
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-327 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №2 за  реда  за 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината. 

  

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

– няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 19.339  

Законът за общинската собственост дава пълномощия на 

всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и 

правомощията на кмета на общината.  

Причини, налагащи приемането на подзаконовия 

нормативен акт: 

Основните причини, налагащи приемането на нова Наредба  и  

отмяна  на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Община Самуил, е че ще 

се премахнат  противоречията  с по-висок по степен нормативен 

документ. 

Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

Основната цел на Наредбата е да се постигне максимална 

актуалност на текстовете на Наредбата и премахване на 

противоречията с нормативните актове от по-висока степен.  

Очаквани резултати от приемането на предлагания проект 

на Наредба: 

- актуалност на текстовете на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Самуил в съответствие със законовите и 

подзаконови нормативни актове от действащото 

законодателство; 

Финансови средства необходими за прилагането на 

Наредбата: 
За прилагане на новата уредба не са необходими 

финансови и други средства. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и 

Република България: 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в 

съответствие с европейското законодателство, Европейската 

харта за местно самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху 

водещите принципи на откритост, публичност и граждански 

контрол върху дейността на местните власти, което съответства 

на целите, поставени с предлаганата наредба. Настоящата 

Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са 

в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с тези на европейското законодателство.  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните 

актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, 

заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване 

на настоящия проект на интернет страницата на Общински 

съвет – Самуил, да направят писмени предложения и да изразят 



становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в 

Общински съвет – Самуил или изпратени на електронния адрес.  

В годините от 2013 – 2020 г.  наредбата е претърпяла 

многобройни изменения и допълнения, обусловени от 

икономическият живот в страната и в община Самуил.  

Наредба №2 на ОбС-Самуил - За реда за 

придобиване,управление и разпорежбане с общинско 

собственост  е приета на  основание Решение 

№25.478/12.09.2013 год. връзка с чл.8 , ал.2 от ЗОС,  изменена и 

доп. с Решение № 52.923 по Протокол № 52/ 26.05.2015г. , изм. 

и доп. с Решение № 27.594 по Протокол № 27/ 15.12.2017г., 

изменена и допълнена с Решение №36.746 по Протокол №36 от 

19.07.2018 г. на ОбС – Самуил и изменена и доп. с Решение 

№9.119/29.04.2020 г.  

След извършена  проверка от Сметна палата гр.Русе  в началото 

на 2020 г. са  направени предложения за измененения и 

допълнения в Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, с което е необходимо 

извършването на промени в  много членове и текстове  до 

привеждането и в съответствие със Закона за общинската 

собственост, поради което предлагам  Общински съвет Самуил 

да отмени Наредба №2  на ОбС-Самуил - За реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината  прието с Решение №6.69/19.02.2008 год. и приеме 

нова наредба  за придобиване, управление и разпореждане и 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината.  

Цели на новата наредба е да се преодолее това 

противоречие, както и да се обхванат и неуредени отношения от 

старата наредба. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет – Самуил със „За” –15 

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

РЕШИ: 

І.Приема нова  Наредба №2 за  реда  за придобиване,  

управление и разпореждане с общинско имущество и 

конкретните правомощия на кмета на общината,  която е 

приложена към тази докладна записка. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме по 

следващите съгласно закона действия в изпълнение на 

решението по т.1.  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САМУИЛ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА 

 

№2 
 

ЗА  РЕДА  ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ 

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020г.



ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

   Чл.1.(1) Тази наредба определя реда  за управление, придобиване и разпореждане с 

имуществото, собственост на община Самуил. С наредбата се определят и конкретните 

правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства, кметския/кметските/ 

наместник/наместници/ и ръководителите на бюджетни организации, в случаите, при 

които им е предоставено общинско имущество за управление.  

(2) Наредбата има за цел ефективно регулиране на обществените отношения, свързани 

с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основата на 

принципите на законност, прозрачност   на процедурите, осигуряване на равни условия 

за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и институционален контрол.  

 Чл.2. Наредбата не се прилага при: 

(1) разпореждане с общински имоти, извършвано по реда  на  Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол; 

(2) упражняване правата върху общинската част от капитала на търговски дружества с 

общинско участие и върху капитала на еднолични търговски дружества; 

(3) предоставяне на  концесии по реда и условията на Закона за концесиите; 

(4) отдаване под наем и продажба на общински жилища; 

Чл.3.Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в 

изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и 

контрол на Общинския съвет.  

Чл. 4. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската 

собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията 

определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на 

общината, която съдържа:  

              1. Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост;  

              2. Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;  

              3. Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;  

              4. Други данни и прогнози, определени от Общинския съвет.  

(2) В изпълнение на стратегията по ал.1, Общинският съвет приема план за действие за 

общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за  

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по предложение на кмета 

на общината.        

(3) Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии. Приема 

се най-късно до приемането на бюджета за съответната година и може да бъде 

актуализирана при необходимост. При необходимост се извършва и актуализация на 

общинския бюджет.  

(4) Годишната програма съдържа:  

          1. Прогноза за очаквани приходи и необходими разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти- общинска собственост;  

           2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и  за възлагане  

на концесия;  

          3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и 

вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;  



          4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост и способите за тяхното придобиване.  

           5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 

имоти.  

          6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение.  

          7. Други данни, определени от Общинския съвет.  

(5) Стратегията, плана за действие на общинските концесии, годишната програма, 

както и промените в тях се обявяват на населението по реда, по който се обявяват 

останалите решения на Общинския съвет и се публикуват  на интернет страницата на 

общината.  

(6) Ежегодно Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за 

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по 

видове и категории обекти  по чл.66а от Закона за общинската собственост.  

Чл. 5. (1) Общинската собственост е публична и частна.  

 (2) Промяна в характера на имотите общинска собственост от публична в частна 

собственост, се извършва с решение на Общинския съвет, взето с мнозинство от две 

трети от общия брой на общинските съветници. Приемането на решение за обявяването 

на имот за публична общинска собственост става с мнозинство с повече от половината 

от общия брой от съветниците.  

(3) Предложенията по ал. 2 се правят в писмена форма от кмета на общината или 

определен от него заместник кмет. Предложението трябва да съдържа: вида и 

местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви обосноваващи 

предложението, скица от действащия подробен устройствен план или действаща 

кадастрална карта, становище на главния архитект на общината.  

(4) В общите или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се 

предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост 

след решение на Общинския съвет.  

 (5) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в 

характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на 

Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.  

Чл. 6. (1) Всяко лице може до получи справка по актовите книги за общинска 

собственост срещу заплащане на услугата по Наредба №7 на ОбС-Самуил.   

(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се 

налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да бъде и устна. В 

случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането, лицето 

може да подаде писмено заявление.  

(3) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост 

или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или 

обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.  

(4) Според  заявената услуга и платената такса   се  издава  исканото удостоверение.  

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ 

 

Чл.7. (1) Общината  придобива възмездно или безвъзмездно собственост и ограничени 

вещни права върху имоти, по силата на закон, по давност, дарение, чрез сделка или по 

други начини определени в закон.  

(2) Общината придобива от физически и юридически лица възмездно или безвъзмездно 

имоти и ограничени вещни права върху имоти, чрез сделка, въз основа на подадено 



заявление от собствениците, придружено с нотариален акт в оригинал или заверен 

препис, актуална скица от действащия план, удостоверение за данъчна оценка, 

удостоверение за липса на вещни тежести от Службата по вписвания, а когато имотът 

се намира в район с одобрена кадастрална карта, със скица от кадастралната карта, 

издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър и комбинирана скица за 

пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР. 

Чл.8. (1) След решение на Общинския съвет, общината, придобива възмездно 

собственост и ограничени вещни права, в изпълнение на годишната програма по чл. 8, 

ал. 9 от ЗОС, чрез покупка, принудително отчуждаване, замяна, учредяване право на 

строеж, делба, по давност, предоставени на общината с акт на компетентен държавен 

орган, замяна на право на строеж върху имот-частна общинска собственост с имот – 

собственост на физически и/или юридически лица.        

(2) Докладите с проекти за решения по ал.1, се внасят от кмета на общината или 

определен от него заместник кмет, придружени със становище за законосъобразност от   

юриста на общината, становище за финансовата обезпеченост на предложението  от 

директора на дирекция  "АПОФД".  

(3) След решение на Общинския съвет, общината придобива безвъзмездно собственост 

и ограничени вещни права от държавата или чрез дарение от физически или 

юридически лица.  

(4) С решение на Общинския съвет за одобряване на плана по чл. 16 от ЗУТ, общината, 

придобива собствеността върху отнетите с плана площи за изграждане на обекти - 

публична собственост. 

Чл.9. (1) Общинският съвет прогласява погасеното по давност право на строеж при 

условията на чл. 67 от ЗС. Решението на Общинския съвет се взема по доклад на 

комисия назначена по заповед на кмета на общината, която да установи, че е изтекъл 

петгодишният законов срок от сключването на договора и няма започнало фактическо 

строителство в имота въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени 

разрешения за строеж, протокол за строителна линия и ниво.  

(2) В случаите по ал. 1, когато е констатирано, че фактическото строителство не е 

реализирано поради обективна невъзможност, Общинският съвет  определя момента, от 

който е обективно възможно започване на строителството  и  сключва споразумение, с 

което да определи от кога започва да тече погасителната давност. 

Чл. 10. (1) Община Самуил завладява безстопанствени имоти на територията си, чийто 

собственик не може да бъде установен при условията на чл.11 от Закона за 

наследството. 

(2) Завладяването на безстопанствен имот се извършва след разпитване на най-малко 

трима лица от населеното място, в който се намира имота, които писменно 

удостоверяват  за сведения относно безстопанствения имот. Комисия назначена по 

заповед на кмета съставя констативен протокол за наличието на безстопанствен имот, 

местонахождението му и неговото състояние.  

(3) Кмета издава заповед за завземане на имота (за установяване владението върху 

имота). Със заповедта се конкретизират мерките, които трябва да се вземат за 

привеждане на имота в състояние да бъде използван по предназначение.  

(4) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на 

съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в 

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на 

територията на общината, за който се води регистър.  

(5) След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал. 2 за 

завладяване на безстопанствения имот, кмета на общината внася доклад до Общинския 

съвет, който с решение прогласява придобивната давност по отношение на завладения 



безстопанствен имот при условията на чл. 79 от ЗС. Ако владението е добросъвестно, 

правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 

години.  

Чл.11. (1) Дарения чрез  завещания се приемат от кмета на общината при условията на 

чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.  

(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя и води 

публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред, номер на 

договор, стойност на дарението, условие /срок или тежест/ и номер на писмото, с което 

дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След 

писменно съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото  име  или  

фирма.  

(3) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на 

строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, 

почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на общината 

приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга. 

Стойността на дарението се удостоверява с финансово-счетоводни отчетни документи, 

включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към 

договора за дарение.  

(4) Общината приема  недвижими имоти от физически и юридически лица, които имат 

документ за собственост, на които данъците и таксите са платени, и върху които няма 

възбрани и други тежести. 

Чл.12. Придобиване на собственост чрез позоваване на придобивна давност в полза на 

общината се извършва със заповед на кмета на общината, след доклад на отдел 

„ОСРРСД”. В заповедта се посочват видът и местонахождението на имота, както и 

основанието за придобиването му.  

Чл. 13. (1) Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, 

сключва договори за покупка и доставка на машини, съоръжения, технологично 

оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи.  

 (2) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на общината, се 

закупуват от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.  

 (3) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, 

работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.  

Чл.14. Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за общински нужди 

се извършва по реда и условията на Глава трета от Закона за общинската собственост. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Раздел I 

Управление на имоти публична общинска собственост 

Чл.15.(1) Кметът на общината  управлява имотите, предназначени за осъществяване 

функциите на Общинския съвет и  Общинската администрация.  

(2) Кметовете на кметства и кметския/кметските/ наместник/наместници/ управляват 

съответните имоти, предназначени за осъществяване  на административната дейност в 

населените места.  

(3) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 

управляват предоставените им имоти.  



(4) Имотите, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от 

кмета на общината.  

(5) Поддържането и ремонтите на имотите, се извършва от лицата, които ги управляват 

в рамките на предвидените в бюджетите им средства.  

(6) Застроени имоти - публична общинска собственост задължително се застраховат, 

включително срещу природни бедствия и земетресения. Застрахователните вноски се 

предвиждат по бюджета на общината или на съответните организации и юридически 

лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите са предоставени за 

управление.  

(7) Застрахователните вноски за имотите  са за сметка на наемателите и управляващите. 

(8) С решение  Общинският  съвет определя начина за отдаване под наем – публичен 

търг или публично оповестен конкурс, началната тръжна или конкурсна наемна цена и 

срока за отдаване под наем или безвъзмездно управление на имотите.  

(9) Наемните цени, фиксирани в договорите за наем се актуализират ежегодно от 1 март  

със статистически отчетения положителен индекс на инфлацията за предходната 

година след решение на Общинския съвет. Кмета на общината издава заповед за 

актуализация и  страните сключват   допълнително споразумение към  договора.  

Чл. 16. (1) Кметът на общината след решение на Общински съвет  предоставя със 

заповед, безвъзмездно за управление на органи на общината или на юридически лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка, по тяхно искане, имоти и части от имоти, за 

осъществяване на функциите им.  

(2) С Решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем свободни нежилищни 

имоти – публична общинска собственост, без публичен търг или публично оповестен 

конкурс  на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности само в 

обществена полза. Исканията за предоставяне на помещения се отправят до кмета на 

общината и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на 

съответното ръководство, съгласно устава на организацията и действащото 

законодателство, устава на юридическото лице, както и удостоверение за съдебна 

регистрация.  

(3) Имоти или части от имоти публична общинска собственост, които не са необходими 

за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, по 

тяхно искане, след решение на Общинския съвет, със заповед на кмета на общината.  

(4) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да   се 

отдават под наем   за срок до 10 години след решение на Общинския съвет,  при 

условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.  

(5) Докладите с проекти за решения  се внасят от кмета на общината, заместник 

кметовете и секретаря на общината  придружени със становище за законосъобразност 

от юриста на общината. 

(6) Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под 

наем на имоти   не може да бъде по-ниска от базисните наемни цени, определени от 

Общинския съвет за съответния вид и местоположение на имотите  по  Приложение №1 

от наредбата. 

(7) Договорите за наем, които са сключени за срок по-вече от една година се вписват в 

Агенция по вписванията.  

(8) Наемните отношения се прекратяват при условията на чл. 15 или чл. 18 от Закона за 

общинската собственост или при неспазване на предвидените в договора за наем 

клаузи. 



 (9) Публичните търгове  или публично оповестените конкурси  се провеждат  по реда 

на Глава  пета от наредбата.  

(10) При внасянето на  докладите  за разглеждане пред Общинския съвет се  представя  

становище от кметовете и кметския/кметските/  наместник/наместници/ на чиято 

територия се намира имота.  

 

Чл.17. Със заповед на кмета на общината могат да  се отдават под наем  на търговски 

дружества имоти  или части от  имоти, необходими като терени за временно ползване, 

за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с 

изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за 

срока на ремонтно-строителните работи.  

Чл.18. Юридически и физически лица, получили разрешение за строеж за разкопаване 

по реда на чл.72 от ЗУТ  във връзка с изграждане или реконструкция  на съоръжения  

на техническата инфраструктура  в имоти- публична общинска собственост – улици, 

тротоари, пътища и елементи на зелената система, извършват за своя сметка и за свой 

риск пълното възстановяване на всички елементи  на увредените от тях пътни и улични 

платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, осветление и др.  

Чл.19.(1) Изземването на общински имот – публична общинска собственост, който се 

владее или държи без правно основание, не се използва по предназначение, или 

необходимостта от който е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината. 

Ако имотът  не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен 

ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със 

съдействието на органите на полицията.  

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са посочени 

данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, основанието за това, 

писмото за доброволно освобождаване на имота и неизпълнението му. 

Раздел II 

Управление на имоти частна общинска собственост 

Чл.20. (1) Кметът на Общината организира, ръководи и контролира управлението на 

имоти – частна общинска собственост.  

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна 

издръжка, осъществяват управлението на имотите–частна общинска собственост, 

предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.  

(3) Предоставянето на имотите по ал.2  на юридическите лица и на звената на общинска 

бюджетна издръжка става със заповед на кмета на общината след решение на 

Общинския съвет.  

(4) Поддържането и ремонтите на имотите, се извършва от лицата, които ги управляват 

в рамките на предвидените в бюджетите им средства.  

(5) Общинския съвет определя застроените имоти частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и 

земетресения. Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или 

на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които 

имотите и вещите са предоставени за управление.  

 (6) Застрахователните вноски  на застроените имоти – частна общинска собственост  са 

за сметка на наемателите и управляващите. 

 (7) Наемните цени на отдадените под  наем имоти или части от имоти, фиксирани в 

договорите за наем се актуализират ежегодно от 1 март  със статистически отчетения 

положителен индекс на инфлацията за предходната година след решение на 

Общинския съвет.Кмета на общината издава заповед за актуализация и  страните 



сключват   допълнително споразумение към  договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(8) С решение  Общинският съвет определя начина за отдаване под наем – публичен 

търг или публично оповестен конкурс, началната тръжна или конкурсна наемна цена и 

срока за отдаване под наем или безвъзмездно управление на имотите.  

Чл.21. (1) Имоти или части от тях - частна общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на 

бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет или на техни 

териториални структури.  

(2) Предоставянето на имотите по ал.1 в полза на юридическите лица на бюджетна 

издръжка става със заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет.  

Чл. 22. (1) Свободните нежилищни имоти- частна общинска собственост, които не са 

необходими  за нуждите на органите на общината или на юридически лица на 

бюджетна издръжка, могат се отдават под наем след публичен търг или публично 

оповестен конкурс, който се провежда при условията на глава  пета от наредбата.  

(2) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестен конкурс, 

кмета на общината  сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 

години.               

(3) Договорите за наем, които са сключени за срок по-вече от една година се вписват в 

Агенция по вписванията.  

Чл. 23. (1) С Решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем свободни 

нежилищни имоти – частна общинска собственост, без публичен търг или публично 

оповестен  конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности 

само в обществена полза.  

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината 

и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на 

съответното ръководство, съгласно устава на организацията и действащото 

законодателство, устава на юридическото лице, както и удостоверение за съдебна 

регистрация.  

(3) Кметът на Общината сключва договор за наем при условия определени с решението 

на Общинския съвет по ал. 1.  

(4) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 

години.  

Чл.24.(1) С решение на Общинския съвет, имоти- частна общинска собственост могат 

да се отдават под наем без търг или конкурс  за здравни, образователни и социални 

дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически 

лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. 

Чл.25.(1) Със Заповед на кмета на общината се предоставят  безвъзмездно свободни 

помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на 

политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 

политическите партии.  

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината 

и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на 

съответното ръководство, съгласно устава на организацията и действащото 

законодателство, устава на юридическото лице, както и удостоверение за съдебна 

регистрация.          

(3) При наличие на свободни помещения кметът на общината издава заповед за 

настаняване въз основа на която се сключва договор за безвъзмездно ползване  по чл. 

14, ал.4  от Закона за общинската собственост  за срок определен от кмета на общината. 



(4) Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили 

задълженията си към общината, произтичащи от други наемни отношения.  

(5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да 

се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и 

да се използва за стопанска дейност.  

Чл.26.(1) Кмета на общината предоставя помещения за нуждите на общински  

ръководства на синдикални организации, без търг или конкурс, при наличие на 

свободни помещения, които са или са част от имоти частна общинска собственост.  

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината 

и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на 

съответното ръководство, съгласно устава на организацията и действащото 

законодателство, удостоверение за регистрация и нотариално заверена декларация, че 

предоставеният под наем имот – частна общинска собственост ще се ползва само по 

предназначение. 

(3) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 3 (три) години.  

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили 

задълженията си към общината, произтичащи от други наемни отношения.  

Чл. 27. Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване 

под наем на имоти   не може да бъде по-ниска от базисните наемни цени, определени от 

Общинския съвет за съответния вид и местоположение на имотите  по  Приложение №1 

от наредбата.   

Чл.28. Поддържането и текущите ремонти на имоти – частна общинска собственост, 

отдадени под наем или предоставени за ползване се извършват от наемателите или 

ползвателите, в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.  

Чл.29. Наемните отношения се прекратяват при условията на чл. 15 или чл. 18 от 

Закона за общинската собственост или при неспазване на предвидените в договора за 

наем клаузи.  

Чл.30.(1) Изземването на имоти – частна общинска собственост, които се владеят или 

държат без правно основание, не се използват по предназначение, или необходимостта 

от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината. Ако имотът по ал. 

1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз 

основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със 

съдействието на органите на полицията.  

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са посочени 

данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, основанието за това, 

писмото за доброволно освобождаване на имота и неизпълнението му.  

 

Раздел III 

Управление на вещи общинска собственост 

 

Чл.31. (1) Кмета  на общината  управлява вещите, предназначени за осъществяване 

функциите на  Общинския съвет  и   Общинска администрация.  

(2) Кметовете по населени места  и кметския/кметските/ наместник/наместници/  

управляват вещите, предназначени за осъществяване функциите на   кметствата.  

(3) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 

управляват вещите, предназначени за осъществяване на функциите им.  

(4) Предоставянето на вещи между отделните администрации и юридически лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка, се извършва със заповед на съответния 

ръководител.  



(5) Поддържането и ремонтите на вещите, се извършва от лицата, които ги управляват в 

рамките на предвидените в бюджетите им средства. 

(6) Кмета на общината определя вещите – общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане.  

(7) Наемателите   плащат  наем за ползваните  вещи предоставени им с приемо-

предавателен протокол определен по таблицата  за базисните наемни цени –

Прирожение №1 към наредбата.  

Чл. 32. (1) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на Общинския 

съвет и Общинската администрация, се осъществява от кмета на общината, чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс.  

(2) Предоставяне на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на 

общината със заповед и договор, след решение на Общинския съвет.  

(3) Предоставяне  на безвъзмездно право на ползване върху вещи  се предоставя от 

кмета на общинта със заповед и договор, след решение на Общинския съвет, прието с 

мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.  

(4) Предоставяне  на безвъзмездно право на ползване на вещи-  машини, съоръжения, 

инвентар,моторни превозни средства собственост на община Самуил на училища, 

общински предприятия, социални домове, звена към общинска администрация се 

извършва със заповед на кмета на общината  с протокол и опис за предаване.   

(5) Замяната на вещи става с договор, сключен с кмета на общината по реда и 

условията на Закона за задълженията и договорите.  

(6) Разпореждането с вещи се извършва по пазарни цени, актуални и валидни към 

момента на сключване на договора. 

(7) Негодни за ползване  вещи и моторни превозни средства се бракуват със заповед на 

кмета на общината след инвентаризация, а вещи на стойност над 1000 лв. след решение 

на Общинския съвет, по глава IV от Закона за счетоводството. 

(8) Строителните материали, получени при премахването на негодни постройки се 

продават чрез търг или конкурс след решение на Общинския съвет по цени определени 

от лицензиран оценител.  

Раздел IV 

Надзор, актуване и отписване на имоти, общинска собственост 

 

Чл. 33. (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на 

правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.  

(2) Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински имоти, с 

изключение на посочените в чл. 56, ал. 2 от ЗОС.  

(3) Актовете за общинска собственост се съставят от длъжностно лице от Дирекция  

"ОСРРСД"  определена по заповед на кмета на общината.   

(4) Актовете за общинска собственост се подписват от актосъставителя и се 

утвърждават от кмета на общината.  

(5) Актовете за общинска собственост се съставят в три екземпляра. 

Чл.34. Лицето актосъставител   има следните основни функции и задачи с оглед 

съставянето на актовете за общинска собственост и отразяване на промените по тях:  

(1) издирват и завземат незаетите от общината имоти и вещи - общинска собственост;  

(2) съставят актовете за общинска собственост на имотите и актовете за поправка на 

актовете за общинска собственост, отбелязват действията по управление или 

разпореждане с тях, както и отписването на имотите от актовите книги;  

(3) съхраняват единия екземпляр от вписаните актове за общинска собственост  в 

актови книги, както и досиетата към тях;  



(4) създават и поддържат по един том от главния регистър за публична общинска 

собственост и от главния регистър за частна общинска собственост, съдържащи 

актовете;  

 (5) правят проверки и издават удостоверения за наличието или липсата на 

реституционни претенции към общински имоти;  

(6) издават удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за общинска 

собственост;  

(7) издават удостоверения за наличието или липсата на съставени актове за общинска 

собственост и общински произход за имоти;  

(8) вписват в Службата по вписванията утвърдените актове за общинска собственост и 

актовете за поправка. 

Чл.35.(1) Одобрените актове за общинска собственост се изпращат от Дирекция 

"ОСРРСД”, заедно с документите, послужили за съставянето им в Агенция   по 

вписванията.  

(2) Дирекция „ОСРРСД”  изпраща преписи от вписаните актове за общинска 

собственост в 7-дневен срок от вписването им в Службата по геодезия, картография и 

кадастър - гр.Разград. 

Чл. 36. (1) Главният регистър за публична общинска собственост и главният регистър 

за частна общинска собственост за имотите   на общината са съставени от отделни 

томове.  

(2) Към актовете за общинска собственост, описани в регистрите  се прилагат и 

съхраняват документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването 

на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица и други 

данни, определени в наредбата по чл. 63, ал. 3 от ЗОС.  

(3) Община Самуил публикува на интернет страницата си единен електронен регистър 

за публична общинска собственост и за частна общинска собственост. Електронният 

регистър се поддържа в актуално състояние ежемесечно към 30 число  на предходния 

месец от длъжностни лица, на които е възложено по съответния ред. 

Чл. 37. (1) Когато актът за общинска собственост е съставен за имот, за който въз 

основа на представените доказателства се установи, че неправилно е актуван за 

общински, или основанието за актуването му е отпаднало, кметът на  общината издава 

заповед за отписване на имота от актовите книги, по искане на собствениците, 

придружено с документи, доказващи собствеността и въз основа на становище на кмета 

на съответното населено място и юриста на общината.  

(2) Когато имотът е престанал да бъде общинска собственост в резултат на 

разпореждане с него по реда на ЗОС или по реда на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, се отписва от регистрите за общинска собственост по 

заповед на кмета на общината. Върху акта за общинска собственост се прави 

отбелязване на настъпилите промени.  

(3) След издаване на заповедите по ал. 1 или сключване на договорите по ал. 2, имотите 

се предават на собствениците им, от длъжностни лица, определени със заповед на  

кмета на общината с приемо-предавателен протокол. 

(4) Когато искането е за отписване на имот, предоставен на общинско юридическо 

лице, отписването се извършва, след като юридическото лице изрази своето мнение.  

(5) Когато искането е за отписване на имот - собственост на еднолично търговско 

дружество с общинско участие, то се изпраща до органа, упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала.  

Чл. 38. (1) Регистрите с актовете  са публични. Заинтересованите лица имат право на 

свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана 

информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.  



(2) Длъжностните лица  са длъжни да дават справки по актовете за общинска 

собственост при поискване.  

(3) Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага 

издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска 

собственост може да бъде и устна.  

(4) Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска 

писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, 

лицето подава писмено искане за справка.  

(5) В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по ал.4  се  издава  

удостоверение или копие от искания документ.  

(6)  Кмета на общината  може да откаже  исканата справка, при условие че исканата 

информация ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява 

служебна тайна.  

(7) Не се предоставя информация за общинските имоти, ако същата е свързана с 

оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение и представлява 

мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и 

разпореждане с имотите.  

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

Раздел I 

Общи разпоредби 

Чл. 39. (1) Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, 

чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на 

ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон. 

(2) Предложенията за разпореждане с имоти - частна общинска собственост, се 

комплектоват от служители на дирекция „ОСРРСД”  с копие от акт за общинска 

собственост, служебна скица, представляваща извадка от действащия подробен 

устройствен план с по-голям обхват, копие от заповедите за одобряване на подробни 

устройствени планове и попълване на имоти в кадастралната карта, издадени след 

влизане в сила на ЗУТ, становище от главния архитект на общината за състоянието на 

имота, характера и параметрите на застрояване по ПУП–ПЗ  и ОУП, справка за 

ползването на имота, за наличие на реституционни претенции, вещни тежести и висящи 

съдебни спорове за собственост и вещни права и други предложения за сделки със 

същия имот.  

(3) Когато имотът се намира в населено място, за което е одобрена кадастрална карта, 

преписките се комплектоват и със скица от кадастралната карта, издадена от Службата 

по геодезия, картография и кадастър и комбинирана скица за пълна или частична 

идентичност по чл. 16 от ЗКИР. 

Чл. 40. Докладите с проекти за решения се внасят от кмета на общината, секретаря на 

общината, заместник кметове  и общински съветници и е необходимо да съдържат 

точни данни и характеристики за имота, предложение за пазарна цена и конкретен 

способ за разпореждане, съгласуват се от юриста   на общината за законосъобразност. 

Чл. 41.(1) Договорите, с които се извършва разпореждане с общински имоти и вещни 

права, се сключват в писмена форма след заповед на кмета на общината  и се вписват 

по разпореждане на съдията по вписванията от Агенцията  по вписванията.  

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват всички  срокове  на плащания и действия, които 

следва да се извършат от двете страни по сделката .  



(3) Заповедта се изпраща на  адресата(получателя)   по пощата с обратна разписка или 

се получава лично или чрез пълномощник.  

(4) В случай, че заповедта не бъде получена в шестмесечен срок от нейното издаване, 

заповедта се отменя и преписката се прекратява.  

(5) При неплащане  на задълженията  в указания срок, заповедта се отменя с нова 

заповед, а преписката се прекратява. 

Чл. 42. (1) Разпореждането с общински имоти и вещни права се извършва по пазарни 

цени, но  не по-ниски от данъчните им оценки  определени от Общинския съвет по реда 

на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и Закон за независимите оценители, на база на пазарни оценки от 

оценители, сключили   договор с общината.  

(2) Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти 

или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от 

цените, определени от Общинския съвет.  

(3) Разпореждането с общински имоти и вещни права, се извършва по пазарни цени, 

актуални и валидни към момента на сключване на договора. 

Чл. 43. (1)  Общинския съвет определя цената на придобиваните от общината имоти и 

вещни права, на база на пазарни оценки, изготвени от оценители, сключили договор с 

общината.  

(2) Изготвените от оценителите пазарни оценки нямат задължителен характер и 

Общинския  съвет може да определи в интерес на общината по-ниска  или по-висока 

цена, не по- ниска от данъчната.  

Чл. 44. Цената на придобиваните от  общината имоти, предвидени за изграждане на 

обекти публична общинска собственост, се определя от Общинския съвет . 

Чл. 45. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят само нежилищни 

имоти или ограничени вещни права върху тях - частна общинска собственост, след 

решение на Общинския съвет.  

(2) Оценката на имотите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския 

закон.  

(3) Решенията на  Общинския съвет  по ал. 1 се вземат с мнозинство две трети от общия 

брой на общинските съветници. 

(6) При извършване на разпоредителни сделки с имотите – частна общинска 

собственост, приобретателите заплащат на общината  2% такса по чл.36 от Наредба №7 

на Общински съвет Самуил   изчислена върху стойността на сделката с ДДС на: 

                1. имота, предмет на продажбата; 

                2. ограниченото вещно право , които се учредява; 

                3. по-скъпия имот при замяна; 

                4. реалния дял, който се получава при делба. 

  

 Чл.46.(1) Разпореждането с нежилищни имоти или вещни - частна общинска 

собственост, се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл. 22 

ал. 3 от Закона за общинската собственост.  

(2) Оценките се одобряват от Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от 

данъчните. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или 

определен от него заместник кмет. Стойността на разходите, направени от общината за 

изготвяне на оценката се възстановяват по сметка на общината от физическото или 

юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.  

Чл.47. (1) В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните 

сделки с имоти - общинска собственост.  

(2) В регистъра се вписват данни за имотите според акта за общинска собственост, по 

видове разпоредителни сделки, както и:  



                1. Пазарната и данъчна оценка на имотите или вещните права, оценката, 

определена от Общинския съвет и крайната цена на сделката;  

                2. Начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен 

конкурс или решение на Общинския съвет;  

                3. Насрещната страна по сделката;  

                4. Други данни, определени от Общинския съвет. 

 

Раздел II 

Видове сделки по разпореждане с общински имоти 

 

Продажба 

Чл. 48.(1) Продажбата на общински имоти, се извършва след решение на Общинския 

съвет, от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.  

(2) Към докладите и проектите за решения се прилагат: акт за общинска собственост, 

скица на имота, пазарна оценка,  данъчна оценка и други документи при необходимост.  

(3) Търгът или конкурсът се провежда по заповед  на кмета на общината  от назначена 

от него комисия   по реда на глава пета от наредбата.  

(4) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на  общината 

издава заповед за определяне на спечелилия в търга,  сключва договор    за покупко-

продажба  и предава имота с приемо-предавателен протокол. 

Чл. 49. (1) Продажбата на общински имоти, представляващи  урегулирани поземлени 

имоти или поземлени имоти в урбанизирани територии, върху които физически или 

юридически лица притежават законно построена сграда, се извършва от кмета на 

общината,   след решение на  Общинския съвет   без търг или конкурс.  

(2) Продажбата по ал. 1 може да се реализира и в случаите, когато сградата е законно 

построена на етап "груб строеж" със заверена кота "било". Заверката се удостоверява с 

протокол по чл. 181 от Закона за устройство на територията.  

(3) Продажба по предходните алинеи може да се извърши и върху идеални части от 

поземлени имоти, на собствениците на законно построени сгради.  

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, притежаващи 

идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият 

съответната идеална част от правото на собственост върху земята, при условие, че за 

сградата е отреден поземлен имот или урегулиран поземлен имот.  

(5) Заявленията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на 

общината. Към тях се прилагат:  

                   1. договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато 

право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;  

                   2. документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или 

констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;  

                   3. документ за законно учредено право на строеж на роднини по права 

линия, ако е налице такова;  

                   4. удостоверение за наследници;  

                   5. разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;  

                 6. удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване от службата по        

вписванията за сградата или обекта.  

 (6) При промяна на обстоятелствата, свързани със собствеността, лицата по ал. 4 са 

длъжни да представят актуални удостоверения и декларации.  

 (7) Администрацията служебно прилага към преписката документите, който притежава   

за имота. 



 (8) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и сключва 

договор. 

Чл. 50.(1)При влязъл в сила подробен устройствен план или  общ  устройствен план е 

възможно надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на 

земята по ал. 1 или ал. 2 се включва и пазарната стойност на правото на строеж за 

разликата между законно реализираното застрояване и параметрите на застрояване за 

съответната зона по общия устройствен план.  

(2) От цената по ал. 1 и ал. 2, се приспада цената на законно реализираното право на 

строеж. Това не се прилага, когато правото на строеж е учредено безвъзмездно. 

Чл. 51. Когато от имот, върху който е учредено право на строеж на едно или повече 

лица, са образувани няколко урегулирани поземлени имота, се продава само 

съответният урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата. 

Чл. 52. Когато от имота, върху който е реализирано право на строеж, могат да се 

образуват два или повече урегулирани поземлени имота, се прави служебно изменение 

на подробния устройствен план. Продава се урегулирания поземлен имот, върху който 

е построена сградата. 

Чл. 53. (1) Продажба на общински имот може да се извърши без търг или конкурс, след 

решение на Общинския съвет, по искане на инвеститор, получил сертификат за клас 

инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), с местонахождение на 

инвестицията на територията на общината. Продажбата се извършва на базата на 

пазарни оценки, изготвени най-малко от двама лицензирани оценители, като крайната 

пазарна цена, определена от Общинския съвет, не може да бъде по-ниска от 

средноаритметичната стойност на изготвените оценки. В тези случаи в договора за 

продажба изрично се посочва, че инвеститорът не може да се разпорежда с 

придобитите имоти в полза на трети лица за сроковете, предвидени в ЗНИ. 

(2) Продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши 

без търг или конкурс, след Решение на Общинския съвет по предложение на 

Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиции 

от  клас А, клас Б, приоритетен инвестиционен проект и по реда на Наредбата за 

насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Самуил и издаване на 

сертификат клас В.  

 (3) Продажбите се извършват с договор, сключен от кмета на общината, след издадена 

от него заповед и извършени плащания по заповедта на цена, данъци, такси и др. 

разноски.  

Дарение 

Чл. 54. (1) Дарение на общински имоти или вещни права може да се извърши след 

решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.  

(2) Въз основа на решението по предходната алинея кметът на общината сключва 

договор. 

Прекратяване на съсобственост 

 

Чл. 55.(1) Съсобствеността върху имоти между Община Самуил  и физически или 

юридически лица се прекратява чрез:  

                        1. доброволна делба;  

                        2. продажба на частта на общината;  

                        3. изкупуване на частта на съсобственика / съсобствениците;  

                        4. замяна на идеалните части с друг равностоен имот;  

(2) Доброволната делба се осъществява чрез:  



                        1. даване или получаване в дял на реални части от имота;  

                        2. получаване собствеността на целия имот от един от собствениците с 

изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имота е реално 

неподеляем.  

(3) Съсобствеността върху имоти между община Самуил  и физически или юридически 

лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на Общината или по 

инициативата на кмета на Общината, след Решение на Общинския съвет и в двата 

случая.  

Чл. 56. (1) След влизане в сила на решението на Общинския съвет по предходния член 

кметът на Общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се 

връчва на купувача срещу подпис  или по пощата  с обратна разписка.  

(2) След плащане на стойността за уравняване на дяловете и на дължимите данъци и 

такси в посочения в заповедта по ал. 1 срок, кметът на Общината сключва договор.  

(3) Когато плащането не се извърши в определения срок, кмета на Общината може да 

отмени Заповедта по ал.1 и преписката се прекратява.  

Чл. 57. Разпореждането с нежилищни имоти - частна общинска собственост, се 

извършва след изготвяне на пазарна оценка от оценител на имоти . Изготвянето на 

пазарна оценка се възлага от кмета на Общината, или определен от него заместник 

кмет. Стойността на разходите, направени от Общината за изготвяне на оценката, се 

възстановяват по сметка на Общината от физическото или юридическото лице, с което 

се сключва разпоредителната сделка.   

Право на строеж, надстрояване и пристрояване 

Чл. 58 . (1) Правото на строеж се учредява по решение на Общинския съвет след 

проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно предвижданията 

на влязъл в сила подробен устройствен план и съгласуван идеен инвестиционен проект.  

 (2) Правото на строеж се учредява, възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за 

определен срок.  

(3) С решението си Общинския съвет може да разреши в условията на търга или 

конкурса цената на правото на строеж, или част от нея, да се заплати с предоставяне в 

собственост на обекти в новопостроената сграда или други готови обекти, собственост 

на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя 

сметка и предостави в собственост друг обект за нуждите на общината.  

(4) Стойностите на обектите, предоставени в собственост на общината или определени 

за изграждане в полза на общината, не могат да бъдат по-малки от цената на 

учреденото право на строеж или на съответната част от него.  

(5) По решение на Общинския съвет търговете и конкурсите се провеждат от  комисия 

назначена от кмета на общината   по глава пета от наредбата. 

(6) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс кметът на общината  

издава заповед и сключва договор със спечелилия конкурса. 

Чл.59. Когато  общината е учредила право на строеж, и преди завършване на груб 

строеж, са одобрени изменения в работните проекти, които водят до увеличение в 

общата разгъната застроена площ на учреденото право на строеж, за разликата в 

площта, кметът на общината издава заповед и сключва анекс към договора, по решение 

на Общинския съвет, без търг или конкурс.  

Чл. 60. Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс след 

решение на Общинския съвет:  

(1) на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, с местонахождение на 

инвестицията на територията на общината, по предложение на инвеститора. В тези 

случаи правото на строеж се учредява на базата на пазарни оценки, изготвени най-



малко от двама лицензирани оценители, като крайната пазарна цена, определена от 

Общинския съвет, не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на 

изготвените оценки, но не по-ниска от данъчната оценка. В тези случаи в договора за 

учредяване право на строеж изрично се посочва, че инвеститорът не може да се 

разпорежда с придобитото вещно право в полза на трети лица за сроковете, предвидени 

в ЗНИ.  

 (2) за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части 

от тях, по искане на съответното енергийно предприятие и съобразно предвижданията 

на подробен устройствен план;  

(3) на граждани с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или 

сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в 

Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията 

на общината. Цената на правото на строеж се учредява по цени изготвени от 

лицензиран оценител  и определени от Общинския съвет, но не по-ниска от данъчната 

оценка. 

(4)   на юридически лица на бюджетна издръжка;  

(5) на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;  

(6)  на други лица, определени със закон. 

Чл.61. Изготвянето на пазарна оценка  за възмездно право на строеж   се възлага от 

кмета на общината, или определен от него заместник кмет. Стойността на разходите, 

направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на 

общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва 

разпоредителната сделка.   

Чл. 62. Безвъзмездно право на строеж, пристрояване и надстрояване, може да се учреди 

без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет на:  

 (1). юридически лица на бюджетна издръжка;  

 (2). религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или 

на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 

Чл. 63. (1) Право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти или етажи, 

върху общински сгради, или върху сгради, частна собственост, построени върху 

общински имот, се учредява на трети лица с решение на Общинския съвет, след 

проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, въз основа на влязъл в сила 

подробен устройствен план и съгласуван идеен инвестиционен проект.  

(2) В случаите по ал. 1, когато сградите са частна собственост, надстрояването и 

пристрояването се учредява при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ. 

Чл. 64. (1) Право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти или етажи 

върху сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху 

общински имоти, се учредява с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс, от 

кмета на общината, на собственика на сградата, както и на собственици на жилища и 

други обекти в сгради, етажна собственост, или на техни сдружения, при условията на 

чл. 183, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ.  

(2) Когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването на 

самостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване се учредява на 

собственика на основния обект, след  решение на Общинския съвет, без търг или 

конкурс, от кмета на общината, при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.  

(3) Когато общината е учредила право на пристрояване или надстрояване по ал. 2 и 

преди завършване на груб строеж, са одобрени изменения в работните проекти, които 



водят до увеличение в застроената площ на пристройката или надстройката и промяна в 

обема на учреденото право на строеж, за разликата в площта кметът на общината 

издава заповед и сключва анекс към договора. 

Чл. 65. (1) В случаите на чл. 37, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за общинската собственост, Кметът на Общината внася предложение в Общинския 

съвет за предоставяне на съответните права.  

(2) Лицата, желаещи да придобият правата по чл. 37, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост подават молби до кмета на общината.  

(3) Кметът на Общината определя задължителните документи, които трябва да 

придружават молбата по предходната алинея.  

(4) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа данни за:  

                           1. имота, за който ще се предоставя съответното право с неговите 

характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване към 

момента.  

                           2. нуждите, за които ще се използва имотът;  

                           3. срока, за който се предоставя съответното право.  

(5) На основание решението на Общинския съвет, кметът на Общината издава заповед 

и сключва договор.  

Право на ползване 

Чл. 66. (1) Право на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за срок до 10 

години, върху общински сгради и общински обекти, след решение на Общинския съвет, 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, със заповед и договор от кмета на 

общината.  

(2) Когато правото на ползване се учредява върху сграда в самостоятелен поземлен 

имот, ползването се учредява и върху имота.  

(3) Когато правото на ползване се учредява върху сграда, която не се запазва като 

елемент на плана за застрояване, ползването се учредява под условие.  

(4) Докладите до Общинския съвет се придружават с документите. 

(5) Застрахователните вноски за имотите по ал. 1 - 3, върху които е учредено право на 

ползване, са за сметка на ползвателите. 

Чл. 67. (1) Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след 

решение на Общинския съвет, без търг или конкурс:  

                   1. на основния пощенски оператор, при условията на чл. 30 от Закона за 

пощенските услуги за имоти публична и частна общинска собственост;  

                   2. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, по предложение 

на Българската агенция за инвестиции;  

                   3. на лицата по Закона за физическото възпитание и спорта; 

                   4. на Българкия червен кръст; 

                   5. за учредяване право на ползване за поставяне на пчелини;  

                   6. на други лица, определени със закон.  

 (2) Докладите до Общинския съвет се придружават с  необходимите  документи    

удостоверяващи  качеството на лицата за извършената дейност. 

Чл.68. Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване,      

са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс  след  решение на 

Общинския съвет, прието  с мнозинство две трети от общия брой на общинските 

съветници. 

Чл.69. Правото на ползване се учредява безвъзмездно, без търг и конкурс, с решение на 

Общинския съвет  на Народните читалища - върху сградите и другите недвижими 



имоти, предоставени им по Закона за народните читалища, за срок до прекратяването 

на читалищната дейност. 

Замяна 

Чл.70. (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху 

имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с 

имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на 

юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено 

предложение на заинтересованите лица.  

(2) Замяна може да се извърши:  

                1. при прекратяване на съсобственост върху имот между общината и трети 

лица;  

                2. Когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда 

отчуждаване на имоти за нуждите на общината;  

                3. между общината и друга община или между общината и държавата;  

                4. в други случаи, определени със закон.  

(3) Не се допускат замени:  

                1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или 

други тежести, отдадени са под наем или под аренда;  

                2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно 

строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС  

                3. на общински имоти на лица, за които е установено, че без правно основание 

ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права за недвижими имоти са 

прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;  

                4. в други случаи, определени в закон.  

(4) Производството, в случаите на ал. 1 може да започне по писмено предложение за 

замяна от кмета на общината до заинтересованите собственици или съсобственици на 

имоти.  

(5) Предложение за замяна до кмета на общината може да направят и заинтересованите 

собственици или съсобственици на имоти по ал. 2.  

(6) Предложенията по ал. 4 и 5 не овързват  Общинския съвет за извършване на замяна. 

Отказите му за извършване на замяна не подлежат на обжалване.  

Чл. 71. (1) В случай, че производството за замяна е започнало по писмено предложение 

от заинтересовани собственици или съсобственици на имоти или вещни права то трябва 

да съдържа:  

           1. Точно описание предложените за замяна имоти или вещни права;  

           2.Точно описание на имотите или вещните права на имота - общинска 

собственост;  

           3. Документ за собственост на предлагания в замяна имот или вещно право;  

           4. Официален документ, че имота или вещните права, предлагани на общината за 

замяна не са обременени с ипотека или други тежести;  

          5. Декларация, че за имота или вещните права, предлагани на общината за замяна 

не са отдадени под наем или под аренда.  

(2) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се 

публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за 

имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.Обявлението се 

поставя и на определените места в сградата на общината или кметството по 

местонахождението на общинския имот.  

(3) При постигане на съгласие за замяната кметът на общината внася предложението за 

замяна в Общинския съвет.  



(4) Предложенията за замяна се внасят в Общинския съвет от кмета на общината не по-

рано от един месец от публикуване на обявлението. В случай, че в този срок постъпят 

повече от едно предложение за един общински имот, те се внасят заедно в Общинския 

съвет.  

(5) При постъпване на предложения за замяна на един и същ общински имот от две или 

повече лица Общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.  

Чл.72.(1) Решението за извършване на замяна се приема от Общинския съвет с 

мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението 

кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.  

(2) Заповедта за замяна на имотите или вещните права на кмета на общината трябва да 

съдържа:  

                1. Цената на всеки от имотите или вещните права, предмет на замяната;  

                2. Точно описание на имотите и документите, удостоверяващи правата;  

                3. Разликата в стойността на имотите или във вещните права и начина на 

нейното заплащане;  

               4. Размера на данъците и такси, дължими от страните по замяната.  

(3) Когато имотът или вещното право върху имот - частна общинска собственост е с по-

висока стойност, лицето - страна по замяната заплаща в едномесечен срок от 

получаване на заповедта разликата в стойността на имотите или правата, дължимите 

данъци и такси.  

 (4) Когато имотът или вещното право - собственост на физически или юридически 

лица - страна по замяната е с по-висока стойност, Кметът на общината превежда 

дължимата разлика в стойността на имота или правата по сметка на лицето в 

едномесечен срок, след като бъдат извършени другите дължими плащания по 

заповедта.  

(5) Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед на кмета на 

общината се сключва договор за замяна.  

(6) Договорът за замяна се сключва в писмена форма и се вписва в Служба по 

вписвания за сметка на физическото или юридическо лице - страна по замяната. 

(7) Договорът за замяна влиза в сила от датата на сключването му.  

(8) В едномесечен срок от вписването на договора за замяна се съставя акт за частна 

общинска собственост за новопридобития имот.  

(9) Фактическото предаване - приемане на имотите се извършва с  приемо- 

предавателен протокол, след вписването на договора в Службата по вписванията.  

Делба и обединяване   на имоти 

Чл.73. (1) Делбата  е способ за прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината  от една страна и от друга - държавата, физически лица или юридически 

лица. 

(2) Делба се извършва след решение на Общинския съвет  по предложение на кмета на 

общината  със скица предложение.  

(3) При извършването на делбата се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността 

и на Гражданския процесуален кодекс. 

(4) Общината може да обединява и маломерни имоти след решение на Общинския 

съвет.  

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

https://legislation.apis.bg/doc/9577/0/
https://legislation.apis.bg/doc/267030/0/


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ И ПУБЛИЧНО 

ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

 

Чл. 74. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.  

Чл. 75. По реда на тази глава се извършва отдаването под наем чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс на:  

            1. Имоти или части от имоти публична и  частна общинска собственост;  

            2. Вещи - частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, 

транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;  

            3. Земи от общинския поземлен фонд, училищни земи на нерегистрираните 

училищни настоятелства и земи в строителни граници.  

            4. Отдаване под наем на имоти или части от имоти за поставяне на преместваеми 

конструкции по реда на чл.56 от ЗУТ; 

Чл. 76. По реда на тази глава се извършва продажбата чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс на:  

             1. Незастроени  поземлени имоти – частна общинска собственост;  

             2. Вещи - частна общинска собственост; 

             3. Земи – частна общинска собственост; 

             4. Продажба на машини, съоръжения и моторни превозни средства.  

             5. Строителни материали и др. 

Чл.77. По реда на тази глава се извършва чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс и :  

             1. Учредяване на право на строеж в случаите по чл. 37, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост;  

              2. Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижим 

имот - частна общинска собственост по реда на чл. 38 от Закона за общинската 

собственост.  

Чл. 78. (1) Публичният търг се открива със заповед на кмета на общината, която 

съдържа:  

                 1. Описание на имота;  

                 2. Вида на публичния търг - с тайно или явно наддаване;  

                 3. Начална цена;  

                 4. Начина на плащане и евентуални обезпечения;  

                 5. Датата, мястото и часа на провеждане на търга;  

                 6. Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на 

обекта;  

                 7. Размер на депозита;  

                 8. Други тръжни условия.  

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят  условията за оглед на обекта, съставът на 

комисията по провеждането му и крайният срок за приемане на заявленията за участие.  

(3) Комисията по провеждането на публичния търг се състои от 5 члена, като 

задължително в нейния състав се включват правоспособен юрист и икономист, 

специалисти от общинска администрация, кметове по населени места или кметски 

наместник/наместници,   на чиято територия е имотът и двама резервни членове. 

(4) При  отсъствие на член от комисията, кмета издава заповед за попълване   на 

числеността от резервните членове.  

(5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10% от първоначалната тръжна  

или конурсна цена за имотите определени за продажба и за отдаване под наем  на 

имущество.  



(6) Депозитът  на имотите определени за отдаване под наем на земи от общинския 

поземлен фонд, училищни земи и земи в строителните граници на населените места се 

определя по Решение на Общинския съвет.  

Чл.79. (1) При  провеждане  на публичен търг или публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на имоти  и вещи общинска собственост, продажба на имоти, 

учредяване право на  строеж, право на пристроявяне и надстрояване, заповедета на 

кмета с изключение  състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на 

общинската администрация, както и на съответното кметство, на чиято територия е 

имотът в 3-дневен срок от нейното издаване, както и на интернет страницата на 

общината без да е необходима публикация във вестник.  

Чл. 80. (1) Публичният търг може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати 

са подали заявление за участие.  

(2) Когато на публичния търг се яви само един кандидат от подалите две или по-вече 

заявление за участие, търгът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се яви друг, 

кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да 

бъде по-ниска от началната тръжна цена.  

(3) Когато нито един от кандидатите  заявили участие в търга или конкурса не се яви в 

определените дата и час за провеждане на търга или конкурса, внесените от тях 

депозити се задържат в полза на общината.  

(4) Когато на публичния търг не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление 

за участие, търгът не се провежда, като за това се съставя протокол от комисията. 

Търгът се отлага за деня и часа  посочена в заповедта на кмета- повторен търг. За 

повторния търг се подават нови заявления за участие   до последния срок  посочена в 

заповедта.  

(5) Когато на публичния търг, провеждан повторно в случая по ал. 4, се яви само един 

кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да 

бъде по-ниска от началната тръжна цена.  

(6) Когато на публичния търг, провеждан повторно, не се яви кандидат,   Общинския 

съвет  може да намали първоначалната тръжна цена на няколко пъти,  но не  по-ниска 

от 50% от първоначалната тръжна  цена. 

Чл. 81. (1) В деня и часа, определени за провеждането на публичния търг, 

председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява 

откриването на търга.  

(2) В случай, че комисията няма необходимия кворум или в състава й не присъстват 

правоспособен юрист или икономист публичният търг се отлага за същия час и място 

на следващия работен ден, за което се съставя протокол.  

(3) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на 

публичния търг или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на 

който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов публичен търг.  

(4) В случаите, когато се отлага започнат вече публичен търг, поради невъзможност за 

продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни 

обекти от имуществото - предмет на търга, запазват правата си.  

Чл. 82. Лицата, упълномощени от кандидатите, подали заявление за участие, се явяват и 

легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и 

документ, удостоверяващ представителната им власт.  

Чл. 83. (1) Публичният търг с явно наддаване се открива от председателя на комисията 

след проверка на членовете на комисията. Председателят обявява първоначалната цена, 

от която да започне наддаването и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде 

по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната тръжна цена.  



 (2) След откриването на публичния търг комисията проверява заявленията с 

придружените документи по тяхното постъпване и се запознава с редовността им.  

 (3) Ако в деня и часа, определени за провеждането на публичния търг с явно наддаване 

не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а 

внесеният от него депозит се задържа.  

 (4) При публичен търг с явно наддаване преди започването му, председателят на 

комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички 

допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена.  

Чл.84.(1) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал от 

председателя на комисията. Всяко увеличение на цената трябва да бъде равно на 

стъпката за наддаване.  

(2) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и са обвързани с тях 

без право да се позоват на грешка.  

(3) Преди третото обявяване на последната предложена сума председателят прави 

предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, публичният търг с явно 

наддаване приключва със звуков сигнал от председателя. Председателят обявява 

предложената окончателна цена и спечелилия търга и закрива търга.  

Чл. 85. (1) За провеждането на публичния търг с явно наддаване и резултатите от него 

се съставя протокол, в който се посочват входящите номера на заявленията за участие 

на кандидатите, имената или наименованията им, представените от тях документи, 

платежните документи за внесените депозити, други обстоятелства по редовността на 

представените документи и предложените цени.  

 (2) Председателят на комисията изготвя протокол и го представя   на кмета на 

общината в 7- дневен срок(работни дни) от датата на провеждането на публичния търг 

за утвърждаване. 

Чл. 86. (1) Когато след изрична покана на председателя участниците в публичния търг с 

явно наддаване, потвърдили началната тръжна цена не участват в наддаването 

внесените от тях депозити не са връщат и търгът се прекратява.  

 (2) Депозитът не се връща и на участник, който е определен за спечелил, но откаже да 

заплати предложената от него цена.  

Чл.87. В случай, че в резултат на недопускане на участник поради нередовност на 

документите или отказ от участие остане само един кандидат, търгът се провежда и 

кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от 

обявената начална тръжна цена.  

Чл.88. Публичният търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на 

заявление за участие и писмено ценово предложение от всеки участник в запечатан 

плик.  

Чл.89. (1) Кандидатът или упълномощено от него лице подава заявлението за участие в 

запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с обратна разписка, като върху плика 

посочва имота или вещта, за които участва.  

(2) Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.  

(3) При приемане на заявлението за участие върху плика се поставя входящ номер, дата 

и часът на получаването и посочените данни се записват в деловодния регистър.  

(4) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са 

представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или 

скъсан плик.  



Чл.90.(1) В деня на провеждането на публичния търг с тайно наддаване, комисията 

разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с 

редовността на подадените за участие документи.  

(2) Участниците в публичния търг с тайно наддаване по преценка на председателя на 

комисията могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения 

от комисията.  

Чл.91.(1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на заявлението на 

участника, името му, платежния документ за внесен депозит, други обстоятелства по 

редовността на подадените документи и предложената цена.  

(2) Всяко заявление, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на 

изискванията на тази Наредба и/или на тръжната документация се обявява за нередовно 

и участникът не се допуска до участие.  

Чл.92. (1) Комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени 

условията за участие в публичният търг и обявява редовността на заявлението. Поне 

двама от членовете на комисията заверяват на гърба всеки от представените документи 

за участие.  

(2) След запознаване с редовността на представените документи комисията приема 

решение за допускане на участниците в публичния търг.  

(3) Председателят на комисията отваря по реда на постъпването им ценовите 

предложения на допуснатите участници.  

(4) Предложенията се заверяват от поне двама от членовете на комисията и се 

подреждат според размера на посочената цена.  

(5) Резултатите от проведения публичен търг с тайно наддаване се отразяват в 

протокол.  

Чл.93.(1) В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока 

цена, председателят на комисията уведомява писмено по имейл участниците, 

предложили еднаква най-висока цена за деня и часа за провеждане на публичния търг с 

явно наддаване. Публичния търг с тайно наддаване завършва с явно наддаване между 

тях, като наддаването започва от предложената цена.  

(2) Депозитите на участниците предложили по ниска цена се връщат по заповед на 

кмета на общ ината.  

Чл.94. (1) При продажба  възоснова на резултатите от публичния търг в  7 - дневен срок 

кметът на общината издава заповед, с която определя  спечелилия в търга участник, 

цената и условията на плащането. Внесеният депозит се връща със заповед на кмета 

след заплащането на дължимата сума.  

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на участниците по реда на чл. 61 от 

Административно-процесуалния кодекс. Препис от нея се обявява в сградата на 

общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица, както и 

на интернет страницата на общината, за което се съставя протокол.  

(3) Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по ал.1 по реда на 

Административно - процесуалния кодекс.  

Чл.95. (1) След влизане в сила на заповедта по чл. 94, ал. 1 спечелилият  в търга или 

конкурса  участник е длъжен да внесе цената, дължимите такси и суми определени в 

заповедта  в  7  дневен срок от влизането й в сила след  срока за обжалване на 

заповедта.  

(2) Когато спечелилият публичния търг  или конкурс не внесе цената в срока, се 

приема, че се е отказал от сключването на сделката. Внесеният от него депозит не се 

връща.  

(3) В случая по ал. 2 кметът на общината може да определи за купувач участника, 

предложил следващата по размер цена или да прекрати публичния търг.  



(4) Ако купувачът по ал. 3 не внесе цената в 7 дневен срок от връчването на заповедта, 

се насрочва нов публичен търг.  

Чл. 96. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 94 ал. 1 и надлежен документ за 

платена цена, представен от купувача, кметът на общината сключва договор за 

продажба на имота в 7-дневен срок след срока за обжалване на заповедта.  

(2)  Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключване на договора.  

(3) Имуществото, предмет на сделката, се предава със сключване на договора и с 

приемо-предавателен протокол от комисия по заповед на кмета на общината.  

(4) Вписването на договора се извършва за сметка на купувача, който представя 

екземпляр от вписания договор в  дирекция „ОСРРСД” за отписване на имота и 

отбелязване на извършената промяна в актовите книги.  

(5) При продажба на имоти, когато търгът е насрочен отново, поради липса на 

кандидати, Общинския съвет може да намали първоначалната тръжна цена  на няколко 

пъти, но не по-ниска от 50% от първоначалната тръжна цена. 

Чл. 97. Внесеният депозит на класиралия се на второ място участник се задържа до 

представянето на доказателства за заплащане на цената от купувача, а на останалите 

участници се освобождава, след изготвяне на доклада от председателя на комисията с 

писмено нареждане до отдел „ОСРРСД”.  

Чл.98. Публично оповестен конкурс се организира в случаите, когато освен размера на 

цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката, сключването и 

изпълнението й са подчинени на определени условия.  

Чл. 99. (1) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя условията 

на публично оповестения конкурс.  

(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:  

          1. Запазване предназначението на обекта;  

          2. Запазване и/или създаване на работни места;  

          3. Извършване на инвестиции;  

          4. Свързани с опазване и/или възстановяване на околната среда;  

          5. По начина и срока за прехвърляне на собствеността;  

          6. Определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с 

обекта на конкурса;  

          7. Специфични технологични, технически или естетически качества на 

изпълнението или крайния строителен продукт;  

          8. Други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на 

сделката.  

Чл. 100. (1) Публично оповестеният конкурс се провежда след решение на Общинския 

съвет със заповед на кмета на общината.  

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта, съставът на 

комисията по провеждането на конкурса, условията за провеждането му, необходимите 

документи за участие, крайният срок за приемане на предложенията за участие и други.  

 (3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 5 члена, като задължително в 

нейния състав се включват правоспособен юрист и икономист, специалисти от 

общинска администрация, кметове или кметски наместник/наместници/ на чиято 

територия се намира имотът. Комисията заседава и взема решения с подписан 

протокол.                 

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни членове. 

Чл. 101. (1) Заповедета на кмета на общината с изключение на състава на комисията, се 

обявява на видно място в сградата на общинската администрация, както и на 

съответното кметство, на чиято територия е имотът  в  3-дневен срок от нейното 



издаване, както и на интернет страницата на общината без да е необходима публикация 

във вестник.  

 (2) Не се допуска промяна на обявените условия на публично оповестения конкурс, с 

изключение на отлагане на провеждането му за по-късни дата и/или час, както и 

промяна на мястото на провеждане.  

Чл. 102. (1) Заявлението на участниците в публично оповестения конкурс съдържа 

данните  за :  

          1. Наименование на обекта на конкурса;  

          2. Становище и разработки по отделните условия на публично оповестения 

конкурс;  

          3. Проект за стопанско развитие на обекта;  

          4. Насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;  

          5. Цена и условия за плащане.  

 (2) Публично оповестеният конкурс може да се проведе само в случай, че поне двама 

кандидати са подали заявление за участие.  

              (3) Когато на публично оповестения конкурс се яви само един кандидат от 

подалите заявление за участие, конкурсът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се 

яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена и условия, 

като цената не може да бъде по-ниска от началната конкурсна цена.  

             (4) Когато за публично оповестения конкурс  е постъпило само едно заявление 

за участие той се обявява за непроведен, като за това се съставя протокол от комисията. 

Конкурса се отлага за деня и часа  посочена в заповедта на кмета- повторен публично 

оповестен конкурс. За повторния конкурс се подават нови заявления за участие   до 

последния срок  посочена в заповедта.  

Чл. 103. (1) В деня и часа, определени за провеждането на публично оповестения 

конкурс председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява 

откриването на процедурата.  

              (2) В случай, че комисията няма необходимия кворум или в състава й не 

присъстват правоспособният юрист или икономист публично оповестеният конкурс се 

отлага за същия час и място на следващия работен ден, за което се съставя протокол.  

              (3) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на 

публично оповестения конкурс или неговото приключване, комисията съставя 

протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането 

на нов конкурс.  

              (4) В случай, че в резултат на декласиране остане само един кандидат, 

публично оповестеният конкурс се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по 

предложените от него цена и други параметри, като предложената цена не може да е 

по-ниска от обявената начална конкурсна цена.  

Чл. 104. (1) Кандидатът или упълномощено от него лице подават заявлението за 

участие в публично оповестения конкурс в запечатан непрозрачен плик лично или по 

пощата с обратна разписка.  

             (2) При приемане на заявлението за участие върху плика се поставя входящ 

номер, дата и часът на получаването и посочените данни се записват в деловодния 

регистър.  

              (3) Не се приемат и незабавно се връщат на кандидатите заявления за участие, 

които са представени след изчитането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен 

или скъсан плик.  

Чл. 105. (1) В деня на провеждане на публично оповестения конкурс комисията 

разпечатва постъпилите предложения по реда на постъпването им и се запознава с 

редовността на подадените документи.  



(2) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на заявлението, името на 

участника, както и представените изискуеми документи.  

(3) Заявлението и представените документи се заверяват поне от двама от членовете на 

комисията.  

Чл. 106. (1) След запознаване с редовността на представените документи комисията 

приема решение за допускане на участниците в публично оповестения конкурс.  

(2) Комисията не допуска до участие участник, ако установи:  

                       1. Непълнота на представените документи;  

                       2. Неспазване на изискванията, посочени в условията на конкурса.  

(3) Председателят на комисията отваря по реда на постъпването им ценовите 

предложения на допуснатите участници.  

(4) Комисията, след разглеждане на ценовите предложения ги оценява и класира. На 

първо място се класира участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява 

конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от 

първоначалните условия.  

(5) За работата си комисията съставя протокол, а председателят й изготвя доклад за 

приетите решения до кмета на общината.  

Чл. 107. (1) Въз основа на доклада кметът на общината издава заповед, с която 

определя спечелилия публично оповестения конкурс, цената и условията на плащането.  

(2) Заповедта по ал. 1 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на публично 

оповестения конкурс и се съобщава на участниците по реда на чл. 61 от 

Административно - процесуалния кодекс. Препис от нея се обявява в сградата на 

общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица, както и 

на интернет страницата на общината, за което се съставя протокол.  

 (3) Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по ал. 1 по реда на 

Административно - процесуалния кодекс.  

Чл. 108. (1) След влизане в сила на заповедта той е длъжен да внесе цената, дължимите  

такси   и други задължения определени в заповедта в  7 -дневен срок от връчването й  

след срока за обжалване.  

(2) Когато спечелилият публично оповестения конкурс не внесе цената в срока се 

приема, че се е отказал от сключването на сделката. Внесеният от него депозит не се 

връща.  

(3) В случая по ал. 2 кметът общината може да определи за спечелил участника, 

предложил следващата по размер цена и други условия или да прекрати публично 

оповестения конкурс.  

 (4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в     7 - дневен срок от връчването на заповедта, 

се насрочва нов публично оповестен конкурс.  

(5) Когато публично оповестен конкурс е насрочен отново, поради липса на кандидати, 

Общинския съвет може да намали първоначалната тръжна цена  на няколко пъти, не 

по-ниска от 50% от първоначалната. 

Чл. 109. Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на общината и 

спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за 

извършеното плащане на сумите по сделката.  

Чл. 110.(1) Внесеният депозит на класиралия се на второ място участник се задържа до 

представяне на доказателства за заплащане на сумите, а на останалите участници се 

освобождава, след изготвяне на доклада от председателя на комисията.  

Чл.111.  Непотърсени депозити в срок до 5 години се прехвърлят в бюджета на 

общината  със заповед на кмета на общината.  

 

ГЛАВА ШЕСТА 



 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА 

Чл.112. (1)Управлението на полските пътища се извършва по реда на чл.37в, ал.16  от  

Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.  

(2 ) Директорът на областната дирекция "Земеделие"- Разград  след влизането в сила на 

издадената заповед,   подава искане до Общинския съвет за предоставяне на имотите - 

полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното 

годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в 

едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на 

решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на 

общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по 

банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и 

сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.  

(3) Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, 

директорът на областната дирекция "Земеделие"- Разград определя със заповед цена на 

имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. 

Заповедта се обявява в сградата на общинската администрация  и в сградата на 

общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и 

на съответната областна дирекция "Земеделие"- Разград. Въз основа на заповедта 

ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от 

издаването и. 

(4) Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до 

имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата 

стопанска година. 

(5) Комисия назначена от кмета на общината извършва проверка  за  неправомерно 

обработване на полски пътища  и се съставя констативен протокол, който   се представя 

на кмета на общината.  

(6) При констатиране на нарушение, комисията издирва  нарушителя и му се съставя 

акт за нарушение от определено от кмета длъжностно лице.  

 (7) Кмета на общината издава наказателно постановление за нарушението.  

 

ГЛАВА СЕДМА 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 113. Наемател на общински имот, който наруши забраните по чл. 12, ал. 3 и чл. 14, 

ал. 6 от Закона за общинската собственост за неговото пренаемане, съвместно ползване 

по договор с трети лица или за използването му за производствена дейност, се наказва с 

глоба от 50 лв. до 500 лв.  

Чл. 114.(1) Който без законово основание завземе или ползва общински имот, се 

наказва с глоба от 50 лв.  до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  

(2) Който без законово основание обработва или ползва земеделска земя  общинска 

собственост, се наказва   да заплати на общината двукратния размер на наемната цена   

приета от Общинския съвет за съответната стопанска година. 

(3) Който унищожи, повреди или неправомерно обработва  полски път-общинска 

собственост се наказва  да заплати  обезщетение в двукратен размер на наемната цена,  

приета от Общинския съвет за съответната стопанска година.  

 Чл.115. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в 

сила за освобождаването на общински имот се наказва с глоба от 100 до 1000 лева, ако 

не подлежи на по-тежко наказание. 



Чл.116. Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, 

определени от кмета на общината.  

Чл.117.(1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

оправомощени от него лица.  

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. „Публичен търг” по смисъла на тази Наредба е тръжна процедура, на която се дава 

гласност за условията й чрез обявяването им на интернет страницата на общината на 

таблото в общинската адмитистрация и  по кметствата.  

§ 2. „Публично оповестен конкурс” по смисъла на тази Наредба е конкурсна процедура, 

на която се дава гласност за условията й чрез обявяването им на интернет страницата 

на общината на таблото в общинската адмитистрация и  по кметствата.  

§ 3  Първа зона са селата: Самуил и Владимировци, всички останали села в община 

Самуил са втора зона по Приложение №1 към наредбата.  

§ 4 Членовете на комисиите при отдаване под наем и разпореждане с имоти общинска 

собственост попълват декларация, че се задължават да не разгласяват информация и 

оферти, както и всички други сведения, които представляват търговска тайна и за липса 

на конфликт на интереси.  

 

 

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл.8, ал.2 от ЗОС и може да бъде 

изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общински съвет - Самуил.  

§  4. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Самуил.  

§5. Настоящата Наредба отменя Наредба №2, приета с Решение №25.478  на   заседание 

на Общински съвет - Самуил, проведено  на  12.09.2013 г.  

§7. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с Решение №…….. по Протокол №….. от 

……………. г. на Общински съвет – Самуил  и влиза в сила от датата на приемането ѝ.  

 

                                                                        Председател на ОбС-Самуил: ………………  

                                                                                                                      /д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1   

Т А Б Л И Ц А 

 

 За  базистни наемни цени на нежилищни помещения общинска собственост   

 



№  

по 

ред  

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ Първа зона  

(лв./кв.м.) 

без ДДС 

Втора  зона  

(лв./кв.м.) 

без ДДС 

1. Търговска дейност 

Магазини /хранителни и смесени/ 

2,64  2,37 

2. Закусвални /в училищата/  и сладкарници 

без сервиране на алкохол 

 1,58  1,34 

3. Ресторанти, барове, дискотеки, 

със сервиране на алкохол 

2,00  1,72 

4. Търговска дейност с други видове стоки 2,64  2,38 

5. За производствена    дейност, 

складове,   цехове и др. 

 1,07  0,93 

6. Здравно-медицинско обслужване /лекарски  

кабинети,  аптеки/ 

 2,00  2,00 

7. Административни дейности 

/офиси,   адвокатски кантори, банки/ 

 2,64  2,38 

8. Ползване на паркинги  и площади за сушене 

на билки и др. 

 0,38  0,38 

9. Празни общински места за поставяне на 

преместваеми  конструкции   

 0,65 0,64 

10.   Ползване на тротоарни площи за лятна 

градинка пред търговски обекти 

 0,80 0,80 

11.  Празно общинско място/земя/ в 

строителните граници на населените места  

за обработване  

 не по-малка от 

определената 

със  Заповедта 

на Министъра на 

МЗГХ  земи от 

ДПФ за 

съответната 

стоп. година 

  

не по-малка от 

определената със  

Заповедта на 

Министъра на МЗГХ  

земи от ДПФ за 

съответната стоп. 

година 

 

12. Наем за движими вещи  2% от бал. 

Стойност на 

веща 

2% от бал. стойност на 

веща 

13. За спортни  дейности и откриване на 

фитнес- клубове  и  спортни игри 

0,38 0,22  

14. АТЦ и Разпределителни шкафове  6,63  6,63 

15. Помещения за  фризьорски и  бръснарски   

услуги 

 2,64  2,64 

16.  Поставяне  на  пчелни кошери 

в общински  поземлени имоти   в регулация 

и извън регулация  за 1000 кв. 

 7,94 7,94 

17.  Помещения за  отдаване под наем на 

синдикални  организации 

 1,50  1,50 

 

Месечен наем   без ДДС 

1. За монтиране на кафе -автомати  -  50,00 лв. 

2. За монтиране на  АТМ /банкомати/ -  46,37лв.  



3. Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна телевизия, рекламни 

съоръжения и др.  -  32,22 лв.  

4. Монтиране на кутии  за  интернет услуги – 50,00 лв.  

5. Автомати за пакетирани стоки  - 50,00 лв.  

 

Наем за складови помещения 

 1 . Определя се  50% от базисната цена на съответните дейности без ДДС 

 

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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-337 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №4.028 от 

27.12.2019 г. и Решение №6.053 от 31.01.2020 г. на ОбС-

Самуил, касаещо План-сметката на ОП „Самуил 2011” за 

2020 година. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.340  

          Към настоящия момент Общинският съвет-Самуил не е 

променил размера и основата за определяне на таксата за 

битови отпадъци за 2020 година. 

Отчисленията, обезпеченията и таксата за депониране са 

елемент на разходите по реда на чл. 66 от ЗМДТ и съгласно  

разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците и във връзка с Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци /ДВ 

бр.7/20.01.2017 г./  за 2020 г. беше предвидено Община 

Самуил  да внесе отчисления,обезпечения и такса за 

депониране. Общо за отчисления, обезпечения и такса 

депониране  за 2020 година беше предвидено да са в размер 

на  83.46 лв./тон.,а достигна размер от 86.16 лв./тон 

Причините,които налагат  промяната в разходите на план-

сметката са следните: 

- Таксата за депониране на битови отпадъци в 

Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград –от 

10.60 лв./тон, считано от м.юли 2020 г. се промени на 

13.30 лв./тон; 
-  отчисления за обезвреждане на депонираните 

неопасни отпадъци в Регионалното депо за 2020 г. –до 



м.март 2020 г.вкл. беше 95.00 лв./тон  след което се 

промени на 69.00 лв./тон; 

- увеличение на количествата генерирани и депонирани 

битови отпадъци на територията на Община Самуил; 

За необходимите средства за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване,както и за снегопочистване 

за 2020 г. предлагаме следния вариант на План-сметката от 

проекта на решението по /Приложение №1/: 

Като общият размер на разходите за 2020 г. няма да се промени 

и ще се запазят  в размер  на 353 644.00 лв. 

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

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

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

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

местните такси и цените на услуги на територията на Община 

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

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

 

Р Е Ш И: 

І.  Изменя и допълва Решение №6.053 от 31.01.2020 г. на ОбС –

Самуил, при което  изготвената План-сметката на ОП „Самуил 

2011” за 2020 г. за необходимите  разходи за дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране,поддържане 

чистотата на територии за обществено ползване  и  

снегопочистване за 2020 г. съгласно Приложение №1 придобива 

следния вид : 

 

 

Приложение №1 

1.Разходи 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и 

елементи за 

всички населените места  в Община Самуил за 2020 година 
 

1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови 

отпадъци 

    

Разх

од 

лв. 

  § 10 00 - Издръжка 7  000 

  § 10 15 - Материали 7  000 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на 

Община Самуил и транспортирането им до Регионално депо- в гр. 

Разград за обезвреждането им 

  
Разходи на Общинското предприятие "Самуил 2011" за 

почистване 

18746

0 

  § 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения 70260 

  
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала 

          

4 400 

  

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 

18 30

0 

  

§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и 

държавата 
9 900 

  § 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя  5 200 

  

§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително осигуряване 

от работодател 
3 200 

  
§ 10 00 - Издръжка 

90 

500 

  § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 1400 

  
§ 10 15 - Материали 

10 

000 

  § 10 16 - Вода, горива, енергия 38 



000 

  
§ 10 20 - Разходи за външни услуги 

30 

000 

  § 10 30 - Текущ ремонт 6 000 

  § 10 51 - Разходи за командировки 100 

 § 10 62 - Разходи  застраховки 5 000 

 § 19 00 – Данъци и такси 4000 

 

§ 19 01 – Разходи за държавни данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
3 500 

 

§ 19 81 – Разходи за общински данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
500 

  Заета щатна численост - брой 7 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

  

  

 

12918

4 

  

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /10.60 лв./тон стана 13.30 

лв./тон 

 

 

16730 

 

  

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за 

всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от “Наредба №7 

от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци”-съгл.чл.20,ал.1,т.1 

за 2020 г. – 69.00 лв./тон 

10690

0 

  

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 60 

от ЗУО за всеки тон / “Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци”– 3.86 лв./тон 

5554 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеи, паркови и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

  § 10 00 - Издръжка 
5000. 

00 

  § 10 15 - Материали 
10000

. 00 

5.Разходи за зимно поддържане /снегопочистване /  на 55.4 км от 

общинската и улична пътна мрежа в населените места; 

 

20 00

0.00 

  
Общо разходи:  

353 

644.0

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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-338 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за битови отпадъци 

за 2021 година. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

   Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.341  

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

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

определя от Общинския съвет и се събира от общината. 

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

спазването на следните принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на Общината по 

предоставянето на услугата; 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите 

услуги и повишаване на тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне 

и заплащане на местните такси. В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, 

Общински съвет – Самуил с Решение №33.404 по Протокол № 

33 от 17.03.2003 год. е приел Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Самуил, в която е указан редът за администриране и 

събиране на таксата за битови отпадъци. Същата се актуализира 

ежегодно при промяна на нормативните условия.Към 

настоящия момент Общинският съвет не е променил размера и 

основата за определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 

година. 

     Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите 

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

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци /ДВ бр.26/22.03.2020 г./   



     За 2021 г. се предвижда Община Самуил  да внесе 

отчисления и обезпечения в следните размери: 

- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

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

     - за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо за 2021 г. – 82,00 лв./тон; 

 - за  отчисления за рециклиране и оползотворяване на 

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

или общо за отчисления,обезпечения и депониране за 2021 

година- 99.16 лв./тон. 

Тук е от изключителна важност намаляването на количеството 

събрани,транспортирани  и депонирани отпадъци на 

територията на Община Самуил. 

Одобрена е схема, според която в  населените места в общината 

върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се 

изграждат площадки или се обособяват места, където са 

разположени общите съдове за съхранение на битовите 

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

възможно най-удобно няколко съседни имота да бъдат 

обслужвани от един съд за съхранение на битовите отпадъци. 

При запълване на най-близкия съд битовите отпадъци следва да 

се изхвърлят в съседен незапълнен. Тази схема подлежи на 

изменение и допълване, предвид възникване на допълнителни 

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

отпадъци, които ще се генерират през предстоящата година и 

често не биха могли да бъдат предвидени дори с приблизителна 

точност. 

Поради това,че до настоящия момент не е изготвена 

единна Наредба  и методика за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци според количеството,таксата за 

битови отпадъци в Община Самуил се определя на база 

промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите 

и върху отчетната стойност на имотите на фирмите и 

юридическите лица. 

План-сметката за 2021 г. е разработена на база 

необходимите разходи на Общинско предприятие “Самуил 

2011” за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и 

поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване,снегопочистване, както обезпеченията и отчисленията 

породени от нормативни актове на Министерски съвет. В план-

сметката са включени и разходи за горива и материали във 

връзка с управлението и контролирането на дейностите по 

чистотата и снегопочистването. 

План-сметката е съобразена и с честота на събиране и 

сметоизвозване по населени места и райони за  2021 година, 

определена със Заповед №799/16.10.2020 г. на Кмета на Община 

Самуил. 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2021 г. са 

разчетени на база численост в дейност “Чистота”.  

Щатната численост към бюджета на Общинско 

предприятие “Самуил 2011” за 2021 г., която ще обслужва 

дейностите по чистотата е 7 бр. 

Планираните разходи са съобразени с честотата на 

сметосъбирането и транспортирането им, която е ежеседмична 

за селата Самуил и Владимировци , а за останалите населени 

места от територията на Община Самуил е най-малко два пъти 

месечно. 

За необходимите средства за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване,както и за снегопочистване 

за 2021 г. предлагаме  План-сметка от проекта на решението  по 

/Приложение №1/: 



Общият размер на разходите за 2021 г. възлизат на 436 782.00 

лв. 

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

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

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

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

местните такси и цените на услуги на територията на Община 

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

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

Р Е Ш И: 

І.  Общински съвет-Самуил одобрява така изготвената План-

сметката за необходимите  разходи за дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране,поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване  и  

снегопочистване за 2021 г. съгласно Приложение №1: 

 

Приложение №1 

1. Разходи 

 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и 

елементи за 

всички населените места  в Община Самуил за 2021 година 
 

1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови 

отпадъци 

    

Разх

од 

лв. 

  § 10 00 - Издръжка 7  000 

  § 10 15 - Материали 7  000 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на 

Община Самуил и транспортирането им до Регионално депо- в гр. 

Разград за обезвреждането им 

  
Разходи на Общинското предприятие "Самуил 2011" за 

почистване 

224 0

00 

  
§ 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения 

89  90

0 

  
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала 

          

5 300 

  

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 

19 90

0 

  

§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и 

държавата 

11 10

0 

  § 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя  5 600 

  

§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително осигуряване 

от работодател 
3 200 

  
§ 10 00 - Издръжка 

105 

500 

  § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 1400 

  
§ 10 15 - Материали 

15 

000 

  
§ 10 16 - Вода, горива, енергия 

38 

000 

  
§ 10 20 - Разходи за външни услуги 

40 

000 

  § 10 30 - Текущ ремонт 6 000 

  § 10 51 - Разходи за командировки 100 

 § 10 62 - Разходи  застраховки 5 000 

 § 19 00 – Данъци и такси 3400 

 

§ 19 01 – Разходи за държавни данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
3 000 

 

§ 19 81 – Разходи за общински данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
400 

  Заета щатна численост - брой 7 



3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

  

  

 

143  

782.0

0 

  

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

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

 

 

19 28

5 

 

  

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за 

всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от “Наредба №7 

от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци”-съгл.чл.20,ал.1,т.1 

за 2021 г. – 82,00 лв./тон 

118  

900 

  

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 60 

от ЗУО за всеки тон / “Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци”– 3,86 лв./тон 

5 597 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеи, паркови и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

  § 10 00 - Издръжка 
5000. 

00 

  § 10 15 - Материали 
5000. 

00 

5.Разходи за зимно поддържане /снегопочистване/  на 129 км от 

общинската и улична пътна мрежа в населените места; 

 

57 

000.0

0 

  
Общо разходи:  

436 

782.0

0 

ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския 

съвет предложение за разпределение на преходния остатък от 

такса битови отпадъци за 2020 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 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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-339 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение на структурата на Общинско 

предприятие „Самуил 2011”. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.342  

   В Закона за общинската собственост е регламентирана 

възможността общината да осъществява някои дейности 

самостоятелно, като за целта бе създадено общинско 

предприятие. Общинското предприятие е специализирано звено 

на общината за управление на общинското имущество, за 

задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване 

изпълнението на общински дейности, финансирани от 

общинския бюджет. Същото се създава, преобразува и закрива с 

решение на общинския съвет. За осъществяване на дейностите 

на общинското предприятие е изготвен и приет правилник, 

който е утвърден от Общинския съвет-Самуил. 

Численият състав на предприятието се определя с щатното 

разписание, което се утвърждава ежегодно от кмета на 

общината в рамките на определената  от Общинския съвет 

структура и численост. 

Организационно – управленската структура по Приложение 

№1, съгласно Решение № 3.026 по Протокол № 3 от 28.12.2011 

г., Решение № 3.019 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г. и 

Решение №33.708 по Протокол №33 от 28.05.2018 г. и Решение 

№ 46.914  по Протокол № 46 от 20.02.2019 г. на Общински 

съвет – Самуил щатната численост  по длъжности на Общинско 

предприятие „Самуил 2011” е следната: 

 

Длъжностни наименования Щатна 

численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 



Сметосъбирач, поддръжка и 

почистване на улични 

платна,площади,алеи,паркови и 

други територии от населените 

места,предназначени за 

обществено ползване 

4 

Ел. техник  1 

Тракторист 1 

Машинист,многокофов 

багер/багерист/ 

1 

Всичко: 11 

 

  

 

 Община Самуил има необходимост и възнамерява да разшири 

дейността на Общинско предприятие „Самуил 2011”, което да 

се занимава не само със сметоизвозване и сметопочистване, а и 

с други общински дейности, финансирани от общинския 

бюджет. 

 

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

чл.52,ал.3 и ал.4; чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост 

и чл.9,ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на ОП „Самуил 

2011”  Общински съвет Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

  1.Приема така представеното изменение на структурата на 

Общинско предприятие „Самуил 2011” ,която  придобива 

следния вид: 

Приложение № 1 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “САМУИЛ 

2011” - с. САМУИЛ 

Длъжностни наименования Щатна 

численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и почистване на 

улични платна,площади,алеи,паркови и други 

територии от населените места,предназначени 

за обществено ползване 

3 

Ел. техник  1 

Трактористи 2 

Машинист,многокофов багер/багерист/ 1 

Всичко: 11 

 

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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-341 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на капиталовия списък за 2020 

г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.343  

В приетият план за капиталови разходи за 2020 г. с 

Решение № 6.061/31.01.2020 г. от Общинския съвет бюджет на 

община Самуил за 2020 г., актуализиран с Решения № 

7.062/28.02.2020 г., № 9.122/29.04.2020 г., № 11.181/30.06.2020 

г., № 12.211/28.07.2020 г., № 13.248/24.08.2020 г., № 

15.288/30.10.2020 г. и Решение № 16.331/10.11.2020 г., се правят 

следните изменения и допълнения:  

1. От заложените средства за основен ремонт, 

реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в селата 

Самуил, Владимировци и Ножарово на обща стойност 266 596 

лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. са 

усвоени 264 469 лв. или остават 2 127 лв. По улици както 

следва: 

  Заложени Усвоени Остатък 

Основен ремонт на ул."Никола 

Петков" с. Владимировци 24 779 24 249 530 

Основен ремонт на ул."Шипка" с. 

Владимировци 61 705 61 614 91 

Основен ремонт на ул."Плиска" с. 

Владимировци 76 579 76 276 303 

Реконструкция и рехабилитация 

на ул. "Бели Лом" с. Ножарово 20 000 20 000 0 

Основен ремонт на ул."Огоста" с. 

Самуил 12 769 12 493 276 

Основен ремонт на ул."Д. 

Благоев" с.Самуил 35 764 35 736 28 

Реконструкция и рехабилитация 

на ул. "Преслав" с. Самуил 35 000 34 101 899 



      2 127 

 

2. От обект „Преустройство на парен котел за преминаване 

от дизелово гориво на природен газ в "Христо Ботев" с. 

Владимировци“ във функция „Образование“, дейност       322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ от 

заложените 32 694 лв. от целевата субсидия за капиталови 

разходи за 2020 г. са усвоени 31 266 лв. или остават 1 428 лв. 

3. От обект „Закупуване на помпен агрегат – ПС - с. 

Голям Извор“ във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 

среда“, дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ от 

заложените 34 000 лв. от целевата субсидия за капиталови 

разходи за 2020 г. са усвоени 22 416 лв. или остават 11 584 лв. 

4. От обект „Пресондиране на дълбок сондаж с. Голям 

Извор“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 

603 „Водоснабдяване и канализация“  от заложените 59 310 лв. 

от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. са 

усвоени 42 000 лв. или остават 17 310 лв. 

 

От изброените обекти общо неусвоените средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2020 г. са в размер на 32 449 

лв. С тази сума се увеличава стойността на обект 

“Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия - централна част на с. Владимировци І 

етап“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 

619 Др. дейности по жилищно строителство, благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност. Общата сума на обект 

“Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия - централна част на с. Владимировци І 

етап“ става 103 949 лв. 

 

5. От заложените средства за придобиване на друго 

оборудване , машини и съоръжения и придобиване на 

транспортни средства на обща стойност 95 000 лв. с източник 

на финансиране изравнителна субсидия в частта на зимно 

поддържане и снегопочистване за капиталови разходи за 2020 

г. са усвоени 89 268 лв. или остават 5 732 лв. В т.ч. както 

следва: 

  Заложени Усвоени Остатък 

Гребло за снегопочистване за 

камион Форд карго 11 000 10 560 440 

Гребло за снегопочистване за 

камион Исузу 11 000 10 560 440 

Гребло за снегопочистване за 

трактор 6 750 5 928 822 

Гребло за снигопочистване на 

багер Хидромек НМК 102В 6 750 4 740 2 010 

Придобиване на 1 бр.трактори за 

снегопочистване 59 500 57 480 2 020 

      5 732 

 

От изброените обекти общо неусвоените средства от 

изравнителна субсидия за 2020 г. са в размер на 5 732 лв. С тази 

сума се увеличава §10-20 на местна дейност 832 "Служби и 

дейности по поддържан, ремонт и изграждане на пътища. 

6. Обект „Пресондиране на дълбок сондаж с. Голям 

Извор“ е заложен в Дейност 603 „Водоснабдяване и 

канализация“ в § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 

се прехвърля в § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи на същата дейност. 



7. Обект „Закупуване на помпен агрегат-ПС - с. Голям 

Извор“ е заложен в Дейност 603 „Водоснабдяване и 

канализация“ в § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 

се прехвърля в § 52-03 Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения на същата дейност. 

8. Съгласно ПМС № 283 на Министерския съвет от 2020 

г. и писмо с Изх.№ ФО-52 от 02.11.2020 г. на Министерство на 

финансите за одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2020 г. за закупуване на преносими 

компютри за нуждите на училищата се налага да се включат в 

капиталовия списък. Както следва: 

Учебно заведение § Средства/лв. 

322 СУ “Св. Св. Кирил и Методий”– с. 

Самуил   -8бр. /6бр. за ученици-5004лв. и 

2 бр. за учители-2000лв.        
52-01 

7 004 

322  ОУ “Христо Ботев” – с. 

Владимировци    -3бр. /2бр. за ученици-

1668лв. и 1 бр. за учители-1000лв.              52-01 

2 668 

322  ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. 

Хърсово    -2бр. /1бр. за ученици-834лв. и 

1 бр. за учители-1000лв.                    52-01 

1 834 

 

9. За ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. Хърсово са 

получени средства за ремонт и саниране в размер на 211 702 лв., 

което налага включването му като обект в капиталовия списък 

След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 3 515 117 лв. от последната актуализация на 

10.11.2020 г. 

          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 от Закона за публичните финанси 

и чл. 45 от Постановление № 344/21.12.2018 г.за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2019 г 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

 1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2020 г. Приложение № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2020 година 

 

  

  

№ 

по 

ред 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2020г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИ

Я /Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собствен

и 

бюджетн

и 

средства 

Предоста

вени 

целеви 

субсидии 

и 

трансфер

и от 

държавн

ия 

бюджет и 

трансфер

и от 

други 

бюджетн

и 

организа

ции“./пре

ходен 

остатък 

от 2019 

г./ 

Средства 

от ДФЗ - 

РА 

Средст

ва от 

Европе

йски 

съюз 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2019 

г./31-11 

Субсидия 

от РБ 

2020г. 

по 

ЗДБРБ за 

2020г./31-

13 

Субсид

ия от 

РБ за 

2020 по 

ЗДБРБ/

31-11 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2019 

г./31-13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2018 

г./31-13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2017 

г./ по 

ПМС 

№260/24.

11.2017г. 

 ПМС 

№165/07.

08.2018г. 

 ПМС 

№348/18.

12.2019г. 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2018 и 

2019 

г./31-12 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 303 415 1 779 204 484 100 13 006 77 050 0 0 435 780 680 000 89 268 146 557 0 1 254 496 4 700 118 458 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 825 163 657 519 306 469 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" 

1 751 067 586 469 306 469           280 000   3 046   1 164 598     

  
Дейност 603 Водоснабдяване и 

канализация 
42 000 42 000 42 000                         

  
Пресондиране на дълбок сондаж с. Голям 

извор 
42 000 42 000 42 000                         



  
Дейност 606- Изграждане и ремонт на 

пътища-Местни дейности 
1 712 113 544 469 264 469           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 
24 249 24 249 24 249                         

  
Основен ремонт на ул. "Шипка" с. 

Владимировци 
61 614 61 614 61 614                         

  
Основен ремонт на ул. "Плиска" с. 

Владимировци 
76 276 76 276 76 276                         

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Бели 

Лом с. Ножарово 
20 000 20 000 20 000                         

  Основен ремонт на ул. Огоста с. Самуил 12 493 12 493 12 493                         

  Основен ремонт на ул. Д. Благоев с. Самуил 35 736 35 736 35 736                         

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. 
Преслав с. Самуил 

34 101 34 101 34 101                         

  

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 1 478 252 1 121 685 177 631 13 006 6 000 0 0 435 780 400 000 89 268 143 511 0 89 898 4 700 118 458 

  Функция І "Общи държавни служби" 90 300                   90 300     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 30 300                   30 300         

  Закупуване на 17 бр. преносим компютър 15 300                   15 300         

  
Закупуване на инверторни климатични 

системи за заседателната зала на Обс 
15 000                   15 000         

  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" 49 177 44 272 31 266 13 006             4 905         

  
Дейност 311 Целодневни детски градини - 

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 - 

Държавна дейност 
44 272 44 272 31 266 13 006             0         

  
Закупуване на преносим компютър СУ 

"Св. Св.Кирил и Методий" с.Самуил 
7 004     7 004                       

  
Закупуване на преносим компютър ОУ 

"Христо Ботев" с. Владимировци 
2 668     2 668                       

  
Закупуване на преносим компютър ОУ 

"Паисий Хилендарски" с.Хърсово 
1 834     1 834                       

  
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 

31 266 31 266 31 266                         

  
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 



  
Доставка и монтаж на водогреен котел за 

ДПЛУИ Самуил 
16 000 0                         16 000 

  Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 10 000                           10 000 

  
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" 

672 043 582 145 146 365         435 780 400 000   48 306   89 898     

  
Дейност 603 Водоснабдяване и 

канализация 
22 416 22 416 22 416               0         

  
Закупуване на помпен агрегат - ПС-

с.Голям извор 
22 416 22 416 22 416                         

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 

1 097 933 959 729 123 949         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 

138 755 94 449 94 449               44 306         

  Изготвяне на технически проект  9 500 9 500 9 500                         

  
П-кт Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 
435 780             435 780               



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

  
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     

  
Функция VIII "Икономически дейности и 

услуги" 
89 268 89 268               89 268           

  
Дейност 832 "Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата" 

89 268 89 268               89 268           

  
Придобиване на един трактор за 

снегопочистване 
59 500                 57 480           

  
Гребло за снегопочистване за камион форд 

карго 
11 000                 10 560           

  Гребло за снегопочистване за камион Исузу 10 560                 10 560           

  
Гребло за снегопочистване за  багер 
Хидромек НМК 102В 

5 928                 5 928           

  Гребло  за снегопочистване за трактор 4 740                 4 740           

 

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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-342 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2020 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.344  

В приетия бюджет на община Самуил за 2020 г. с 

Решение № 6.061/31.01.2020 г. се правят следните 

актуализации: 

 Във връзка с изготвения касов отчет към 30.11.2020 г. 

се налага извършването на вътрешно-компенсирани 

промени на плана за бюджета за 2020 г. както следва: 

I. По приходната част: 

Изменя приходната част на бюджета на Община 

Самуил за 2020 г. както следва: 

§37-01 „ Внесен ДДС“ било (-10 600 лв.)  става (-15 

510 лв.) 

§37-02 „ Внесен данък върху приходите от стопанска 

дейност на бюджетните предприятия“ било (-5 800 лв.)  

става (-6 025 лв.) 

§40-30 „ Постъпления от продажба на НДА“ било  0 

лв. става 5 135 лв. 

II. По разходната част: 

Наименован

ие на 

функцията 

и дейността 

Вид 

Дейност 

Параг

раф 

Би

ло 

Ста

ва 

Функция І 

“Общи 

държавни 

служби“ 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 122 

Общинска 

администрац

ия  МД 

 

10-62 4 

500 

7 

000 



 +2 500 

832 Служби и 

дейности по 

поддържане, 

ремонт и 

изграждане 

на пътищата 

   -2 500 МД 

 

 

 

10-62 

 

 

2 

500 

 

 

0 

122 

Общинска 

администрац

ия 
МД  

  

+947  19-01 
4 

553 

5 

500 

-947  19-81 
50 

716 

49 

769 

123 

Общински 

съвет МД  
  

 +3 000  10-20 
2 

000 

5 

000 

-3 000 
 10-51 

3 

500 500 

Функция ІІІ 

„Образование

“  

Дейност 311 

„Детски 

градини“ ДД  

  

+1 343 
 02-09 

5 

106 

6 

449 

-1 343  01-01 
485 

369 

484 

026 

Дейност 311 

„Детски 

градини“ 

Дофинанси

ране  
  

-11 347  01-01 
84 

262 

72 

915 

+10 551  02-08 0 
10 

551 

+796  02-09 300 
1 

096 

Функция 

ІV“Здравеопаз

ване“ 

431 „Детски 

ясли, детски 

кухни и 

яслени групи 

в детска 

градина“ ДД  

  

-300  01-01 
24 

243 

239

43 

+300  02-09 0 300 

437 „Здравен 

кабинет в 

детски 

градини и 

училища“ 
ДД  

  



-161  01-01 
28 

306 

28 

145 

+161  02-09 400 561 

-1 500  10-20 
3 

000 

1 

500 

+1 500  10-12 400 
1 

900 

437 „Здравен 

кабинет в 

детски 

градини и 

училища“ 

Дофинанси

ране  

  

-342  01-01 
387

00 

383

58 

+342  02-09 0 342 

Функция VI 

„Жилищно 

строителство, 

благоустройст

во, комунално 

стопанство и 

опазване на 

околната 

среда“ 

Дейност 603 

Водоснабдява

не и 

канализация МД  

  

+22 416  52-03 0 
22 

416 

-22 416 
 52-06 

93 

310 

70 

894 

Дейност 604 

Осветление 

на улици и 

площади 
МД  

  

+500 
 10-20 

2 

600 

3 

100 

-500 
 10-15 

10 

000 

9 

500 

Дейност 622 

Озеленяване 
МД    

 -3 124 
 01-01 

96 

127 

93 

003 

+1 370 
 02-05 630 

2 

000 

+1 300 
 10-20 700 

2 

000 

+97  19-01 0 97 

+357  19-81 0 357 

Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, Дейност 623 Чистота обект „Закупуване на 

товаропътнически автомобил“ на стойност 8 000 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства се 

намалява и става 0лв., като сумата се прехвърля в         § 10-

16 на същата дейност.  

Във функция Функция ІІІ „Образование“, за Дейност 

322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ се осигуряват средства за дофинансиране на 

училища в размер на 24 491 лв. като се намаляват сумите от 



Дофинансиране на Д. 431 „Детски ясли, детски кухни и 

яслени групи в детска градина“ с 7 686 лв. и от Д. 437 

„Здравен кабинет в детски градини и училища“ с 16 805 лв. 

от §01-01, по училища както следва: 

ОУ “Христо Ботев” с. Владимировци - 11 550 лв. 

Увеличението да се отрази по §10 -16  

ОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово – 12 941 лв. 

Увеличението да се отрази по съответните разходни 

параграфи: 

§01-01  10 494 лв. 

§05-51  1 198 лв. 

§05-52  451 лв. 

§05-60  504 лв. 

§05-80  294 лв. 

Във функция Функция ІІІ „Образование“, за Дейност 

389 „Други дейности по образованието“ се осигуряват 

средства за дофинансиране от Д. 437 „Здравен кабинет в 

детски градини и училища“ и Дейност 122 Общинска 

администрация - в размер на 11 744 лв. както следва 

Наименова

ние на 

функцията 

и дейността 

Вид 

Дейност 

Параг

раф 

Бил

о 

Ста

ва 

Функция 

ІV“Здравеопа

зване“ 

Дейност 437 

„Здравен 

Дофинанс

иране  

  

кабинет в 

детски 

градини и 

училища“ 

-7 444 

-3 584  01-01 
21 

895 

18 

311 

-531  02-05 850 319 

-2 423  05-51 5 300 
2 

877 

-659  05-60 1 800 
1 

141 

-247  05-80 340 93 

Функция І 

“Общи 

държавни 

служби“ 

Дейност 122 

Общинска 

администрац

ия 

-4 300 МД 10-16 

 

 

 

 

140 0

00 

 

 

 

 

135 

700 

Функция ІІІ 

„Образование

“ 

Дейност 389 

„Други 

дейности по 

образованиет

Дофинанс

иране  

  



о“ 

+11744 

+4 800  10-15 1 200 
6 

000 

+1 300  10-20 1 400 
2 

700 

+5 644  10-16 
28 

933 

34 

577 

 

 С направените промени не се изменя общия размер 

на разходите.  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 96 

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

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

няма; „Въздържали се” – няма прие следното 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва актуализация на бюджета на общината 

за 2020 г. по посочените дейности и параграфи : 

2. Наимено

вание на 

функция

та и 

дейностт

а 

Вид 

Дейност 

Пара

граф 

Би

ло 

Ст

ава 

Функция І “Общи 

държавни служби“ 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 122 Общинска 

администрация  

 +2 500 МД 

 

10-62 
4 

50

0 

7 

000 

832 Служби и 

дейности по 

поддържане, 

ремонт и 

изграждане на 

пътищата 

   -2 500 МД 

 

 

 

10-62 

 

 

2 

50

0 

 

 

0 

122 Общинска 

администрация 
МД    

+947 
 19-01 

4 

55

3 

5 

500 

-947 
 19-81 

50 

71

6 

49 

769 

123 Общински 

съвет МД    

 +3 000 
 10-20 

2 

00

0 

5 

000 

-3 000 

 10-51 

3 

50

0 
500 



Функция ІІІ 

„Образование“  

Дейност 311 

„Детски градини“ ДД  

  

+1 343 

 02-09 

5 

10

6 

6 

449 

-1 343 

 01-01 

48

5 

36

9 

484 

026 

Дейност 311 

„Детски градини“ 

Дофинан

сиране    

-11 347 
 01-01 

84 

26

2 

72 

915 

+10 551  02-08 0 
10 

551 

+796  02-09 
30

0 

1 

096 

Функция 

ІV“Здравеопазване“ 

431 „Детски ясли, 

детски кухни и 

яслени групи в 

детска градина“ ДД  

  

-300 
 01-01 

24 

24

3 

239

43 

+300  02-09 0 300 

437 „Здравен 

кабинет в детски 

градини и 

училища“ 
ДД  

  

-161 
 01-01 

28 

30

6 

28 

145 

+161  02-09 
40

0 
561 

-1 500 
 10-20 

3 

00

0 

1 

500 

+1 500  10-12 
40

0 

1 

900 

437 „Здравен 

кабинет в детски 

градини и 

училища“ 

Дофинан

сиране  

  

-342 
 01-01 

38

70

0 

383

58 

+342  02-09 0 342 

Функция VI 

„Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

стопанство и 

опазване на 

околната среда“ 

Дейност 603 
МД  

  



Водоснабдяване и 

канализация 

+22 416  52-03 0 
22 

416 

-22 416 

 52-06 

93 

31

0 

70 

894 

Дейност 604 

Осветление на 

улици и площади 
МД  

  

+500 

 10-20 

2 

60

0 

3 

100 

-500 

 10-15 

10 

00

0 

9 

500 

Дейност 622 

Озеленяване 
МД    

 -3 124 

 01-01 

96 

12

7 

93 

003 

+1 370 
 02-05 

63

0 

2 

000 

+1 300 
 10-20 

70

0 

2 

000 

+97  19-01 0 97 

+357  19-81 0 357 

Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, Дейност 623 Чистота обект „Закупуване на 

товаропътнически автомобил“ на стойност 8 000 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства се 

намалява и става 0лв., като сумата се прехвърля в         § 10-

16 на същата дейност.  

Във функция Функция ІІІ „Образование“, за Дейност 

322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ се осигуряват средства за дофинансиране на 

училища в размер на 24 491 лв. като се намаляват сумите от 

Дофинансиране на Д. 431 „Детски ясли, детски кухни и 

яслени групи в детска градина“ с 7 686 лв. и от Д. 437 

„Здравен кабинет в детски градини и училища“ с 16 805 лв. 

от §01-01, по училища както следва: 

ОУ “Христо Ботев” с. Владимировци - 11 550 лв. 

Увеличението да се отрази по §10 -16  

ОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово – 12 941 лв. 

Увеличението да се отрази по съответните разходни 

параграфи: 

§01-01  10 494 лв. 

§05-51  1 198 лв. 

§05-52  451 лв. 

§05-60  504 лв. 

§05-80  294 лв. 

Във функция Функция ІІІ „Образование“, за Дейност 

389 „Други дейности по образованието“ се осигуряват 

средства за дофинансиране от Д. 437 „Здравен кабинет в 

детски градини и училища“ и Дейност 122 Общинска 

администрация - в размер на 11 744 лв. както следва 

Наименовани

е на 

функцията и 

Вид Дейност 
Парагр

аф 
Било 

Став

а 



дейността 

Функция 

ІV“Здравеопазва

не“ 

Дейност 437 

„Здравен 

кабинет в 

детски градини 

и училища“ 

-7 444 

Дофинансир

ане  

  

-3 584  01-01 
21 

895 

18 

311 

-531  02-05 850 319 

-2 423  05-51 5 300 2 877 

-659  05-60 1 800 1 141 

-247  05-80 340 93 

Функция І 

“Общи 

държавни 

служби“ 

Дейност 122 

Общинска 

администрация 

-4 300 МД 10-16 

 

 

 

 

140 0

00 

 

 

 

 

135 

700 

Функция ІІІ 

„Образование“ 

Дейност 389 

„Други дейности 

по 

образованието“ 

+11744 

Дофинансир

ане  

  

+4 800  10-15 1 200 6 000 

+1 300  10-20 1 400 2 700 

+5 644  10-16 
28 

933 

34 

577 

 

 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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-343 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие за общинските 

концесии на община Самуил (2021-2025 г.). 

 

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

– няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 19.345  

Съгласно чл.40, ал.1  от Закона за концесиите;  чл.14, ал.9 

от Закона за общинската собственост;  чл.2, ал.2 от Наредба №2 

на ОбС-Самуил,  политиката за общински концесии се определя 

от съответния Общински съвет, който приема с Решение план за 

действие за общинските концесии  и се изпълнява от кмета на 

общината. 

С Решение №38.789/14.09.2018г. на ОбС-Самуил,  беше 

прието План за действие за общински концесии  за периода 

2018-2020 г., който изтича в края на тази година. Необходимо е 

да се приеме нов план за действие за общинските концесии.  

Планът за действие е за концесиите, които ще се възлагат през 

съответния програмен период. В тази връзка настоящия 

програмен период (2021-2025) планът за действие обхваща 

периода от неговото приемане до 2025 г. включително, като в 

плана се включват само проекти за концесии, за които се 

предлага процедурата за определяне на концесионер да бъде 

открита до края на 2025г. 

Съдържанието на плана за действие за общинските 

концесии е определено в чл. 45, ал.2 от Закона за концесиите и 

съдържа прогнозираните: 

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез 

концесии, както и обектите, които ще се предоставят за 

ползване чрез концесия; 

2. максимални срокове на концесиите, включително 

сроковете за изпълнение на възложеното строителство; 

3. публични средства за плащания от концедента по 

размер и източници на  финансиране, включително от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

4. концесионни възнаграждения; 

Редът за изготвяне, приемане и публикуване на плана за 

действие е определен в Глава трета от Наредбата за 

изискванията за определяне на финансово-икономическите 

елементи на концесията.Този ред включва изготвянето на 

предложения за проекти за концесии и въз основа на тях се 

изготвя проект на План за действие за съответния програмен 

период. Настоящите предложения са със съдържанието, 

определено в чл.11, ал.1 от Наредбата за изискванията за 

определяне на финансово-икономическите елементи на 

концесията. Същите мотивират включване в Плана за действие 

проекти на концесии и като са неразделна част от плана, както 

следва: 

   Приложение № 1 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА 

КОНЦЕСИЯ  

НА ОБЩИНА САМУИЛ (2021-2025) 

1.Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне за ползване на:   

1.Поземлен имот с идентификатор 



№36333.22.205 с площ от 410954 

м2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Кара 

Михал одобрени по със Заповед 

№РД-18-177/25.03.2019 г. и 

изменена със заповед №18-

8807/26.08.2019 г. на СГКК-

Разград.Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от 

води и водни обекти. Начин на 

трайно ползване: Язовир, 

Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г.; 

2. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.3.58 с площ от 8557 м2 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Кара 

Михал  одобрени по със Заповед 

№РД-18-177/25.03.2019 г. и 

изменена със заповед №18-

8807/26.08.2019 г. на СГКК-

Разград.Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от 

води и водни обекти. Начин на 

трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения за 

предпазване от вредното 

въздействие от водите, Местността 

„Кючюк дермен” по АПОС 

№36346/10.09.19г. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.206 с площ от 4449 м2 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Кара 

Михал одобрени по със Заповед 

№РД-18-177/25.03.2019 г. и 

изменена със заповед №18-

8807/26.08.2019 г. на СГКК-

Разград.Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от 

води и водни обекти. Начин на 

трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения за 

предпазване от вредното 

въздействие от водите, Местността 

„Между прокара” по АПОС 

№36345/10.09.2019 г.   

2.Описание на проекта за 

концесия  

1.Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, 

включително целите, включени в 

Националната стратегия за 

развитие на концесиите са 

следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2.Предоставяне на възможности 

за реализация на конкретни 

дейности и/или проекти от малкия 

и среден бизнес в общината. 

1.3. използване на стопанската 

инициатива на икономическите 



оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2.Оценка на съответствието на 

целите с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за 

развитие на концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел 

4”Икономическа ефективност при 

управлението на публичната 

собственост в защита интереса на 

гражданите и обществото, както и 

специфичните цели по Приоритет 4 

от Националната стратегия за 

развитие на концесиите. 

3.Териториален обхват на 

концесията: с.Кара Михал, община 

Самуил. 

4.Обект на концесията: Язовир, 

Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г. 

5.Кръг на потребителите: 

Гражданите и обществото. 

6.Очаквани резултати от 

изпълнението на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и 

неговите околности за 

рибовъдство, напояване, 

индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други 

развлекателни дейности;ще се 

разкрият нови работни места в 

дейностите по използването и 

поддържането му в изправна 

техническо състояние и ще се 

повиши бюджетният приход от 

природния ресурс. 

3.Прогнозирани данни по 

чл.45,ал.2 от ЗК 

1.Обект, който ще се предоставя за 

ползване чрез концесия: Язовир  

2. Максимален срок на концесията: 

…… г. 

3.Публични средства за плащания 

от  концедента по размер и 

източници на финансиране, 

включително от Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 

…….лв. годишен наем.  

4.Година, през която се 

планира откриване на 

процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2021 г. 

 

Приложение №2 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА 

КОНЦЕСИЯ  



НА ОБЩИНА САМУИЛ (2021-2025) 

1.Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне за ползване на  поземлен 

имот №04666.16.25 с площ от 281592 

кв.м., с НТП- Язовир, находящ се в 

землището на с.Богданци, местността 

„Джамийски ниви”, община Самуил, 

област Разград по Акт за публична 

общинска собственост 

№3503/19.06.2019г.  

2.Описание на 

проекта за концесия  

1.Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, 

включително целите, включени в 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите са следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2.Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности 

и/или проекти от малкия и среден 

бизнес в общината. 

1.3. използване на стопанската 

инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2.Оценка на съответствието на целите с 

целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел 

4”Икономическа ефективност при 

управлението на публичната 

собственост в защита интереса на 

гражданите и обществото, както и 

специфичните цели по Приоритет 4 от 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите. 

3.Териториален обхват на концесията: 

с.Кара Михал, община Самуил. 

4.Обект на концесията: Язовир, 

Местността „Джамийски ниви”  по 

№3503/19.06.2019г.  

5.Кръг на потребителите: Гражданите и 

обществото. 

6.Очаквани резултати от изпълнението 

на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и неговите 

околности за рибовъдство, напояване, 

индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни 

дейности;ще се разкрият нови работни 

места в дейностите по използването и 

поддържането му в изправна 

техническо състояние и ще се повиши 

бюджетният приход от природния 

ресурс. 

3.Прогнозирани данни 1.Обект, който ще се предоставя за 



по чл.45,ал.2 от ЗК ползване чрез концесия: Язовир  

2. Максимален срок на концесията: …. 

г. 

3.Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 

……..00лв. годишен наем.  

4.Година, през която 

се планира откриване 

на процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА САМУИЛ  

(2021-2025 г.) 
Индивидуализация на проекта на концесията  Максимале

н срок на 

концесията  

Строителство 

/услуги , 

които ще се 

възложат с 

концесията  

Срокове за 

изпълнение на 

възложеното 

строителство  

Плащания от 

концедента 

Концесионно 

възнаграждение  

(лв.) 
Наименование на 

проекта та концесия 

(наименование на 

концесията) 

Предмет 

на 

концеси

ята  

Обект на концесията 

2021 г.  

Предоставяне за 

ползване на поземлен 

имот с идентификатор 

№36333.22.205 с площ 

от 410954 м2 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с.Кара Михал 

Ползван

е  

Язовир-публична 

общинска 

собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

№36333.22.205, м/т 

„Кемаля”  с площ 

410954 м2 по 

кадастралната карта  и 

кадастралните 

регистри на с.Кара 

Михал  по 

АПОС№3634/10.09.20

19 г. 

…. г.  Не  Не Не …….00  

Предоставяне за 

ползване на поземлен 

имот с идентификатор 

№04666.16.25  с площ от 

281592кв.м.по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с.Богданци 

Ползван

е  

Язовир-публична 

общинска 

собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

№36333.22.205, м/т 

„Джамийски ниви”  с 

площ 281592 м2 по 

кадастралната карта  и 

кадастралните 

регистри на 

…. г.  Не  Не Не ……...00  



с.Богданци  по 

№3503/19.06.2019г. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.40, ал.1 от 

Закона за концесиите;чл.14, ал.9 от Закона за общинската 

собственост;  чл.2, ал.2 от Наредба №2 на ОбС-Самуил, 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШИ:  
 1. Приема план за действие на общински концесии на община 

Самуил за периода 2021-2025г. съгласно Приложение №1  и 

включва проект  за  общински концесии - Приложения №2 и 

№3, неразделна част от настоящото Решение.  

  

    Планът за действие  за общински концесии може да се 

изменя и/или текущо при  включване на нов проект, изключване 

на проект, промени в проект относно прогнозираните елементи  

по чл.11, ал.1, т.3 от Наредба за изискванията за определяне на 

финансово-икономическите елементи на концесията. 

Приложение №1  

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА 

ОБЩИНА САМУИЛ  

(2021-2025 г.) 
Индивидуализация на проекта 

на концесията  

Макс

имале

н 

срок 

на 

конце

сията  

Строи

телств

о 

/услуг

и , 

които 

ще се 

възло

жат с 

Сроко

ве за 

изпъл

нение 

на 

възло

женот

о 

строи

Пла

щани

я от 

конц

едент

а 

Концес

ионно 

възнагр

аждени

е  

(лв.) 

Наиме

новани

е на 

проект

а та 

концес

Пред

мет 

на 

конц

есият

а  

Обект на 

концесията 

ия 

(наиме

новани

е на 

концес

ията) 

конце

сията  

телств

о  

2021 г.  

Предос

тавяне 

за 

ползва

не на 

поземл

ен 

имот с 

иденти

фикато

р 

№3633

3.22.20

5 с 

площ 

от 

410954 

м2 по 

кадаст

ралнат

а карта 

и 

кадаст

ралнит

е 

регист

ри на 

Полз

ване  

Язовир-

публична 

общинска 

собственос

т, 

представля

ващ 

поземлен 

имот с 

№36333.22.

205, м/т 

„Кемаля”  с 

площ 

410954 м2 

по 

кадастралн

ата карта  и 

кадастралн

ите 

регистри на 

с.Кара 

Михал  по 

АПОС№36

34/10.09.20

19 г. 

15 г.  Не  Не Не 24700,

00 



с.Кара 

Михал 

Предос

тавяне 

за 

ползва

не на 

поземл

ен 

имот с 

иденти

фикато

р 

№0466

6.16.25  

с площ 

от 

281592 

кв.м.по 

кадаст

ралнат

а карта 

и 

кадаст

ралнит

е 

регист

ри на 

с.Богда

нци 

Полз

ване  

Язовир-

публична 

общинска 

собственос

т, 

представля

ващ 

поземлен 

имот с 

№36333.22.

205, м/т 

„Джамийск

и ниви”  с 

площ 

281592 м2 

по 

кадастралн

ата карта  и 

кадастралн

ите 

регистри на 

с.Богданци  

по 

№3503/19.0

6.2019г. 

15 г.  Не  Не Не 17000,

00  

 

Приложение №2 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ  

НА ОБЩИНА САМУИЛ (2021-2025) 

 

1.Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне за ползване на:   

1.Поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.205 с площ от 410954 м2 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Кара 

Михал одобрени по със Заповед 

№РД-18-177/25.03.2019 г. и изменена 

със заповед №18-8807/26.08.2019 г. 

на СГКК-Разград.Трайно 

предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни 

обекти. Начин на трайно ползване: 

Язовир, Местността „Кемаля”  по 

АПОС №3634/10.09.2019 г.; 

2. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.3.58 с площ от 8557 м2 по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Кара Михал  одобрени 

по със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019 г. и изменена със 

заповед №18-8807/26.08.2019 г. на 

СГКК-Разград.Трайно 

предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни 

обекти. Начин на трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване 

от вредното въздействие от водите, 

Местността „Кючюк дермен” по 

АПОС №36346/10.09.19г. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.206 с площ от 4449 м2 по 



кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Кара Михал одобрени 

по със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019 г. и изменена със 

заповед №18-8807/26.08.2019 г. на 

СГКК-Разград.Трайно 

предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни 

обекти. Начин на трайно ползване: За 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване 

от вредното въздействие от водите, 

Местността „Между прокара” по 

АПОС №36345/10.09.2019 г.   

2.Описание на проекта 

за концесия  

1.Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, 

включително целите, включени в 

Националната стратегия за развитие 

на концесиите са следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2.Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности 

и/или проекти от малкия и среден 

бизнес в общината. 

1.3. използване на стопанската 

инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2.Оценка на съответствието на целите 

с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие 

на концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел 

4”Икономическа ефективност при 

управлението на публичната 

собственост в защита интереса на 

гражданите и обществото, както и 

специфичните цели по Приоритет 4 

от Националната стратегия за 

развитие на концесиите. 

3.Териториален обхват на 

концесията: с.Кара Михал, община 

Самуил. 

4.Обект на концесията: Язовир, 

Местността „Кемаля”  по АПОС 

№3634/10.09.2019 г. 

5.Кръг на потребителите: Гражданите 

и обществото. 

6.Очаквани резултати от 

изпълнението на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и неговите 

околности за рибовъдство, напояване, 

индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни 

дейности;ще се разкрият нови 



работни места в дейностите по 

използването и поддържането му в 

изправна техническо състояние и ще 

се повиши бюджетният приход от 

природния ресурс. 

3.Прогнозирани данни 

по чл.45,ал.2 от ЗК 

1.Обект, който ще се предоставя за 

ползване чрез концесия: Язовир  

2. Максимален срок на концесията:15 

г. 
3.Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 

22600,00лв. годишен наем.  

4.Година, през която се 

планира откриване на 

процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2021 г. 

 

 
Приложение №3 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ НА 

ОБЩИНА САМУИЛ (2021-2025) 

1.Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне за ползване на  

поземлен имот №04666.16.25 с площ 

от 281592 кв.м., с НТП- Язовир, 

находящ се в землището на 

с.Богданци, местността „Джамийски 

ниви”, община Самуил, област 

Разград по Акт за публична общинска 

собственост №3503/19.06.2019г.  

2.Описание на проекта 

за концесия  

1.Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, 

включително целите, включени в 

Националната стратегия за развитие 

на концесиите са следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2.Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности 

и/или проекти от малкия и среден 

бизнес в общината. 

1.3. използване на стопанската 

инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2.Оценка на съответствието на целите 

с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие 

на концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел 

4”Икономическа ефективност при 

управлението на публичната 

собственост в защита интереса на 

гражданите и обществото, както и 

специфичните цели по Приоритет 4 от 



Националната стратегия за развитие 

на концесиите. 

3.Териториален обхват на концесията: 

с.Кара Михал, община Самуил. 

4.Обект на концесията: Язовир, 

Местността „Джамийски ниви”  по 

№3503/19.06.2019г.  

5.Кръг на потребителите: Гражданите 

и обществото. 

6.Очаквани резултати от 

изпълнението на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и неговите 

околности за рибовъдство, напояване, 

индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни 

дейности;ще се разкрият нови работни 

места в дейностите по използването и 

поддържането му в изправна 

техническо състояние и ще се повиши 

бюджетният приход от природния 

ресурс. 

3.Прогнозирани данни 

по чл.45,ал.2 от ЗК 

1.Обект, който ще се предоставя за 

ползване чрез концесия: Язовир  

2. Максимален срок на концесията: 15 

г. 
3.Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: 

15500,00 лв. годишен наем.  

4.Година, през която се 

планира откриване на 

процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2021 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 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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-349 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на 

топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси на територията на община Самуил и 

даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.346  

Община Самуил е допустим кандидат по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане,  Приоритетна 

ос 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19, 

процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията 

на пандемията от COVID-19“ по Фонд за Европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.. и във 

връзка с възможността на Община Самуил да продължи да 

предоставя топъл обяд на хора, които са затруднени да осигурят 

сами прехраната си поради бедност и продължителна социална 

изолация в условията на обявената в страната епидемиологична 

обстановка се изготвя проектно предложение „Осигуряване на 

топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община 

Самуил“. 

 

 

Целевите групи по тази процедура са: 

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност - хора в затруднение поради влошената 

икономическа обстановка в страната, хора, които поради 

възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск 

от заразяване и неблагоприятно протичане на 

инфекцията.  

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски 



доходи под линията на бедност и нямат близки, които да 

им окажат подкрепа. 

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е 

установена нужда от допълнителна подкрепа и в 

условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени 

потребности. 

 

 

Продължителност на дейностите по проекта е от 

01.01.2021год. до 30.04.2021год. Териториален обхват: на 

територията на цялата Община Самуил. 

Община Самуил от м. май 2020г. до настоящия момент 

предоставя топла храна за обяд на 170 потребители на цялата й 

територия по целева програма „Топъл обяд у дома в условията 

на извънредна ситуация 2020“. 

 Предвид това че потребността от услугата е постоянна 

през годините, Община Самуил в настоящото проектно 

предложение залага предоставяне на топъл обяд на 170 лица от 

всички населени места в Община Самуил. Приготвяне на 

топлия обяд в две трапезарии - кухня със стол на адрес с. 

Владимировци, ул.”Васил Левски” №4А и кухня със стол на 

адрес с.Самуил, ул.”Черни връх” №25. Предоставяне на топлия 

обяд до местоживеенето на потребителя с моторно превозно 

средство, отговарящо на нормативните изисквания за 

извършване на съответната дейност. С цел намаляване на 

социалното изключване и/или справяне с извънредни социални 

ситуации, съобразно специфичните нужди на получателите на 

топъл обяд се предвижда да бъдат предоставяни съпътстващи 

мерки.   

 

Допустимите дейности са:  

 Определяне на целевите групи.  

 Приготвяне на топъл обяд.  

 Предоставяне на топъл обяд.  

 Реализиране на съпътстващи мерки. 

 

В условията на извънредна епидемична ситуация 

предоставянето на „Топъл обяд" се оказа в голяма степен 

значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най- 

бедните и уязвими хора да продължават да имат храна от една 

страна и от друга, да могат да я получат в дома си, когато 

противоепидемичните мерки налагат това. Финансирането е 100 

% по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“. Размерът 

на финансирането за всяка една партньорска организация се 

определя на база на броя на обхванатите потребители, разходът 

за единица продукт топъл обяд - 2,70 лв. на ден на човек, което 

включва само хранителните продукти за приготвяне на храната. 

Съгласно изискванията за допустимост на кандидатите по 

процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията 

на пандемията от COVID-19“ е необходимо общината да 

реализира предоставянето на топъл обяд, като местна дейност, 

въз основа Решение на Общински съвет – Самуил. 

В тази връзка е необходимо да се разкрие социалната 

услуга „Обществена трапезария" като местна дейност, като 

финансирането е по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-

5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19“ на „Оперативна програма за храни и/или материално 

подпомагане 2014-2020г.”. 

 



           На основание §1, т.20 от Допълнителните  Разпоредби на 

Закона за публичните финанси „Местни дейности” са 

дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които 

общините предоставят въз основа на закон и/или решение на 

общинския съвет и които не се финансират като делегирани от 

държавата дейности. Във връзка с приети промени в 

Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане 

и обнародвани в ДВ. бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г. 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2  във връзка с 

чл.20, и чл.17, ал.1,т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  §1, т.20 от Допълнителните  

Разпоредби на Закона за публичните финанси. и §1,т.28 от 

Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на 

закона за социалното подпомагане, Общински съвет Самуил със 

„За” –16 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ: 

I. Дава съгласие за определяне на дейността по 

предоставяне на топъл обяд като местна 

дейност по смисъла на §1, т.20 от 

Допълнителните  Разпоредби на Закона за 

публичните финанси. 

II. Дава съгласие, Община Самуил да 

кандидатства по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане,  

Приоритетна ос 3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19 за 170 потребители. 

III. Дава съгласие, до възстановяване на разходите 

от страна на Финансиращия орган за 

изпълнение на допустимите по програмата 

дейности да бъдат поети от бюджета на 

Община Самуил. 

III. Упълномощава Кмета за последващи действия 

по изпълнение на Решението. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-340 от д-р Бейтула Сали – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.347  

В деловодството на Общински съвет- Самуил е получено 

писмо от Областния управител  на област Разград с №АВиК-

Их-007-001/26.11.2020г., с което ни уведомява, че свиква  

извънредно заседание на Общото събрание на  Асоциацията по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

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

29.12.2020г. от 14.00часа,  в Областна администрация гр.Разград 

при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета за 2021 г., на 

основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

2. Други 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите  по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет –Самуил със 

„За” –16 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ: 

    1.Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис – Кмет на 

Община Самуил да   представлява   Община Самуил за участие  

в  извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по В и К на обособена територия, обслужвана от 



„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, което е 

насрочено за  29.12.2020г. от 14.00часа в Областна 

администрация гр.Разград  и гласува както следва:   

     

      -По първа точка   – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

       
        

2. При невъзможност за участие да упълномощи  зам. кмет на 

общината. 

 

    Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

 

   Настоящото решение подлежи на оспорване в  14 дневен срок 

по АПК пред  Административен съд Разград. 
 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-344 от  Севим Рамаданова   

зам.кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Определяне на  имотите - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане, 

включително срещу застрахователните рискове по чл.9, ал. 2 от 

ЗОС  за 2021г.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.348  

     На основание  чл.9, ал.1 от Закона за общинската 

собственост - застроените имоти - публична общинска 

собственост, задължително се застраховат, включително срещу 

природни бедствия и земетресения –  Приложение №1 към 

докладната записка; 

     Съгласно чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост - 

Общинският съвет определя имотите - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане, 

включително срещу природни бедствия и земетресения - 

Приложение №2 към докладната записка. 

     Моля  Общински съвет Самуил  да определи, кои от   

имотите - частна общинска собственост    да  бъдат 

застраховани  за  2021г. - застроени имоти  по Приложение №2   

 

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

9,ал.2 от ЗОС,   Общински съвет –Самуил със „За” –17 гласа;  

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

РЕШИ: 

1. Определя  застроените имоти-частна общинска собственост,  

описани в  Приложение №2 за застраховане  за 2021 г.,  

включително срещу природни бедствия и земетресения.  

2. Определя застроените  имоти описани в  Приложение №2 – 

публична общинска собственост за задължително застраховане 

за 2021г., включително срещу природни бедствия и 

земетресения. 



 

Приложение №1 

С П Р А В К А 

 

на застроените  имоти -  публична общинска собственост в Община Самуил  по чл.9,ал.1  от ЗОС, които задължително се застраховат за 

2021 год.   

 

№п

о 

ред  

Местонахождение  

 

Документ за собственост  Наименование на имот/-ите Площ 

(кв.м.)  

Балансова 

стойност 

(лв.) 

1. Самуил  

ул. Черни връх  №25 

АПОС №2/01.12.2005г. Двуетажна  масивна сграда  ”Администрация, 

канцеларии ” 

190 168645.60 

Едноетажна масивна сграда-  ”Навес”    72 31124.40 

Двуетажна масивна сграда ”Работилница, 

библиотека” 

585 505774.80 

Едноетажна масивна сграда ”Физкултурен 

салон” 

390 168591.60 

Четириетажна масивна сграда ”Училище ” 485 688783.20 

Двуетажна масивна сграда ”Учебени 

кабинети” 

255 226339.20 

Масивна сграда – външни тоалетни 76.88 5033.00 

     Общо:1794291.80 

2. с.Самуил, 

 ул. Н.Й.Вапцаров №2 

АПОС №4/01.12.2005 г. Масивна  „Административна сграда – 

полиция” 

275 4353.34 

3. с.Самуил,  

ул. Мусала №7 

АПОС №5/01.12.2005 г. Двуетажна масивна сграда  „Сватбено- 

ритуална   зала” 

291.50 102308.18 

4. с.Самуил,  

ул.Ивайло №16 

АПОС №2559/11.11.2016г. Двуетажна масивна сграда  „Детска градина”  222.56 50895.57 

Едноетажна масивна сграда „Детска градина”  76.43 9354.66 

Едноетажна масивна сграда -„Котелно на 

твърдо гориво и отоплителна инсталация”  

41.44 86663.69 

 

Едноетажна масивна сграда „Склад”  51.60                      677.82  



  Общо:147591.74 

 

 

5. с.Самуил,  

ул.Любен Каравелов  №4 

АПОС №2539/10.03.2016г. Триетажна масивна сграда за „Заведение за 

социални грижи - ДВХУИ” 

583 193269.19 

Навес  без оградни стени  58 145.00 

Масивна едноетажна сграда с 

предназначение за „Друг вид обществена 

сграда-мъжки сектор”  

93 279.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Складова база, склад”  

25 125.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Складова база, склад”  

70 475.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Сграда със смесено предназначение-

перално помещение”  

184 920.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Хангар, депо, гараж”  

338 1690.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Складова база,склад”  

164 820.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Хангар, депо, гараж”  

471 2355.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение 

за „Складова база,склад”  

122 610.00 

  Общо:200688.19 

6. с.Самуил  

ул. Хаджи Димитър №2 

АПОС №2150/22.04.2014г. Триетажна масивна сграда  „Общинската 

администрация ” 

277.26 429534.00 

Втори етаж  от сграда за  „Обществено 

обслужване и котелно” 

378.00 216812.20 

Масивна сграда „Трафопост”   15.42 5068.80 

Масивна сграда пристроена към трафопоста  29.84 8408.40 



  Общо: 659823.40 

7. с.Самуил ,ул Паркова  

№3 

АПОС №16/04.01.2006 г. Масивна сграда за „Спортни мероприятия”   75 1140.00 

8. с.Самуил 

ул. Хаджи Димитър  №5 

АПОС №66/20.03.2006 г. Двуетажна масивна сграда  за 

„Административни дейности”  Общинска 

служба ” Земеделие” 

” Дирекция  Социално подпомагане”   

 ” Център за обществена подкрепа”   

255.75 141209.49 

9. с.Самуил 

 Хаджи Димитър  №3 

АПОС №3933/04.12.2019г. Двуетажна масивна сграда за „Предоставяне 

на соц.услуга за деца и техните родители” 

284.48 275469.37 

Масивна сграда  за соц.услуга ІІІ  етап  

” Заседателна зала” 

129.00 101785.23 

     Общо:377254.60 

10. с.Голяма вода  

ул. Люлин  №2 

АПОС №352/20.04.2007 г. Двуетажна масивна  за социални дейности  313 86334.70 

11. с.Голяма вода, 

ул. Царевец  №24 

АПОС№2547/29.09.2016г. Едноетажна масивна сграда ” Кметство” 81.0 2681.60 

Масивна сграда ” Склад” 16/52 108.50 

Навес с оградни стени 36.0 244.10 

Общо:3034.20 

12. с.Голяма вода 

 ул. Царевец  №12 

АПОС №365/22.06.2007 г. Клуб към читалището  21.07 1763.85 

Ритуална зала, здравна  служба   120.30 30743.18 

  Общо:32507.03 

13. с.Богомилци 

 ул. Гео Милев   №16Б 

АПОС №368/22.06.2007г. Масивна сграда „Кметство”   147/192 10307.33 

Масивна сграда  за „Здравно медицинско 

обслужване на населението” 

25/192 1093.80 

 

  Общо:11401.13 

14. с.Богомилци, 

ул.Гео Милев №2 

АПОС №3558/05.07.2019г.   Двуетажна масивна сграда „ЦНСТ за ПЛУИ” 333 103892.26 

Пристрона сграда към двуетажната сграда   2097.40 



  Общо:105989.66 

15. с.Пчелина 

ул.Куванджълар №4 

АПОС №1264/10.09.2012г. Масивна сграда за „Заведение за социални 

грижи- ЦНСТ”   

525.92 144831.18 

Склад, складова база  25.5 263.90 

  Общо:145095.08 

16. с.Пчелина 

 ул. Байкал  №2 

АПОС №412/01.07.2008 г. Двуетажна масивна сграда „Кметство”   379.53    7135.16 7135.16 

17. с.Владимировци, 

ул. В.Левски  №2 

АПОС №661/17.11.2011 г. Масивна сграда  за „Заведение за социални 

грижи- ЦСРИ”  

125 9684.90 

18. с.Владимировци 

ул. Места  №5 

АПОС №2214/06.08.2014г.  Едноетажна масивна сграда за „Култура и 

изкуство” №11449.73.319.3 

92 3121.81 

 

Санит.възел ”  №11449.73.319.4  5 169.66 

  Общо:3291.47 

19. с.Владимировци 

 ул. В.Левски №4 

АПОС №3625/23.07.2019г. Масивна сграда за „Административна, делова- 

кметство” с  № 11449.73.269.1  

394 54716.76 

Масивна сграда за „Дрогерия ” с  

№11449.73.269.2   

58 4298.00 

Сграда „Допълнително застрояване”   с  № 

11449.73.269.3  

4 290.20 

ЦСРИ – едноетажна масивна сграда с  № 

11449.73.269.4  

195 162500.24 

     Общо:59304.96 

20. с.Владимировци 

ул.В.Левски  №6 

 

 

АПОС №959/03.02.2012 г. 

 

 

 

Масивна сграда за „Административна делова 

сграда  – полиция”  с  № 11449.73.285.2 

61 3437.30 

Масивна сграда за „Административна делова 

сграда”  с  № 11449.73.285.3  

27 1489.40 

 „Склад”   с  № 11449.73.285.4   24 486.00 

  Общо:5412.70 

21. с.Владимировци  АПОС №956/03.02.2012 г. Масивна сграда „Спортна сграда, база” 136 4938.90 



№11449.73.51.1 

22. с.Владимировци АПОС  №311/14.08.2006 г. Масивна сграда „Помпена станция” 80 1568.20 

23. с.Владимировци 

 ул. Христо Ботев №1 

 

 

АПОС №960/03.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триетажна масивна сграда  „Сграда за 

образование”  с  № 11449.73.330.1   

662 207390.62 

Четириетажна масивна сграда „Сграда за 

образование ”  с  № 11449.73.330.2     

16 20543.30 

„Складова база ,склад”  с  № 11449.73.330.3   21 680.40 

 „Складова база, склад ”  с  № 11449.73.330.4    38 1231.10 

МС„Спортна сграда, база”  с  № 

11449.73.330.5  

378 23364.80 

МС „Сгр. за образование ” с  №11449.73.330.6  440 27197.10 

 „Сгр. за детско заведение”  с  № 

11449.73.330.7  

423 26146.30 

„Сгр. за детско заведение ”  с  № 

11449.73.330.8  

313 6984.70 

„Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.9    32 1036.70 

 „Селскокт. сграда”  с  №11449.73.330.10    30 971.90 

 „Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.11    21 680.40 

„Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.12   17 550.80 

 „Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.13   81 2624.30 

 „Селскаст.сграда”  с № 11449.73.330.14   25 810.00 

„Постр. на доп. застрояване ” с 

№11449.73.330.15 

5 162.00 

 „Постр. на доп. застрояване” с № 

11449.73.330.16  

9 291.60 

„Постр. на доп. застрояване” с№ 

11449.73.330.17 

39 2267.00 

  Общо:322933.02 

24. с.Богданци 

ул.Г.Бенковски  №17 

АПОС №1266/05.12.2012г.   Масивна сграда „Кметство, поща и 

здр.медицинско обслужване на населението” 

250 23799.44 



25. с.Богданци,  

 ул. Ивайло  №1 

АПОС №363/22.06.2007 г. Масивна сграда за „Спортни мероприятия   и 

стадион”   

102 1854.80 

26. с.Богданци 

 ул. Г.Бенковски  №19 

АПОС №350/20.04.2007 г. Масивна сграда „ЦДГ”   191 63170.00 

27. с.Желязковец 

 ул. Тракия  №22 

 

АПОС №401/09.01.2008 г. Част от масивна сграда  „Читалище” и клуб   

 

180/480 1318.68 

28. с.Желязковец  

ул. Тракия  №22 

АПОС №354/20.04.2007г. Едноетажна масивна сграда „ЦДГ„  176.0 38521.50 

Двуетажна масивна сграда „Основно училище 

„  

373.0 28201.50 

Едноетажна масивна сграда „Столова” 250.80 38521.66 

  Общо:105244.66 

29. с.Желязковец АПОС №3421/03.06.2019 г. Масивна сграда „Помпена станция„ 82.0 1673.60 

Трафопост”   9 183.70 

  Общо: 1857.30 

30. с.Желязковец 

 ул. Хан Омуртаг  №2 

АПОС №402/09.01.2008 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”   49.0 11035.90 

Едноетажна масивна сграда „Здравна служба 

поща”  

150.0 5840.00 

  Общо:16875.90  

31. с.Голям извор 

 ул. В.Левски  №91 

АПОС №353/20.04.2007 г. Едноетажна масивна сграда „Училище”  432.0 5822.00 

Килийно училище  104.00 1846.50 

  Общо:7668.50 

32. с.Голям извор 

ул. Васил Левски  №92 

АПОС №485/15.10.2008 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”  42.0 8546.90 

Едноетажна масивна сграда 

Здр.мед.обслужване 

124.0 10435.50 

Масивна сграда  „Склад „ 32.0 459.10 

Масивна сграда  „Склад „ 80.0 1023.40 

Масивна сграда  „Склад „ 55.0 1113.78 

  Общо:21578.68 



33. с.Здравец 

  ул. Гео Милев  №3 

АПОС №337/27.11.2006 г. Масивна сграда с №30630.40.191.1  

 „Детско заведение”   

426.0 95705.57 

Масивна сграда с №30630.40.191.3    

„Склад и складова база”  

28.0 2869.64 

Масивна сграда с №30630.40.191.2  за „Битови 

услуги”  

34.0 3727.42 

  Общо:102302.63 

34. с.Здравец 

ул. Гео Милев  №54 

АПОС №338/27.11.2006 г. Втория етаж  на двуетажна масивана сграда 

 „ Кметство  и здравно медицинско 

обслужване на населението” 

132.0 4405.20 

35. с.Хума 

ул. Гео Милев  №24 

АПОС №370/22.06.2007 г. Едноетажна масивна сграда  за „Здравно 

медицинско обслужване на населението”   

70.0/85.0 1126.82 

36. с.Хума 

 ул. Гео Милев  №24 

 

АПОС №369/22.06.2007 г. Едноетажна масивна сграда  „Кметство” 96.0 2453.00 

37. с.Ножарово 

 ул. Христо Смирненски 

№4 

АПОС №356/20.04.2007г. Първия етаж  на двуетажна  масивна сграда  

„Основно училище”  

226 2717.65 

 

Масивна сграда ”ЦДГ”  189 61126.43 

Масивна сграда „Физкултурен салон” 66 793.65 

Сграда -„Сан.възел” 28 540.00 

  Общо:65177.73 

38. с.Ножарово 

 ул. В.Терешкова  №1А 

АПОС №92/20.03.2006 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство и 

здравна служба” 

276.0 117005.29 

39. с.Ножарово 

 ул. Борис Савов №2 

АПОС №410/01.07.2008г.  Част от едноетажна   масивна сграда  „Клуб” 86.0/102.0 3485.20 

40. с.Ножарово 

 ул. Христо Смирненски 

№1 

АПОС  №409/01.07.2008 г. Масивна сграда  за „Спортни мероприятия” 60.0 900.00 

41. с.Кара Михал АПОС №374/22.06.2007г. Едноетажна масивна сграда  „Кметство и 88.11 1709.34 



 ул. Мургаш  №19 поща» 

Едноетажна масивна сграда ” Здравно 

медицинско обслужване  на населението”  

38.48 1200.40 

  Общо:2909.74 

42. с.Кривица 

ул.Ивайло  №42 А 

АПОС №252/05.07.2006 г. Масивна сграда  „Кметство  и здравно 

медицинско обслужване на населението” 

210.0 3502.20 

Масивна сграда  „Ритуална зала” 273.0 4552.80 

Част от двуетажна масивна сграда  

„Читалище”  

159.0 2651.20 

  Общо:10706.20 

43. с.Кривица 

 

АПОС №532/24.06.2009г.  Помпена станция  90.0 9619.00 

Едноетажна сграда с друго предназначение   2404.00 

Масивна сграда трансформаторен пункт  9.00 3267.00 

    Общо:15290.00 

 

44. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски  

№36 

АПОС №265/05.07.2006 г. Еднетажна масивна сграда  „Музей ” 88.0 868.13 

45. с.Хърсово 

ул.Ал. Стамболийски  

№39 

АПОС №266/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда  за „Здравно 

медицинско ообслужване на населението” 

151.0 528.50 

46. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски  

№34 

АПОС №263/05.07.2006 г. Двуетажна масивна  сграда „Кметство”   207.0 219579.79 

47. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски  

№16 

АПОС №1282/16.01.2013г. Двуетажна масивна сграда „ОУ”  273.0 120572.02 

Двуетажна масивна сграда „ЦДГ ” 260.0 114829.52 

Масивна сграда  за „Спорт”  160.0 35332.16 

Полумасивна сграда„ Склад”   38.50 8501.80 



    Общо:279235.50 

48. с.Хърсово 

ул. Пею Яворов  №5 

АПОС №259/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда ЦНСТ - ПЛФУ   372 234251.42 

 

Полумасивна сграда „Сграда за социална 

работа и рехабилитация„  

122.15 12386.45 

 

Полумасивна  сграда – „Склад за гориво„ 108.0 6839.46 

 

Масивна сграда „Перално помещение„   63.0 4585.68 

  Общо:258063.01 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

 

С П Р А В К А 

на застроените  имоти -  частна  общинска собственост в Община Самуил  по чл.9, ал.2  от ЗОС за  застраховане за 2021 год.   

 

№ 

по 

ред  

Местонахождение  

 

Документ за собственост  Наименование на имот/-ите Площ 

(кв.м.)  

Балансова стойност 

(лв.) 

1. с.Самуил 

ул. Х.Димитър №1 

АЧОС №8/01.12.2005 г. Апартамент- гарсониера  вх.В,ет.1,ап.2  

 

43.2 2800.00 

 

2. с.Самуил 

ул. Х.Димитър  №1 

АЧОС №9/01.12.2005 г. 

 

Апартамент- гарсониера  вх.В,ет.2,ап.5 

 

43.2 2800.00 

3. с.Самуил 

ул. Х.Димитър №1 

АЧОС №10/01.12.2005 г. Апартамент- гарсониера  вх.Б,ет.3,ап.8 

 

43.2 3068.60 

4. с.Самуил, 

ул.В.Левски  №28 

АЧОС №11/01.12.2005 г. Част от едноетажна масивна сграда 

„Фурна”   

190.0/500.0 2660.00 

5. с.Самуил 

 ул. Драва  №2   

АЧОС №2538/31.03.2016 г. Двуетажна масивна сграда „Сграда за 

социални дейности” - „ЦНСТ за 

ПЛУИ” 

204.0 111929.61 



Едноетажна масивна сграда за 

”Допълващо застрояване” 

120.0 3025.70 

  Общо:114955.31 

6. с.Самуил 

 ул. Клисура №4 

АЧОС №18/04.01.2006 г. Масивна сграда за „Нафтово 

стопанство” 

80.0 1763.50 

7. с.Самуил 

ул. Васил Левски  

№31 

АЧОС №2789/03.08.2017г. Двуетажна масивна сграда  

„Обществено обслужване” 

201.0 22064.90 

Масивна сграда „Санитарен възел 59.0 729.00 

  Общо: 24557.40 

8. с.Самуил 

 ул. Драва  №1 

АЧОС №76/20.03.2006 г. Едноетажна масивна сграда „Склад”  79.12 2552.41 

Едноетажна масивна сграда  „Склад”            113.18 3651.19 

Едноетажна масивна сграда  

„Дърводелна”     

173.20 5587.10 

  Общо:11790.70 

9. с.Самуил 

ул. Хаджи Димитър 

№4 

АЧОС №3102/13.07.2018г. Самостоятелен обект в сграда с 

предназначение за „Лекарски кабинети 

за здравни нужди”  

32.53 1459.40 

10. с.Самуил  

ул. Хаджи Димитър 

№6 

 

АЧОС №4179/12.08.2020 г. Част от едноетажна масивна сграда 

„Административни дейности” – за клуб 

и администр. на Бюрото  по труда 

132.60 7434.00 

11. с.Владимировци  АЧОС №947/03.02.2012 г. Масивна сграда „Складова база, склад” 

– склад за пестициди 

144.0 7943.40 

12. с.Владимировци, 

ул.Паламарска  №2 

АЧОС №945/03.02.2012 г. Масивна сграда и навес   26.0 896.40 

13. с.Владимировци  

 ул. Иван Вазов 

АЧОС №615/10.01.2011г. Масивна сграда за 

„Електропроизводство”    

61.0 1922.20 

14. с.Владимировци  

 ул. Иван Вазов 

АЧОС №616/10.01.2011г. Масивна сграда за 

„Електропроизводство”    

7.0 220.60 

15. с.Владимировци  

 ул. Иван Вазов 

АЧОС №617/10.01.2011г. Масивна сграда за 

„Електропроизводство”    

5.0 157.60 

16. с.Владимировци АЧОС №1724/13.05.2013г. Масивна сграда „Курортно-                    2588.20 



туристическа сграда” с №11449.36.20.1 97.0 

17. с.Владимировци,  

ул. Васил Левски  

№4А 

АЧОС №2511/20.05.2015г. Масивна сграда „Столова за социален 

патронаж” с №11449.73.271.1 

576.0 430476.93 

18. с.Владимировци 

 ул.В.Левски №4 

АЧОС №3626/23.07.2019г. Самостоятелен обект в сграда 

№11449.73.269.1.6  

17.86 1102.00 

19. с.Богданци 

ул.Г.Бенковски  №14 

АЧОС №362/22.06.2007 г. Масивна сграда „Ритуална зала” 239.0 4212.38 

20. с.Желязковец 

 ул.Тракия  №46 

АЧОС №372/22.06.2007 г. Масивна сграда „Ритуална зала”   250.0 51032.77 

21. с.Желязковец 

ул. Хан Омуртаг  №2 

АЧОС №3103/13.07.2018г.  Самостоятелен обект в сграда с 

предназначение за „Лекарски кабинети 

за здравни нужди”  

33.49 644.40 

22. с.Здравец 

ул. Гео Милев  №71 

АЧОС №349/20.04.2007г. Масивна сграда  „Автоспирка” с 

№30630.40.347.1 

40.0 569.00 

23. с.Здравец 

ул.Еделвайс  №5 

АЧОС №336/27.11.2006 г. Едноетажна масивна „Жилищна 

сграда” 

76.0 1322.38 

24. с.Хума 

 ул.Гагарин №4 

АЧОС  №1894/08.01.2014г. Двуетажна масивна сграда  „ЦНСТ” 239.45 256450.45 

 

 

25. с.Кривица 

ул.Ивайло  №40А 

АЧОС №251/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда „Защитено 

жилище”   

205.0 16559.40 

Едноетажна масивна сграда бившо 

„Училище”    

218.0 11463.10 

Сграда - „Склад”  20.0 449.20 

  Общо:28471.70 

26. с.Голяма вода АЧОС №366/22.06.2007 г. Масивна сграда „Трафопост” 9.0 300.00 

27. с.Кара Михал 

 ул.Мургаш  №36 

АЧОС №47/14.12.2006 год. Двуетажна масивна сграда  за   

„Стопанска дейност” 

273.0 6252.42 

28. с.Хърсово 

ул. Етър  №1 

АЧОС №267/05.07.2006 г. Масивна „Жилищна сграда – музей ”   81.0 553.80 



29. с.Хърсово, 

ул. А.Стамболийски  

№37 

АЧОС №2579/01.03.2017 г. Двуетажна масивна сграда –„Сграда 

със смесено предназначение” 

500.0 10452.60 

Масивна сграда  144.0 3694.60 

Навес  28.75 331.90 

     Обшо:14479.10 

30. с.Хърсово 

ул.Иан Вазов №27 

АЧОС №2582/28.03.2017 г. Едноетажна масивна сграда – „Фурна„ 229.30 4032.80 

Гараж  72.0 1266.30 

     Общо:5299.10 

31. с.Хърсово 

 ул.Ал.Стамболийски  

№16 

АЧОС №1283/16.01.2013г. Едноетажна полумасивна сграда 

„Училище” 

709.0 7323.60 

32. с.Пчелина  

ул. Рила №2А 

АЧОС №4176/31.03.2020  г. Едноетажна  жилищна сграда  32.00 440.10 

 

 

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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-345 от  Севим Рамаданова   

зам.кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване  на процедура за отчуждаване  на 

поземлен имот за разширение  на „Гробищен парк”  в 

с.Желязковец . 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.349  

Съгласно  Решение №51.1038 от Протокол 

№51/14.06.2019 г.  на ОбС –Самуил  беше  одобрен  подробния 

устройствен план и план за застрояване   за обект „Гробищен 

парк”  с.Желязковец  и разширяването му.  

С Удостоверение №РД46-336/05.08.2019 г. издаден  от  

Комисията за земеделски земи  се промени предназначението на 

поземлен  имот  №29218.23.3 за неземеделски нужди с площ от 

20001кв.м.  в землището на с.Желязковец-собственост на 

Мюсюлманско изповедание,  предназначени за задоволяване на 

общински  нужди. 

С решение №15.292/30.10.2020 г. на ОбС-Самуил,  

раздел І, т.11  в  „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост  за  2020 г.”  за замяна е определен 

общинския  имот  №15669.4.38 с площ от 19999 кв.м. в 

местността  „Лозята”  с НТП - нива  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Голяма вода, одобрени по Заповед 

№РД-18-174/25.03.2019 г.  на ИД на АГКР - собственост на 

община Самуил  по АЧОС №3507/01.07.2019 г.  със  поземлен  

имот  №29218.23.3 за неземеделски нужди с площ от 20001кв.м.  

в землището на с.Желязковец-собственост на Мюсюлманско 

изповедание за неземеделски нужди с площ от 20001кв.м.  в 

землището на с.Желязковец  за разширяване на Гробищния 

парк. 

На основание   чл.23, ал.1 от Закона за общинската 

собственост  е необходимо да се извърши отчуждаване на  

имота предвиден за „Гробищен парк”  с   равностоен имот –

общинска собственост. 



1. Подлежащ на отчуждаване   е  поземлен имот  №29218.23.3 с 

площ от 20001 кв.м., местността  „Агова нива”  с НТП –

Гробищен парк  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Желязковец, одобрени по Заповед №РД-18-

176/25.03.2019 г.  на ИД на АККР    собственост на 

Мюсюлманско изповедание  за  разширяване на гробищен парк 

с.Желязковец  на  стойност  18954.00 лв.   

2. Равностоен  имот - общинска собственост, който  се предлага 

в замяна  с имот собственост на Мюсюлманското изповедание  е 

поземлен имот  №15669.4.38 с площ от 19999 кв.м. в местността  

„Лозята”  с НТП - нива  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Голяма вода, одобрени по Заповед №РД-18-

174/25.03.2019 г.  на ИД на АГКР - собственост на община 

Самуил  по АЧОС №3507/01.07.2019 г.  на стойност 18900.00лв.  

Оценяването на имота, подлежащ на отчуждаване и на 

имота общинска собственост се извърши по реда на чл.22, ал.12, 

т.2 от Закона за общинската собственост от лицензиран 

оценител – „АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев. 

Съгласно  чл.23, ал.3 от Закона за общинската собственост 

разликата в стойностите на имотите е нито повече   нито по-

малко от десет на сто. 

Община Самуил  дължи  обезщетение за разликата в 

размер на 54.00лв.   на Мюсюлманското изповедание на 

Република България. 

 

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

връзка с чл. 23, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост, 

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

няма; „Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ  

1.Дава съгласие да се открие процедура по отчуждаване на   

поземлен имот  29218.23.3 с площ от 20001 кв.м.  в  местността  

„Агова нива”  с НТП –Гробищен парк  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Желязковец, одобрени по Заповед 

№РД-18-176/25.03.2019 г.  на ИД на АККР - собственост на 

Мюсюлманско изповедание на Република България  на 

стойност 18954.00 лв.  чрез замяна с  равностоен имот–

общинска собственост, представляващ    поземлен имот  

15669.4.38 с площ от 19999 кв.м., местността  „Лозята”  с НТП - 

нива  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Голяма вода, одобрени по Заповед №РД-18-174/25.03.2019 г.  

на ИД на АГКР - собственост на община Самуил  по АЧОС 

№3507/01.07.2019 г.  за  разширяване на гробищен парк 

с.Желязковец  на стойност  18900.00лв.   

2.Община Самуил  дължи обезщетение на Мюсюлманското 

изповедание на Република България  за разликата от 54.00лв.  

3.Възлага на  Кмета на Община  Самуил  да предприеме 

необходимите действия по осъществяване на процедурата за 

отчуждаване, съгласно чл. 25 от ЗОС. 

 

 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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-346 от  Севим Рамаданова   

зам.кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Продажба на   поземлен  имот - частна 

общинска собственост в с.Владимировци. 

. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.350  

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020год.” в Раздел І. т.11.14. 

„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” е  включен  

за продажба   поземлен имот №11449.73.1050, НТП-„За 

второстепенна улица“  с площ от 1335 кв.м. по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени 

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

директор на Агенция по кадастъра, за който има желаещ за 

закупуване.   

 Изготвена  е пазарна оценка от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  в размер на  4440.50 лв. 

без ДДС  от   14.02.2020 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 4305.40 лв.  без ДДС  

от  22.01.2020 г.  

  

 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” –17 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ 

1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

поземлен имот №11449.73.1050, НТП „За второстепенна улица“  

с площ от 1335 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени по Заповед №РД-18-



27/11.06.2007 г.  на Изпълнителния  директор на Агенция по 

кадастъра   по АЧОС №3423/13.06.2019 г. с първоначална 

тръжна цена в размер на   4440.50 лв. без ДДС.   

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

тръжна цена.  

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

първоначалната тръжна цена. 

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

подаване на заявленията  за участие в  публичния  търг. 

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 кандидата: 

        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 търга.  

8. Разноските за изготвената пазарна оценка в размер на 

30.00лв. и направените  разходи за делба на имота  да се 

възстанови на община Самуил от спечелия в търга  участник. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга  и 

сключи договор  със спечелия  в търга  участник.  

 

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:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-347 от  Севим Рамаданова   

зам.кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне  за  бевъзмездно ползване  на  част 

от имот-публична общинска собственост, находящ се  в  

едноетажна масивна сграда  с предназначение   за  

„Административна, делова сграда- кметство” в с.Владимировци.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.351  

Ежегодно  с Решение на общински съвет Самуил се 

предоставя  едно помещение  с площ  21.87 кв.м. от  едноетажна 

масивна сграда  с предназначение   за  „Административна, 

делова сграда- кметство” по АПОС №3625/23.07.2019г., 

находяща се  в поземлен имот №11449.73.269.1 по 

кадастралната карта  на с.Владимировци  с административен 

адрес: с.Владимировци, ул.Васил Левски №4, община Самуил, 

област Разград  на   Агенция по заетостта, чрез  Дирекция 

„Бюро по труда”- гр. Исперих, ул. Дунав №2  с цел улесняване  

обслужването на безработните лица от селата: Владимировци, 

Здравец, Пчелина, Ножарово и Богданци  и с.Богданци за 

мобилно бюро по труда - за  обслужване на  безработни, 

икономически неактивни, учащи, пенсионери, други търсещи 

работа и работодатели от населеното място. 

 

 

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

от ЗОС и чл.14,ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил - „За 

придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост”, Общински съвет-Самуил със „За” –17 

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

 

 

РЕШИ: 



1.Предоставя  за    безвъзмездно управление и  ползване  на   

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

Исперих, ул.Дунав”№2  за срок от  01.01.2021г. до 31.12.2021г.: 

1.1.Едно помещение  от 21,87кв.м. от  едноетажна масивна 

сграда  с предназначение  за „Административна, делова сграда- 

кметство” по АПОС №3625/23.07.2019г., находяща се  в 

поземлен имот №11449.73.269.1 с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.Васил Левски №4, община Самуил, област 

Разград- изнесено работно място в с.Владимировци за  

обслужване на  безработни, икономически неактивни, учащи, 

пенсионери, други търсещи работа и работодатели от с. 

Владимировци, с. Здравец, с. Пчелина, с. Ножарово. 

 1.2. Едно помещение от 16.00 кв.м. от  едноетажна масивна 

сграда  с предназначение  за „Кметство, поща и здр.медицинско 

обслужване на населението” по АПОС №1266/05.12.2012г., 

находяща се  в УПИ №I, кв. 28  с административен адрес: 

с.Богданци, ул.Георги Бенковски №17, община Самуил, област 

Разград за  мобилно бюро по труда   с. Богданци за  обслужване 

на  безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, 

други търсещи работа и работодатели от с. Богданци. 

2.Упълномощава кмета на общината  да  издаде заповед и 

подпише   споразумение  за безвъзмездно   управление и 

ползване  с Дирекция бюро по труда гр.Исперих. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-348 от  Севим Рамаданова   

зам.кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от 

имот – публична общинска собственост, находящ се в 

партерния  етаж  на  двуетажна масивна сграда  с 

предназначение  за  “Административни дейности”  с.Самуил  на  

Областен съвет  на Български червен кръст–Разград. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.352  

Във връзка с получено писмо с Вх. №5960/17.12.2020  г. от 

Директора на секретариата на ОС на  БЧК– Разград  относно 

необходимоста от ползване на помещение за съхраняване и 

предоставяне на храниелни пакети  във връзка с  изпълнението 

на Оперативна програма  храни ФЕПНЛ по Операция 2 

“Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“   

за 2021 г.        

 Предвид  гореизложеното и на основание чл.12,ал.3 от 

ЗОС и чл.14, ал.3  от Наредба №2 на ОбС Самуил; чл.5,ал.1,2  и  

чл.6,ал.1  от ЗБЧК,  предлагам да се предостави  за  

безвъзмездно ползване на част  от имот – публична общинска 

собственост представляваща – самостоятелно помещение  със 

застроена площ от  16.50 кв.м., находящо се на партерния етаж в 

двуетажна масивна сграда с предназначение  за  

“Административни дейности”, с.Самуил, община Самуил, в 

поземлен имот  ІІ в квартал 66 по плана на с.Самуил с 

административен адрес:  с.Самуил, ул.Хаджи Димитър №5, 

община Самуил  по   АПОС №66/20.03.2006г., като склад за 

съхранение и раздаване на  пакетирани хранителни продукти на 

социално слаби  лица  от Община Самуил. 

 

 

     На основание  чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от АПК; 

чл.12,ал.3 от ЗОС ; чл.14, ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил; 



чл.5, ал.1, 2  и  чл.6, ал.1  от ЗБЧК, Общински съвет-Самуил със 

„За” –17 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма  

 

РЕШИ: 

1.Предоставя  за безвъзмездно ползване  на  част  от  

имот – публична общинска собственост представляваща – 

самостоятелно помещение  със   застроена площ от 16.50кв.м., 

находящо се в двуетажна масивна сграда с предназначение за 

“Административни дейности”, с.Самуил, ул.Хаджи Димитър 

№5 община Самуил, находяща се   в поземлен имот  ІІ в квартал 

66 по плана на с.Самуил с административен адрес: 

с.Самуил,ул.”Хаджи Димитър” №5, община Самуил  по АПОС 

№66/20.03.2006 г. на   Областен съвет  на Български червен 

кръст– Разград  за ползване  като склад за съхранение и 

раздаване на  пакетирани хранителни продукти на социално 

слаби  лица  от Община Самуил за 2021 г.   

2. Упълномощава  кмета на общината да сключи договора за 

безвъзмездно  ползване.  

 

       Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния Управител на Област Разград   в 

7-дневен срок от приемането му. 

      

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен 

срок  от обявяването му по АПК пред Административен съд – 

Разград. 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 19 
от заседание на 29.12.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-350 от  Севим Рамаданова   

зам.кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем наимотите -полскипътищаза 

стопанската 2020-2021 г. и  определянеразмерананаемната цена 

на декар. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 19.353 

В община Самуил са получени следните заявления за 

наемане на полски пътища общинска собственост: 

1.Заявление с вх.№ 5911/14.12.2020 г. от Пакизе Ембие 

Билял, с постоянен адрес с.Ножарово, ул.Рила № 15, община 

Самуил, област Разград; 

2. Заявление с вх.№ 5926/15.12.2020 г. от Радослав 

Костадинов Борисов, с постоянен адрес с.Хърсово, ул.Шести 

септември № 26, община Самуил, област Разград; 

3. Заявление с вх.№ 5927/15.12.2020 г. от Реджеб Галиб 

Реджеб, с постоянен адрес с.Хърсово, ул.Дъбрава № 12, община 

Самуил, област Разград, 

За следните имоти: 

 

Землищ

е 

№ на имот 

по ЗКИР 

Пло

щ на 

имот

а 

кв. 

м. 

Ползван

а площ 

кв.м. 

НТП 
Ползвате

л 

Ножаров

о 

52341.17.8 560 560 полск

и път 

Пакизе 

Ембие 

Билял 

 

Хърсово 

 

77579.105.2

17 

 

15167 

 

2000 

 

полск

и път 

Радослав 

Костадино

в Борисов 

 

Хърсово 

 

77579.98.21

 

11069 

 

1700 

 

полск

Реджеб 

Галиб 



6 и път Реджеб 

 

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМАичл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Самуил със „За” –17 

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

 

РЕШИ: 

1.Определя имотите – полски пътища –публична общинска 

собственост за отдаване под наем за стопанската 2020-2021 г. на 

собственици и ползватели на земеделски земи, неучастващи в 

споразумения за създаване на масиви в землищата  в  община 

Самуил подробно описани в списъка.  

 

Землищ

е 

№ на имот 

по ЗКИР 

Пло

щ на 

имот

а 

кв. 

м. 

Ползван

а площ 

кв.м. 

НТП 
Ползвате

л 

Ножаров

о 

52341.17.8 560 560 полск

и път 

Пакизе 

Ембие 

Билял 

 

 

Хърсово 

 

 

77579.105.2

17 

 

 

15167 

 

 

2000 

 

 

полск

и път 

Радослав 

Костадино

в Борисов 

 

Хърсово 

 

77579.98.21

6 

 

11069 

 

1700 

 

полск

и път 

Реджеб 

Галиб 

Реджеб 

2. Определя  еднократна годишна наемна цена  в размер на 

средното годишно рентно плащане за землището. 

 

Средногодишнорентноплащане за 2019-2020 стопанска 

година 

№ Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 

лв/дка 

1.  Самуил с.Самуил 65276 46 

2.  Самуил с.Богданци 04666 54 

3.  Самуил с.Богомилци 04741 57 

4.  Самуил с.Владимировци 11449 48 

5.  Самуил с.Голяма вода 15669 43 

6.  Самуил с.Голям извор 15761 51 

7.  Самуил с.Желязковец 29218 50 

8.  Самуил с.Здравец 30630 50 

9.  Самуил с.Кара Михал 36333 50 

10.  Самуил с.Кривица 39815 43 

11.  Самуил с.Ножарово 52341 43 

12.  Самуил с.Пчелина 58877 30 

13.  Самуил с.Хума 77517 42 

14.  Самуил с.Хърсово 77579 57 

3. След заплащане на дължимата наемна цена за декар да се 

сключат договори за наем с наемателите за стопанската 2020-

2021 г. 

Настоящото решение да бъдеизпратено на кметанаОбщина 

Самуил и Областнияуправител на ОбластРазград в 7-дневен 

срок от приеманетому. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срокпо АПК пред АдминистративенсъдРазград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 


