън Хасан Исуф  от с.Владимировци  с 

приложен  Нотариален акт №188/2013г., от който е видно,  че  

същият  е   придобил   право на собственост  върху  следните 

сгради: 

1. Самостоятелен обект в сграда с предназначение „За 

търговска дейност“ със застроена площ от 175 кв.м. на 

първия етаж в сграда 17  построена в поземлен имот 

№11449.73.327. 

2. Самостоятелен обект в сграда с предназначение „За 

делова и административна  дейност“ със застроена площ 

от 98 кв.м. на втория етаж в сграда 17  построена в 

поземлен имот №11449.73.327. 

Същият   заявява желание да му бъде отреден прилежащ терен  

към  сградите и   закупуването му от общината.  



 В предложената скица – проект за разделяне на имота,  

сградите на Айдън Хасан Исуф  попадат   в проекта  на 

новообразувания  УПИ  ІХ-1079   в квартал 38.  

Така предложената делба на имота  лишава заинтересования 

собственик  Айдън Исуф от правата му върху земята,  а при  

необходимост от подобрения  или  поддържането  на външната 

страна на  сградата  го прави зависим от собственика на земята.  

А именно: прекратяването на съсобствеността  е уредена в 

чл. 36. ал.1  от  Закон за общинската собственост „ 
Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, 

държавата, физически лица или юридически лица се извършва след 

решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, 

ал. 2, чрез: 

1. делба; 

2. продажба на частта на общината; 

3. откупуване частта на физическите лица или на юридическите 

лица; 

4. замяна. 

(2) При прекратяване на съсобствеността по ал. 1 се прилагат 

разпоредбите на Закона за собствеността и на Гражданския 

процесуален кодекс. 

(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на 

общината издава заповед и сключва договор.” 

        и    съгласно чл. 30 от   Закон за собствеността „ Правото на 

собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица - 

държавата, общините и други юридически или физически лица. 

Частите на съсобствениците се считат равни до доказване на 

противното. Всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите 

на общата вещ съразмерно с частта си.” 

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

за общинската собственост 

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

Закона за общинската собственост, Общински съвет Самуил със 

„За” –14 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

1. Не приема  направеното предложение по приложената проек 

на скица  от Севдие Галиб Мехмед за прекратяване на 

съсобствеността  за ликвидиране  на   част от парцел III, част от 

парцел VII, улица, парцел XII и парцел  XIII в квартал 38 и 

образуване на  два  самостоятелни урегулирани поземлени  

имота,  равни на притежаваните  от двете страни  части  от  

общата площ, който е  4507 кв.м. Нови имоти  УПИ VІІІ- 1078  с 

площ от 2171 кв.м. -  предвиден за общината   и  УПИ ІХ-1079 с 

площ от 2336 кв.м.-  предвиден за Севдие Галиб. Предложената 

делба на имота  лишава заинтересования собственик  Айдън 

Хасан Исуф, чиято сграда  попада в новообразувания  УПИ ІХ-1079 

от правата му върху прилежащия терен  и при    необходимост 

от  подобрения  или  поддържането  на външната страна на 

сградата  става зависим от собственика на поземления имот. 

2.Упълномощава кмета на община Самуил да възложи 

изготвянето на ново предложение   за  делба на имота, като се 

предвиди прилежащ терен  за сградите на Айдън Хасан Исуф  за 

да се спазват интересите на всички съсобственици в поземления 

имот.  

3. При непостигане на съгласие със съсобственика Севдие 

Галиб  делбата да се извърши по Съдебен ред.  

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-289 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем  на имоти публична общинска 

собственост по реда на ЗСПЗЗ 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.295 

В общинска администрация Самуил е получено заявление с 

Вх.№4831/16.10.2020 г.  от Калиптен Исмаил  с постоянен 

адрес:гр.Разград, бул.”Южен булевард” №38, община Разград, 

област Разград за наемане на поземлени имоти   по реда на 

Закона за собствеността  и  ползването  на земеделските земи, 

както следва:  

1. Поземлен имот с идентификатор №11449.35.22 с 

площ от 6687 кв.м.,  начин на трайно ползване 

„Пасище”  в  местността „Акбаш кору”, трета 

категория  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци; 

2.  Поземлен имот с идентификатор №11449.29.20 с 

площ от 14631 кв.м.,  начин на трайно ползване 

„Пасище”  в  местността „Коджа кюше”, трета 

категория  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци; 

3. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.21 с 

площ от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване 

„Пасище”  в  местността „Ени кору”, трета категория  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци; 

4. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.56 с 

площ от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване 

„Пасище”  в  местността „Акбаш кору”, трета 

категория  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци; 

5. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.55 с 

площ от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване 

„Пасище”  в  местността „Каршъ авул”, трета 



категория  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци. 

 Калиптен Исмаил е собственик на  животновъден обект, 

находящ се в с.Владимировци, община Самуил, област Разград,  

регистриран под  №1144940125/стар №7440-0330/. Същата е  

проявила интерес от наемане на гореописаните пасища с цел  

ползването им за паша на животните си.  

За описаните по-горе пасища се проведоха  търгове с явно 

наддаване  за отдаването им  за стопанската 2019-2020 г., като 

за същите   не беше  проявен интерес, както и за последните 5 

години.   

Съгласно чл.37и, ал.13 и чл. 14 от Закона за собствеността и 

ползването  на земеделските  земи „Останалите свободни 

пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен 

фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до 

участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната 

дирекция "Земеделие" - за земите от държавния поземлен фонд, 

и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен 

фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.”   

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

Закона за общинската собственост,  чл.37и, ал.13 и чл. 14 от 

Закона за собствеността и ползване на земеделски земи. 

 

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

Закона за общинската собственост, чл.37и, ал.13 и чл. 14 от 

Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, 

Общински  съвет „За” –14 гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма.  

 

 

 

 

РЕШИ: 

1.Да се проведат  публичени  търгове   с явно наддаване   за 

отдаване под наем  на  пасища – публична общинска 

собственост , както следва: 

       1.1.Поземлен имот с идентификатор №11449.35.22 с площ 

от 6687 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

      1.2.Поземлен имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 

14631 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  местността 

„Коджа кюше”, трета категория  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци; 

      1.3. Поземлен имот с идентификатор №11449.29.21 с площ 

от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Ени кору”, трета категория  по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

     1.4. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.56 с площ 

от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци; 

      1.5. Поземлен имот с идентификатор №11449.30.55 с площ 

от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Каршъ авул”, трета категория  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци. 

2.Определя се: 

    2.1. Първоначална годишна наемна  цена –  9.00лв./1000м2 

без ДДС;      

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната годишна 

наемна цена; 

    2.3. Депозит за  участие  -  9.00лв./1000 м2;  

    2.4. Срок на наемното отношение –  1 стопанска година 

(2020-2021 год.); 

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

подаване на заявленията. 

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

кандидатите за участие в търговете: 



    3.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 

    3.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   4.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ –

Самуил. 

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

участие в търга.  

6. В търга могат да участват само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани  в Интегрираната 

информационна система на  БАБХ. 

7. Всички разходи за трасиране  на имотите са за сметка на 

наемателите; 

8. Забранява се  ограждането на имотите. 

9. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до сключване на договора.  

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-290 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на 

част от имот – публична  общинска собственост чрез публичен 

търг с явно наддаване  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 15.296 

Получено е Заявление с Вх.№4474/23.09.2020 г. от  

„ЦИФРОВИ СИСТЕМИ” ООД, ЕИК -103083582 със 

седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, община Варна, 

област Варна, бул.”Сливница” №40, ет.1, офис 1 представляван 

от Драгомир Христов Славов   за монтиране на система за 

интернет услуги в част от  сграда с начин на трайно ползване за  

„Детска градина” с. Самуил   за срок от  3 години.   

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 и чл.14, 

ал.7 от ЗОС; чл.15, ал.1 от Наредба №2 на ОбС - Самуил, предлагам  

Общински съвет - Самуил  да открие процедура чрез публичен търг с 

явно наддаване   за отдаване под наем на част от сграда  с начин на 

трайно ползване  „Детска градина” с.Самуил, находяща  се в УПИ №І 

в квартал 39  по плана на с.Самуил, с адрес: с.Самуил, ул.”Ивайло” 

№16, община Самуил, област Разград   по  АПОС №2559/11.11.2016 г.  

за монтиране на система за интернет услуги. 

 

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

чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15, ал.1 от Наредба №2  на  ОбС  Самуил, 

Общински съвет - Самуил със „За” –14 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 

 

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

под наем на част от сграда  с начин на трайно ползване  „Детска 

градина” с.Самуил, находяща  се в УПИ  №І в квартал 39  по 

плана на с.Самуил, с адрес: с.Самуил, ул.”Ивайло” №16, 

община Самуил, област Разград   по  АПОС №2559/11.11.2016 г.  

за монтиране на система за интернет услуги.    

2. Определя първоначална тръжна цена на месец  в размер на 

32,22 лв.  без ДДС, определена   по Приложение №1 към  

Наредба №2 на  ОбС Самуил; 



    2.1. Депозит за участие – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 3(три) години от датата на 

сключване на договора; 

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

подаване на заявленията за участие; 

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

със  заявлението:  

    4.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2. Декларация за липса на конфликт на интереси; 

    4.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит; 

    4.5. Удостоверение за актуално състояние за юридически 

лица регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение за липса на задължения към звено „МДТ“ 

– Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-291 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот - частна общинска 

собственост на собственика на законно построената в имота 

сграда 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 15.297 

В общинска администрация Самуил е получено Заявление с 

Вх.№4068/21.08.2020 год. от Хълми Кадир Мустафа  с 

постоянен адрес: с.Здравец, ул.”Иван Вазов” №102, община 

Самуил, област Разград за закупуване на поземлен имот с 

идентификатор  №30630.40.272  с площ от 570 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Здравец, 

собственик на построената в  имота сграда с идентификатор 

№30630.40.272.1  по приложения Нотариален акт №52, том ІII, 

рег.№4200, дело 407 от 2020 г. 

 Гореописания имот е включен в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 

2020 год.”  на ОбС Самуил в Раздел І, т.4. Продажба на имоти 

–частна общинска собственост на собственика на законно 

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

т.4.2. Поземлен имот  с идентификатор  №30630.40.272  с площ 

от 570 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Здравец, одобрени по Заповед  РД-18-41/31.08.2005 г. на ИД 

на АК и изменена със Заповед КД-14-17-21/16.07.2007 г. на 

СГКК-Разград по АЧОС №3627/23.07.2019 г.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

03.09.2020 г.  в размер на  1369.20 лв. без ДДС. 

 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  1299.60 лв. 

изготвена на  04.09.2020г.  

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.3 

от ЗОС; чл.3, ал.1; чл.30, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 на ОбС –Самуил, 

моля Общински съвет Самуил да приеме решение за продажба на 

гореописания имот на собствениците на законно построените в имота 

сгради. 



 

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

ал.3 от ЗОС; чл.3, ал.1; чл.30, ал.1  и ал.4 от Наредба №2 на ОбС 

–Самуил, общински съвет Самуил „За” –14 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 

 

1.Продава на Хълми Кадир Мустафа  с постоянен адрес: 

с.Здравец, ул.”Иван Вазов” №102, община Самуил, област 

Разград - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  

№30630.40.272  с площ от 570 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Здравец, одобрени по Заповед  РД-

18-41/31.08.2005 г. на ИД на АК и изменена със Заповед КД-14-

17-21/16.07.2007 г. на СГКК-Разград  при граници на имота: 

30630.40.273, 30630.40.274, 30630.40.275, 30630.40.262 по 

АЧОС №3627/23.07.2019 г.  за сумата в размер на 1369.20( 

хиляда триста шестдесет и девет лева и двадесет стотинки)лв. 

без ДДС или 1643.04(хиляда шестстотин четиридесет и три  

лева и четири стотинки) с ДДС. 

Хълми Кадир Мустафа  е собственик  на построената в имота 

сграда с  идентификатор №30630.40.272.1   по  Нотариален акт 

№52, том ІII, рег.№4200, дело 407 от 2020 г.   

2. Разноската от 30.00(тридесет лева)лв. за изготвената пазарна 

оценка да се възстанови от купувача в касата на община 

Самуил. 

3. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед за 

продажба на имота и подпише договор за покупка-продажба 

след изплащане на дължимите суми.  

 

 

 Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

 Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-292 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за концесия  

№137/25.05.2015 г.  на язовир „Богданци“ с концесионер 

„АКВА ПЛАН ГРУП“ ООД, представлявани  от Христо Петков 

Иванов и Борис Митков Борисов – управители 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.298 

В общинска администрация Самуил е получено писмо с 

Вх.№3240/ 30.06.2020 г. от „АКВА ПЛАН ГРУП”  ООД, ЕИК: 

203403122 със седалище и  адрес на управление: гр.Исперих, 

ул.”Христо Ботев„ № 28, община Исперих, област Разград  

представлявани от  Христо Петков Иванов и Борис Митков 

Борисов -  концесионери по Договор  №137/25.05.2015 г. на  

язовир  с.Богданци  за разваляне/прекратяване на същия  поради 

настъпили форсмажорни събития във връзка със спадането на 

водата в обекта на концесията, продължителното засушаване и 

липса на достатъчно воден приок  към язовир „Богданци“, както 

и искане за връщане на внесената гаранция за изпълнението по 

договора считано от 30.06.2020 г.  

В отговор   на писмото,   същия  е уведомен, че  има 

неизпълнение на договора  за концесия  по чл.21   за  неплатено 

годишно  концесионно възнаграждение  за 2020 г.  в размер на 

22500(двадесет и две хиляди и петстотин)лв. към 31.03.2020 г.;  

неизпълнение на задължението  по  социалната дейност в 

размер на  4500(четири хиляди и петстотин) лв.; неизпълнение  

на  годишната инвестиционната програма   по отношение на 

неизвършени инвестиции  за язовира и прилежащите 

съоръженията към него;  нередовно почистване на  двата откоса 

и на 500 м. от преливника към дерето от храстовидна 

растителност; незастраховане на обекта на концесията от 

началото на концесията, включително и 2020 г.  

      

Предвид гореизложеното и на основание  чл.43, т.4 във 

връзка с чл.38, ал.3 от Договора за концесия №137/25.05.2015 г. 

предлагам същия да бъде прекратен едностранно  от  

концедента.      

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.1  от 

Закона за концесиите, чл.43, т.4 във връзка с чл.38, ал.3 от 



Договора за концесия №137/25.05.2015г., Общински съвет 

Самуил със „За” –14 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

  РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за  прекратяване едностранно на Договор  за 

концесия №137/25.05.2015г. сключен с „АКВА ПЛАН ГРУП”  

ООД, ЕИК: 203403122 със седалище и  адрес на управление: 

гр.Исперих, ул.”Христо Ботев„ № 28, община Исперих, област 

Разград,   представлявано от управителите - Христо Петков 

Иванов и Борис Митков Борисов  на поземлен имот  

№04666.16.25  с площ от 281592 кв.м. в местността „Джамийски 

ниви“.  Трайно предназначение на територията: Територия, 

заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: 

„Язовир” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, одобрени по Заповед РД-18-172/25.03.2019 г.   на 

ИД на АГКК – Разград.   Номер по предходен план: 000010. Акт 

за публична общинска собственост №3503/19.06.2019г.,  поради  

неспазване на задълженията по договора, довели до спиране 

действието на концесията, като: 

        1.1.  неплащане  на концесионното  възнаграждение за 2020 

г.  в размер на 22 500 лв. при условията и срока на 

концесионния договор;  

1.2. неизпълнение задължението  по  социалната дейност в 

размер на  4500 лв.;         1.3. неизпълнение  на  годишната 

инвестиционната програма   в  язовира и съоръженията към 

него;   

1.4. нередовно почистване на  двата откоса и на 500 м. от 

преливника от храстовидна растителност;  

1.5. незастраховане на обекта на концесията от началото на 

концесията.                                                                                                                                                                                                    

2. Да се усвои  паричната гаранция в полза на общината   по  

чл.31, т.4  от договора  в размер на  11 250 (единадесет хиляди 

двеста и петдесет) лв.,  

3. Да се усвои    паричната  гаранция по чл. 31, т.1  от договора  

в размер на 4653.05 лв. за неизпълнение на инвестиционната 

програма за 2020 г.  

4. Упълномощава  кмета на общината: 

       4.1. Да уведоми концесионера за прекратяването на 

концесионния договор  и решението на Общинския съвет.  

       4.2. Да представлява концедента при прекратяването на 

концесията, както  и по дела, свързани с изпълнението и 

прекратяването на договора, в т.ч. събиране на дължимите суми 

по прекратения концесионен договор по Съдебен ред. 

        4.3. Да определи със заповед комисия  за  приемането  на 

концесионния обект в 14 дневен  срок от датата на 

прекратяването на концесионния договор. 

5. До предоставянето му на концесия язовира  се предава  на  

кмета на с.Богданци  за осъществяване на  контрол, надзор и 

стопанисване. 

 

            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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-322 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Продажба на  урегулирани поземлени   имоти    

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.10.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

8 Динчер Али Чауш ЗА 

9 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

10 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

14 Реджеб Халил Назиф ЗА 

                      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.299 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020год.” в Раздел І. т.1. „Описание 

на имотите, които община Самуил  има намерение  да   

продаде  по реда на  чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост – чрез публичен  търг с явно наддаване”  в в 

Раздел І, т.1.17 и т.1.18   за продажба са  добавени  следните 

имоти:  

 1.17. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1547 м2 в квартал 51, 

№III,  с.Самуил, ул.“Любен Каравелов“ по АЧОС 

№4181/27.08.2020 г.   

            1.18. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, 

№ IV,  с.Самуил, ул.“Любен Каравелов“ №1А по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г.  

  

1. За урегулиран поземлен имот  с начин на трайно ползване  за 

„Озеленяване“    с площ от  1547 м2 в квартал 51, №III, 

с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ по АЧОС №4181/27.08.2020г.  е 

изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД  Павлин Колев  на  26.10.2020 г.  

в размер на  6115.00 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е в 

размер на 5787.30 лв. изготвена на  26.08.2020г.  

 

2. За урегулиран поземлен имот  с начин на трайно ползване  за 

„Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, №IV,  

с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ №1А по АЧОС №4182/27.08.2020 

г., ведно със съоръжение -  канал за ремонт на автомобили  и 

метален павилион  - преместваема конструкция  е изготвена  

пазарна оценка от лицензиран оценител „АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС “ 

ЕООД – Павлин Колев  на  26.10.2020г.  в размер на  10762.00 

лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 5791.10  

лв. изготвена на  26.08.2020г.  

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

чл.35,ал.1 от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на ОбС Самуил  



предлагам да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на гореописаните имоти – частна общинска 

собственост. 

 

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

чл.35, ал.1 от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет –Самуил със „За” –14 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 
 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на следните  имоти частна общинска собственост: 

 1.1. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1547 м2 в квартал 51, 

№III, с.Самуил, ул.“Любен Каравелов“ по АЧОС 

№4181/27.08.2020г. с първоначална тръжна цена в размер на  

6115.00 лв. без ДДС.   

 1.2. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, 

№IV,  с.Самуил, ул.“Любен Каравелов“ №1А по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г., ведно с канал за ремонт на автомобили  и 

метален павилион  с първоначална тръжна цена в размер на 

10762.00 лв.  без ДДС. 

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

тръжна цена.  

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

първоначалната тръжна цена. 

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

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

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

        5.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

        5.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

        5.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

        5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

        6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ 

– Самуил. 

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

участие в търговете.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 

30.00лв.   на имот    по т.1.  да се възстановят на община Самуил 

от спечелилите  участници. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търговете  

и сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

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:…………....  

 

 

                              /Розалия Асенова/ 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-293 от Сами Сами –зам.кмет 

на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2021 г. 

 

Общински съвет-Самуил със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма -приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 15.300 

Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища 

председателите на народните читалища на територията на 

съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят 

на кмета предложения за своята дейност през следващата 

година, кметът на общината или определения от кмета зам.кмет 

внася направените предложения в общинския съвет, който 

приема годишна програма за развитие на читалищната дейност 

в съответната община. 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.5 

от ЗМСМА и чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

 1.Приема “Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Самуил за 2021 г.” 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА САМУИЛ  ЗА  2021 

ГОДИНА 

 

І.ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Самуил за 2021 

година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на 

направените от читалищата в община Самуил предложения за дейността им през 2021г. и е 

съобразена със стратегическите документи за развитието на общината.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Самуил за 2021 

година цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на 

читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на 

общината, региона и страната в процесите на всеобхватна глобализация.  

В община Самуил има 14 действащи читалища с 16 бр. утвърдена субсидирана численост. 

Всички читалиища са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерство на 

културата. 

Основните направления и приоритети в читалищната дейност са регламентирани и  

произтичат от ЗНЧ, от  общинската културна политика, осъществявана на основата на  

съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на годишния културен календар. 

 

ІІ . ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Утвърждаване на читалищата в община Самуил като културно-просветни средища с активни 

културни, информационни, социални и граждански функции.  

 

 

Под цели: 

 

 Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в общината за реализирането      на 

основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа.  

 Стимулиране на читалищните дейности за съхраняването и популяризирането на 

българските културни традиции и обичаи; 

 Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери, като 

социалната и информационно-консултанската.  

 Формиране на читалището като място за общуване и контакти, повишаване на ролята 

на читалищата за социална и културна интеграция на различните социални общности;  

 Осигуряване на достъп до информация.   

 

ІІІ . ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Задачите в Програмата за развитие на читалищната дейност  са съобразени с реалната 

ситуация в читалищата, съществуващите проблеми и са насочени към тяхното постепенно 

преодоляване. Изпълнението им ще доведе до постигане на целите на Програмата. 

 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни 

форми за тяхното развитие и предаване;  

 Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора;  



 Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението чрез ускореното навлизане в дейността им 

на съвременните комуникационни и информационни технологии;  

 

ІV . ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейностите от Програмата за развитие на читалищната дейност предлагат начини за 

изпълнение на задачите, стоящи за изпълнение пред читалищата от община Самуил и 

могат да бъдат развивани и допълвани текущо от нови инициативи. 

 

№ Дейност 
Отговорник/ 

изпълнител 
Срок 

Източник на 

финансиране 

 

1. 

 

Библиотечна и информационна дейност 

 

1.1 

Поддържане на библиотеки, читални, 

както и създаване и поддържане на 

електронни информационни  мрежи 

според възможностите и 

потребностите  

на населението; 

 

Читалища община 

Самуил 

Текущ 

 

 

Собствени средства 

Дарения 

 

1.2 

Разширяване на знанията на 

гражданите и приобщаването им 

към ценностите и постиженията на 

науката, изкуството и културата 

чрез различни инициативи; 

Читалища община 

Самуил 
Текущ Собствени средства 

1.3 

Обогатяване и актуализиране на  

библиотечния фонд на 

читалищните библиотеки чрез 

закупуване на нова литература и 

абонамент; 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Министерство на 

културата 

1.4 

Продължаване на дейността по 

проект „Българските библиотеки – 

място за достъп до информация и 

комуникация за всеки” в 

читалищата;  

Поддържане на  “ Компютърни 

клубове “ 

- Предоставяне на интернет услуги 

на населението 

НЧ „Иван Вазов ” с. 

Владимировци 

НЧ „Христо Ботев” 

с.Самуил 

Интернет услуги- 

всички читалища 

Текущ 
Собствени средства 

 

1.5 

Подготвяне на  кътове с литература 

в библиотеките, изготвяне на 

информационни табла, витрини и 

др. във връзка с дейностите на 

библиотеките; 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

1.6 

Кандидатстване по проекти и 

осигуряване на средства за 

закупуване на компютърни 

Читалища община 

Самуил 

 

Текущ 

Собствени средства 

Министерство на 

културата 



конфигурации и включване на 

интернет връзка с цел  осигуряване 

на достъп до информация, знания, 

комуникации и електронни услуги 

за населението; 

 

Финансиращи 

организации 

Спонсори 

 

1.7 

Участие на читалищата в дейност-
Библиотека за играчки и читателски 

клуб в населените места в Община 

Самуил 

Читалища община 

Самуил 

 

2021г. 

проект „Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване на 

достъпа до 

образование за лица 

от уязвими групи в 

Община Самуил” 

2. 
Културно – просветна и образователна дейност. 

Организиране на културни прояви 

 

2.1 

Организиране на тематични 

вечери, културно – просветни 

мероприятия, конкурси, изложби, 

творчески вечери и др., 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ Собствени средства 

2.2 

Организиране на прояви, 

посветенина национални и 

международни празници; 

тематични вечери и викторини; 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Средства от 

спечелени проекти 

Спонсори 

2.3. 
Организиране на обучения-  работа 

с компютърни технологии и др. 

Читалища: 

НЧ „Хр. Ботев” 

с.Самуил 

НЧ “Иван Вазов“ 

с.Владимировци 

Текущ 

Собствени средства 

Средства от 

спечелени проекти 

Спонсори 

2.4 

Съхраняване на нематериалното 

културно наследство на 

Самуилския край – празници, 

обреди, танци, песни, разкази и др. 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Средства от 

спечелени проекти 

Спонсори 

3. 
Краеведческа дейност 

 

3.1 

Осъществяване на дейности, 

свързани с развитие на 

краеведческата и издирвателската 

дейност във всяко читалище 

/описване на музикалния и танцов 

фолклор, обичаи, предания, 

събиране на предмети от 

традиционния бит, снимки и други 

подобни значими за населеното 

място/; 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

4. 
Спортни и младежки дейности 

 



4.1 

Сформиране на младежки клубове 

към читалищата, организиране на 

летни читални за младежи и други 

дейности 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Спонсори 

 

4.2 

Стимулиране на талантливи деца и 

младежи от школите и творческите 

колективи чрез участия в конкурси, 

фестивали, концерти; 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Спонсори 

 

4.3 
Провеждане на спортни състезания 

и турнири с децата и младежите  

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

5. 
Социална дейност 

 

5.1 

Реализиране на инициативи и 

работа по проекти със социална 

насоченост с цел социална и   

културна интеграция на различни 

социални общности,                                

включително такива в риск, 

неравностойно положение,                                 

етнически общности и др.;  

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Средства по 

проекти 

 

5.2 

Организиране на посещения и 

провеждане на съвместни 

мероприятия на читалищата  в 

социалните институции на 

територията на община Самуил; 

 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

6. 
Организационна дейност 

 

6.1 

Утвърждаване и укрепване на 

връзки с институции, учебни 

заведения, културни институции и 

организации от неправителствен 

сектор; 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

6.2 

 

 

 

 

Повишаване качеството на 

предлагания от читалищата 

художествен продукт по  

повод различни чествания 

 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

6.3 

Разработване и внедряване на 

форми за информираност на 

населението – създаване на 

информационни табла, брошури и 

дипляни, мултимедийни 

презентации 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

 

 

7. 

Повишаване квалификацията на кадрите 

 



7.1 

Методическа помощ по 

счетоводство и отчетност на 

читалището 

Община Самуил Текущ Собствени средства 

8. Художествено – творческа дейност 

8.1 

Сформиране на детски състави  за 

фолклорни песни песни и танци. 

 

 

Читалища  

община Самуил  

 

Текущ 
Собствени средства 

 

8.2 

Поддържане на дейността на 

Самодейните танцови и певчески 

състави и групи  

Читалища: „Хр. 

Ботев” 

с.Самуил “Иван 

Вазов“ 

с.Владимировци; 

“Бъдещност“ с. 

Ножарово; 

„Паметник“ 

с.Хърсово и 

„Напредък“ с.Голям 

извор 

Текущ 
Собствени средства 

Дарения и Проекти 

8.3 

 

 

Участия в културни събития в 

общината, региона, страната и 

чужбина 

Читалища община 

Самуил 
Текущ 

Собствени средства 

Дарения и Проекти 

 

 

V.КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР 

Културните прояви на читалищата са включени в Културния календар на общината за 2021 

година. /Приложение №1/ 

VІ. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от 

бюджета средства през предходната година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/Приложение №1/ 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА САМУИЛ 

2021 година 

 

ДАТА МЯСТО 

 

КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

месец Януари 

11 януари  

 

Народни читалища  

с.Самуил и 

с.Владимировци   

Литературна 

програма по повод 

Международен ден на 

думата „Благодаря” 

Читалище “Христо 

Ботев-1925“ с. 

Самуил и Читалище 

„Иван Вазов-1018“ 

с.Владимировци 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

13 януари  

Читалище с.Голям 

Извор и с. Хърсово, 

Община Самуил 

Посрещане на нова 

година по ромския 

календар 

Читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров -

084774/333 

Кмет, Р. 

Борисова,084776/266 

 

21 януари  

Читалища-Община 

Самуил 
Честване на Бабин 

ден Тържествен 

ритуал и веселие 

Читалища-Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

31 януари 

Читалище с.Голям 

извор, с.Хърсово и с. 

Богданци, Община 

Самуил 

Честване Ден на 

ветераните 

Тържествен ритуал и 

веселие 

Читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Читалище “Просвета 

– 1924 “ с.Богданци 

Кмет, Т.Тодоров, 

084774/333 

Кмет, Р. Борисова, 

084776/266 

Кмет, Е. Хамид, 

0885145676 

 

 

 месец февруари   

14 февруари 

 

с.Голям извор, 

с.Богданци, 

с. Кара Михал и с. 

Здравец, Община 

Самуил 

Честване на Трифон 

Зарезан-тържествен 

ритуал и веселие 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Читалище “Просвета 

– 1924 “ с.Богданци 

Читалище “Хр. Ботев 

-1921 “ с. Кара 

Михал 

Читалище “Н. Й. 

Вапцаров -1930” 

с.Здравец 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

14 февруари 

 

Читалища-Община 

Самуил 
Тържества по повод- 

Свети Валентин 

Читалища-Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

22 февруари 

 

Читалище с.Голям 

Извор и с. Хърсово, 

Община Самуил 

Ден на пчеларя-

Традиционен ритуал, 

веселие. 

Читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров, 

084774/333 

Кмет, Р. Борисова, 

084776/266 

месец Март 

 

1 март  Народни читалища  -

община Самуил 
Конкурс за най-добре 

изработена мартеница 

Народни читалища  

и община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

08 март 

Читалища-Община 

Самуил 
Ден на жената - 

Традиционен ритуал, 

веселие;  

Читалища-Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg  

 

21 март  

Народни читалища   и 

община Самуил 
Конкурс по повод 

Деня на поезията 

Народни читалища  

и община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 Народни читалища , Фестивали по повод Директори на детски Сами Сами 



22 март  детски градини и 

училища община 

Самуил 

посрещане на Първа 

пролет 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и  

община Самуил 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Април 

 

 

01-07април 

 

Народни читалища, 

детски градини и 

училища община 

Самуил 

Седмица на детската 

книга 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и  

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

12 април 

 

Народни читалища  и 

община Самуил 
„Комичене”-

пресъздаване на 

обичая 

Народни читалища  

и община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

18 април 

Читалища, детски 

градини и училища 

Община Самуил 

 

Подреждане на кът в 

читалищата-  

историческо 

наследство 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

Месец 

Април 2019 

г. 

Читалища, детски 

градини и училища 

Община Самуил 

 

Великден- 

изложба на 

великденски яйца и 

козунаци  

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

последната 

седмица на 

м. април 

Социални услуги на 

територията на 

община Самуил 

Фестивал  на 

социалните услуги  

под мотото „Вяра, 

човечност и доброта“ 

 

Директори на 

социални услуги на 

територията на 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

м. април  

Народни читалища  и 

училища, община 

Самуил 

Конкурс „Най- добър 

на танц” 

 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места  

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Май 

 

 

    05 май  

Социални услуги в 

община Самуил 
Конкурси, състезания, 

забавни игри  по 

повод „Международен 

ден на хората с 

увреждания” 

Управители на 

социалните услуги,  

и  община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

15 май 

Читалища, детски 

градини и училища 

ЦОП, ЦСРИ – Община 

Самуил 

Международен ден на 

семейството 

Директори на детски 

градини, училища,  

читалищните 

настоятелства 

населени места и   

Община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

23май 

 

с. Кара Михал – 

Община Самуил 

 

Традиционен 

селищен празник 

 

Читалище и кмета на 

с. Кара Михал – 

Община Самуил 

Кметски наместник на 

с.Кара Михал – В. Кушчу 

 

24 май 

с.Пчелина – Община 

Самуил 
Традиционен 

селищен празник 

Читалище и кмета 

на с. Пчелина 

Кмет, Н.Ахмед , 

084779/282 

24 май 

 

с. Голям извор– 

Община Самуил 
Традиционен селищен 

празник 

Читалище и кмета на 

с.Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров 

,084774/333 

 

24 май 

 

Читалища и училища 

в Община Самуил 

 

Тържествено честване 

на Деня на славянската 

писменост и 

българската  просвета и 

култура,  литературно – 

музикални програми. 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 



 

 

 месец юни    

01юни Читалища, детски 

градини и училища 

Община Самуил 

 

Честване на Ден на 

детето- литературно – 

музикални програми, 

състезания, игри и 

рисунка на асфалт. 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

02 юни 

Читалище с. 

Владимировци 

и училища Община 

Самуил 

Ден на  Ботев и на 

загиналите за 

свободата и 

независимостта на 

България 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

02 юни 

Читалище с. 

Владимировци – 

Община Самуил,  

Традиционен селищен 

празник 

Кмет на с. 

Владимировци и 

читалище 

Кмет, И. Ахмед 

Тел. – 0897060272 

14 юни 

 

Читалища-Община 

Самуил 

 

Еньовден Читалища-Община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Август 

 

Началото 

на месец 

август  

с.Хума – Община 

Самуил 
Традиционен селищен 

празник 

Читалище и кмет на 

с. Хума– Община 

Самуил 

Кмет, Е. Хаккъ 

Тел. – 0886816082 

 м. август  

 

община Самуил, 

стадион с. Самуил 

 

Традиционен  

празник на община 

Самуил 

община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Септември 

 

Месец 

Септември  

Народни читалища  

с.Самуил и  с. 

Владимировци, 

община Самуил 

Поетична вечер Община Самуил    Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

 

 Месец ноември   

01ноември Училища  Община 

Самуил 
Ден на народните 

будители литературни 

програми 

Директори на 

училища и община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

Края на м. 

ноември  

 

Социални услуги в 

Община Самуил 
Конкурси, състезания, 

забавни игри  по 

повод „Международен 

ден на хората с 

увреждания” 

Управители на 

социалните услуги,  

и  община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Декември 

 

24-26 

декември  

 

Народни читалища  и 

училища  

община Самуил 

 

Изложба базар на 

сурвачки и коледни 

картички. 

Директори на 

училища и община 

Самуил 

С. Рамаданова,0886432504 

е-mail: 

obrazovanie_samuil@abv.bg 

31 

декември 

Читалища  

Община Самуил 
Посрещане на Нова 

година, празненства и 

веселие 

община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 

от заседание на 30.10.2020 г. 
 

Докладна записка с вх. № 61-02-294 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А.И. Х. от с.Богданци,  община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма  - приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.301 

 

    Постъпила е молба с вх.№4096/24.08.2020г. от лицето А. И. 

Х. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по възраст. На 11.08.2020г. е 

постъпила за лечение в УМБАЛ „Канев“ АД гр.Русе за 

оперативно лечение с диагноза „Оперативни процедури на таза 

и долния крайник със среден обем на сложност“, след което е 

постъпила за физиотерапия  и рехабилитация. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. И. Х. от 

с.Богданци,  община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-295 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. А. А.от с.Владимировци,  община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното  
 

РЕШЕНИЕ 15.302 

 

             Постъпила е молба с Вх.№ 4526/28.09.2020г. от лицето 

А. А. А. от с.Владимировци,  община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение и закупуване на 

лекарства . 

         Господин А. е безработен. На 22.06.2020г. е постъпил за 

лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза 

„Инфилтративнопневмотична ТБЦ, БК ОТР.“ Преди да постъпи 

за лечение е платил здравни осигуровки в размер на 1443 лева. 

Поради недостиг на средства за предписаната му постоянна 

медикаментозна терапия и непосилните разходи по лечението 

му лицето се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. А. А. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-296 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Б. М. М.от с.Богомилци,  община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.303 

 

             Постъпила е молба с Вх.№4440/18.09.2020г. от лицето Б. 

М. М. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

          Госпожа М. е пенсионерка по възраст. Молителката е в 

увредено здравословно състояние боледува с диагноза 

„Остеопороза след менопауза“ и „Хипертонично сърце без 

застойна сърдечна недостатъчност. Болест на Паркинсон“. 

Лицето е на постоянна медикаментозна терапия, като доходът 

от  пенсия не й достига за закупуване на лекарства, поради 

което се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Б.М.М. от 

с.Богомилци,  община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-297 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето В. Г. С. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.304 

 

             Постъпила е молба с Вх.№4577/30.09.2020г. от лицето 

В. Г. С. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа С. и съпругът й са безработни, като единствените им 

доходи са от детските надбавки. Семейството е многодетно със 

шест деца, две от които посещават детска градина, а три от 

децата са ученици  в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил.  

Поради недостиг на финансови средства се затруднява  при 

покриването на разходите за обучението и потребностите на 

децата си. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на децата й за посещаване на 

училище. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето В. Г. С. от 

с.Самуил,  община Самуил в размер на150лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-298 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Г. Ю. О. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.305 

 

         Постъпила е молба с Вх.№4408/17.09.2020г. от лицето 

Г.Ю.О. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа О. има трима сина, единия от които е студент в 

гр.Шумен, а двамата учат в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Поради недостиг на финансови средства се затруднява  при 

покриването на разходите за обучението и потребностите на 

децата си. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на децата й за посещаване на 

училище. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Г. Ю. О. от 

с.Ножарово,  община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-299 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Дж.Х.Х. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.306 

Постъпила е молба с вх.№ 4146/27.08.2020г. от лицето Дж. Х. от 

с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин Х. е пенсионер по болест. На 11.06.2020г. е 

постъпил за оперативно лечение  в УМБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД гр.Варна с диагноза „Конкремент в десен бъбрек“. Лицето 

е в увредено здравословно състояние с отворена рана и всяка 

седмица му се налага да е на преглед и почистване в гр.Варна. 

На постоянна медикаментозна терапия е и поради разходите по 

лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Дж. Х. Х. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-300 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. А.Р. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.307 

 

             Постъпила е молба с Вх.№ 4722/08.10.2020г. от лицето 

Е. А. Р. от с.Владимировци, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение и закупуване на 

лекарства. 

         Госпожа Р. е вдовица, която е пенсионерка по възраст. 

Молителката е в увредено здравословно състояние. На 

25.06.2020г. е постъпила за лечение в МБАЛ гр.Исперих с 

диагноза „Епи пристъп“.  Доходите й от пенсия са крайно 

недостатъчни за покриване на разходите за медикаменти и 

лечение, поради което се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. А. Р. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 200лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-301 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Ю. С. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.308 

 

       Постъпила е молба с вх.№ 4422/17.09.2020г. от лицето Е. 

Ю. С. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

Господин С. е безработен,  живее с баща си, който е в увредено 

здравословно състояние. Поради липса на финансови средства 

не може да покрие ежемесечните си разходи. Необходими са му 

финансови средства за покриване на разходите за ежедневните 

нужди от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ 

 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. Ю. С. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-302 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. А. М. от с.Хума, община Самуил- приема следното  

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 15.309 

 

        Постъпила е молба с вх.№3991/17.08.2020г. от лицето Е. А. 

М. от с.Хума,  община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин М. и съпругата му са пенсионери. Лицето боледува 

от хронични усложнения на диабет със следствие на 

кръвоносните съдове и нервите. Поради недостиг на средства за 

предписаната му  постоянна медикаментозна терапия се намира 

във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. А. М. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-303 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето З. Р. А. от с.Кривица,  община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.310 

 

      Постъпила е молба с вх.№ 3753/30.07.2020г. от лицето З. Р. 

А. от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за домакинство пострадало от 

пожар.  

      На 22.07.2020г. в дома на господин А. е възникнал пожар, 

който е нанесъл големи  материални щети на семейството. 

Унищожена е покъщнината и  покривната конструкция на 

къщата му. 

Необходими са му финансови средства за покриване на щетите 

от пожара. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето З.Р.А. от 

с.Кривица, община Самуил в размер на 200лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-304 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. А. О. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.311 

 

     Постъпила е молба с Вх.№4642/05.10.2020г. от лицето М. А. 

О. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин О. е пенсионер по болест с 80%  степен на 

увреждане с диагноза „Злокачествено новообразувание на 

ларинкса. Поради недостиг на средства за предписаната му  

постоянна медикаментозна терапия и лицето се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. А. О. от 

с.Богомилци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-305 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. С. М. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.312 

 

Постъпила е молба с вх.№4334/10.09.2020г. от лицето Н. С. М. 

от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

         Госпожа М. и съпругът й са пенсионери. Молителката е в 

увредено здравословно състояние. На 27.04.2020г. е постъпила 

за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Мастна дегенерация 

на черния дроб“ , след което на 27.05.2020г. била на лечение в 

МБАЛ гр.Исперих с диагноза „Хронична изострена левостранна 

сърдечна недостатъчност“ и на 01.09.2020г. в МБАЛ гр.Шумен 

с диагноза „Анемия дължаща се на нарушения в метаболизма на 

нуклеотидите“. Доходите й от пенсия са крайно недостатъчни за 

покриване на разходите за медикаменти и лечение, поради 

което се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. С. М. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-306 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н.Н.Х. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното  
 

РЕШЕНИЕ 15.313 

 

     Постъпила е молба с вх.№4275/08.09.2020г. от лицето Н. Н. 

Х. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

         Господин Х. е пенсионер по болест с 66% т.н.р. с диагноза 

„Рецидивиращо депресивно разстройство“. На 02.09.2020г. е 

постъпил за лечение в МБАЛ гр. Разград с диагноза „Други 

мононевралгии на долен крайник“. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Н. Х. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-307 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Р. Н.С. от с.Пчелина, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.314 

 

     Постъпила е молба с вх.№3515/17.07.2020г. от лицето Р.Н. С. 

от с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Господин С. работи като санитар в ЦНСТУИ и няма други 

източници на доходи. Молителят е с влошено здравословно 

състояние и често му се налага болнично лечение. На 

15.01.2020г. е постъпил за оперативно лечение в МБАЛ Попово 

ЕООД с диагноза „Остър перитонит“ и на 18.06.2020г. с 

диагноза „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. 

При заболяване на мезентериума и ретроперитонеума с голям и 

много голям обем и сложност, при лица над 18 години“. Поради 

разходите по лечението на стойност около 700 лева, лицето се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. Н. С. от 

с.Пчелина, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-308 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Р. К. В. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.315 

 

      Постъпила е молба с Вх.№4573/30.09.2020г. от лицето Р. К. 

В. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин В. е пенсионер по болест и живее сам. Лицето 

боледува с 70% т.н.р. с диагноза „Травма на окото и очната 

орбита“. Поради недостиг на парични средства за предписаната 

му постоянна медикаментозна терапия се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. К. В. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-309 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Р.С. С. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.316 

 

       Постъпила е молба с вх.№4085/21.08.2020г. от лицето Р. С. 

С. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа С. е пенсионерка по болест с 65% т.н.р. с диагноза 

„Счупване на големия и малкия пищял“. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. С. С. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-310 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. С. Х. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.317 

 

       Постъпила е молба с вх.№4123/26.08.2020г. от лицето С. С. 

Х. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за закупуване на лекарства. 

      Господин Х. е пенсионер по болест с 100% т.н.р. с диагноза 

„Остеонекроза“. Молителят е в увредено здравословно 

състояние на постоянна медикаментозна терапия и се намира 

във финансово затруднение. 

      Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С. Х. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-311 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. И. С. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.318 

 

      Постъпила е молба с Вх.№ 4707/08.10.2020г. от лицето Ф. И. 

С. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Госпожа С. е пенсионерка по болест с 68%  т.н.р. с диагноза 

„Рецидивиращо депресивно разстройство“. Молителката е  на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. И. С. от 

с.Хума, община Самуил в размер на100лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-312 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. Р. Р. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.319 

 

      Постъпила е молба с Вх.№4740/09.10.2020г. от лицето Ф. 

Р.Р. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Р. и съпругът й е пенсионери по болест. На 

16.09.2020г. е постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с 

диагноза “Световъртеж от централен произход“. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф.Р.Р. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на100лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-313 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. С. Ю. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.320 

 

     Постъпила е молба с Вх.№4476/23.09.2020г. от лицето Х. С. 

Ю. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Ю. и съпругът й са пенсионери по болест. На 

08.07.2020г. е постъпила за лечение в КОЦ – Русе с диагноза 

„Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията“, клед 

което на 19.08.2020г. е приета в УМБАЛ “Света Марина“ 

гр.Варна с диагноза „Хронична лимфоцитна левкемия – ст в по 

бине. Диагностика и лечение на левкемии“. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. С. Ю. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 150лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-314 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. А. Х. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.321 

 

     Постъпила е молба с Вх.№4471/23.09.2020г. от лицето Х. А. 

Х. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

     Господин Х. е пенсионер по болест с 80% т.н.р. с  диагноза 

„Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и 

трансплантат“. Лицето е прекаран масивен инфаркти с пет броя 

поставени стенда в „Медика-Кор“ гр.Русе и често му се налага 

да пътува за консултативни прегледи. Молителят е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. А. Х. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на100лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-315 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. М. М. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.322 

 

     Постъпила е молба с Вх.№4143/27.08.2020г. от лицето Х. М. 

М. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лечение. 

    Господин М. е пенсионер със силно увредено здравословно 

състояние. На 20.08.2020г. за изследване по ядрено магнитно 

резонансна диагностика е заплатил 360 лева, при което са 

установени ракови разсейки на гръбначния стълб. Насочен е за 

лечение в гр.Русе, но поради недостиг на финансови средства не 

може да постъпи за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х.М.М. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-316 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. С. Х. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.323 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 4089/21.08.2020г. от лицето Х. С. 

Х. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ  за закупуване на лекарства. 

    Господин Х. е пенсионер по болест с 74% т.н.р. с диагноза 

„Други болести на артериите и артериолите“. Молителят е на 

постоянна медикаментозна терапия е и поради разходите по 

лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. С. Х. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-317 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. М. М. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.324 

 

          Постъпила е молба с Вх.№2994 /08.07.2019г. от лицето Х. 

М. М. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

          Госпожа М. е вдовица и  доходът от наследствена пенсия 

не й достига за закупуване на лекарства и ежедневни нужди. 

Молителката е в увредено здравословно състояние боледува с 

диагноза „Остеопороза след менопауза“. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и веднъж годишно се налага да закупи 

скъпоструващо лекарство и поради разходите се намира във 

финансово затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х.М.М. от 

с.Богомилци, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-318 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. Ш. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.325 

 

         Постъпила е молба с Вх.№4647/05.10.2020г. от лицето Х. 

Ш. М. от с.Самуил,  община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Госпожа  М. е вдовица, пенсионерка по болест. Лицето 

боледува с 74%  ВСУ с диагноза: „Инсулинозависим захарен 

диабет“. На 17.02.2020г. е била на лечение в УМБАЛ гр.Русе с 

диагноза „Увреждане на междупрешленните дискове в шиен 

отдел, с радикулопатия“. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Ш.М. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-319 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ш. М. И. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.326 

 

    Постъпила е молба с Вх.№4644/05.10.2020г. от лицето 

Ш.М.И. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

    Господин И. е безработен и живее сам. Лицето боледува с 

диагноза „Увреждане на междупрешленните дискове в поясния 

и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия“. На 

постоянна медикаментозна терапия е и поради заболяването му 

предстои лечение в болница. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ш.М.И. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-320 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ш. И. К.от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.327 

 

     Постъпила е молба с Вх.№3839/06.08.2020г. от лицето Ш. И. 

К. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа К. е безработна, а съпругът й е пенсионер и нямат 

други източници на доходи. Молителката е в увредено 

здравословно състояние и се нуждае от прегледи и лечение. 

Лицето е на постоянна медикаментозна терапия с необходимост 

за лечение в болница, но поради недостиг на финансови 

средства не може да постъпи в болница. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ш. И. К. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-321 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. И. М. от с.Богданци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.328 

 

     Постъпила е молба с Вх.№4643/05.10.2020г. от лицето Ю. И. 

М. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лечение. 

Г-жа М. е вдовица, която се препитава с минимална 

наследствена пенсия. На 03.08.2020г. е постъпи в МБАЛ 

гр.Разград за оперативна интервенция - Ексцизия на кожна 

лезия. Лицето е на постоянна медикаментозна терапия и 

доходът й от пенсия е недостатъчен за закупуване на 

необходимите лекарства и лечение. 

         Необходими са й финансови средства за закупуване на 

лекарства и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето лицето Ю.И. М. 

от с.Богданци, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 15 
от заседание на 30.10.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-325 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. М. К. от с.Богданци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –13 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма- приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 15.329 

 

     Постъпила е молба с вх.№ 4774/13.10.2020г. от лицето С. М. 

К. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

         Госпожа К. и съпругът й са пенсионери. Внучката им 

Селиме Дианова  е починала в Германия. Поради непосилните 

разходи за транспортиране на починалата й внучка до България 

– с.Богданци се намира във финансово затруднено положение. 

 Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за транспортирането на внучката й Селиме Дианова.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –13 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С.М.К. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на 300лв. 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 


