
 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 26 
от редовно заседание на 28.05.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-413 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изм. и доп. на Решение № 24.400 от 

20.04.2021г. на Общински съвет-Самуил 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.05.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Юлиан Аврамов 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 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 26.413 
 

Във връзка с постъпило писмо под вх. № 

2032/12.05.2021г. и направена препоръка на областния 

управител, предлагаме изм. и доп. на Решение № 24.400 от 

20.04.2021г. на Общински съвет-Самуил за Одобрявне на  

проекта на решение на кмета на Община Самуил  за определяне 

на концесионер на  концесия за ползване върху обект публична 

общинска собственост - язовир „Кара Михал“, а именно в 

решението да се добави  

„т. 5. Задължава кмета  на община Самуил съгласно  чл.52, ал. 5 

от ЗМСМА,  30 %  от постъпилите средства да бъдат 

използвани за изпълнение на дейности от местно значение  на  

съответното населено място“. 

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 52, 

ал. 5, т. 2 от  ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от Закона за общинската 

собственост, чл. 71, ал. 1 и ал. 3, чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 

от Закона за концесиите, Общински съвет -  Самуил, със 

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

няма,   
 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя и допълва свое Решение № 24.400 от 

20.04.2021г., което придобива следния вид:  

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Самуил  

за определяне на концесионер на концесия за ползване върху 

обект публична общинска собственост, наричан язовир „Кара 

Михал“, съставен от недвижими имоти - публична общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, съответно в местностите–

„Кемаля”; „Кючюк дермен” и „Между прокара”, 

представляващи следните поземлени имоти:  

  - Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 

410954 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, област 



Разград, адрес на поземления имот: местност «Кемаля» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед 

№ РД-18-177/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019 г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: 

територия заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: язовир; предходен индентификатор 36333.22.106, 

36333.22.85; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.29.71; 36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 

36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 

36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 

36333.22.9;  36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 

36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 36333.22.107; 

36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  

36333.22.15; 36333.29.75, собственик Булстат: 000505928 

Община Самуил, област Разград, съгласно Акт 

№3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост -  книга 

прехвърляния, вх. рег.№2419/16.09.2019г., том 9 №135/2019г., 

канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по описа на Служба по 

вписванията Исперих;    

- Поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 

м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, област 

Разград, адрес на поземления имот: местност «Кючюк дермен» 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед 

№ РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: 

територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: за брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие 

от водите; предходен индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 

36333.22.106; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.5; 36333.10.,  собственик 

Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград, съгласно 

Акт за публична общинска собственост №3636/10.09.019г.  – 

книга прехвърляния, вх. рег.№2422/16.09.2019г., том 

9 138/2019г., вид дело канцеларско дело 1002/16.09.2009г., дв. 

вх. рег. №2417/16.09.2019г., имотна партида по описа на 

Служба по вписванията Исперих;  

- Поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 

м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, област 

Разград, адрес на поземления имот: местност «Между прокара» 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед 

№РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: 

територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: за брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие 

от водите; предходен индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106; 

36333.3.56; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.22.205; 36333.3.57;  36333.10.40,  собственик Булстат: 

000505928 Община Самуил, област Разград, съгласно Акт за 

публична общинска собственост №3635/10.09.2019г.  – книга 

прехвърляния, вх. рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  

канцеларско дело 1000/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

№2415/16.09.2019г. по описа на Служба по вписванията 

Исперих. 

2. С одобрението на решението се одобряват и: 

          2.1. Обявление за откриване на процедурата; 

          2.2. Документация и указания за участие в концесия за 



ползване. 

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от 

концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите 

е кмета на общината и се провежда от назначена от него 

комисия за провеждане на процедурата за определяне на 

концесионер. 

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата 

законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за 

концесиите.  

5. Задължава кмета  на община Самуил съгласно  чл.52, ал. 5 от 

ЗМСМА,  30 %  от постъпилите средства да бъдат използвани за 

изпълнение на дейности от местно значение  на  съответното 

населено място. 

 

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 след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

                                                                                       Приложение: 

1. Проект на решение за откриване на процедурата; 

2. Обосновка на концесията; 

3. Обявление за откриване на концесията; 

4. Документация за концесията; 

5. Справка за съгласувателните становища по чл.58, ал.3 от 

Закона за концесиите; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 26 
от редовно заседание на 28.05.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-414 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изм. и доп. на Решение № 24.392 от 

20.04.2021г. на Общински съвет-Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.05.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Юлиан Аврамов 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 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 26.414 

 

 Във връзка с постъпило писмо под вх. № 

2032/12.05.2021г. и направена препоръка на областния 

управител, предлагаме изм. и доп. на Решение № 24.392 от 

20.04.2021г. на Общински съвет-Самуил за прекратяване на 

съсобствеността  в УПИ VI-156  в  квартал 27 по плана на  с. 

Голяма вода, между община Самуил и физическо лице чрез 

продажба  частта на общината, а именно в решението да се 

добави  

„т. 5. Задължава кмета на община Самуил съгласно чл.52, ал. 5 

от ЗМСМА,  30 %  от постъпилите средства да бъдат 

използвани за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на  съответното населено място“. 

  

     На  основание  чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 52, ал. 5, 

т. 1  от ЗМСМА; чл. 8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС и чл.55, 

ал.1, т.2  от Наредба №2 на ОбС- Самуил за „Реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“,  Общински  съвет  -  Самуил,  със „За” –15 

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

РЕШИ: 

 

II. Изменя и допълва свое Решение № 24.392 от 

20.04.2021г., което придобива следния вид:  

1. Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността  между  

Община Самуил  и  Сунай Хасан Аптула  с постоянен адрес: 

с.Голяма вода, ул.”Вежен” №8, община Самуил, област Разград, 

чрез продажба  частта на общината с площ от  408 кв. м. 

идеални части   от  УПИ VI-156 в  квартал 27,  целият от 3346 

кв. м.  по плана на с. Голяма вода, одобрена  по Заповед 

№481/1932 г.  с административен адрес: с. Голяма вода, ул. 

Люлин  №9, община Самуил при граници: Граници на имота: 



Север –  УПИ II-155, УПИ III-155, УПИ IV-155, Изток – УПИ 

V-157, Юг – УПИ VII-162, УПИ VIII-163, Запад – улица.  

Граници на общинската част: Север – УПИ II-155, изток – част 

от УПИ VI-156, юг – УПИ VIII-163, запад – улица по АЧОС 

№4291/10.03.2021 г.  

2. Община Самуил   продава  своите 408 кв. м.   идеални  части 

на Сунай Хасан Аптула  с постоянен адрес: с. Голяма вода, ул. 

Вежен №1, община Самуил, област Разград, който е  

съсобственик  на   2938/3346 кв. м. по  Нотариален акт  №170, 

том IV, рег.№5420, дело №653 от 2017 г. за сумата в размер на  

1564,00 лв. без ДДС или 1876,80  лв.  с ДДС.   

3.  Разноската от 30.00 лв. за изготвената пазарна оценка да се 

възстанови от купувача в касата на община Самуил. 

4. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед и 

подпише договор за покупко-продажба след изплащане на 

дължимите суми. 

5. Задължава кмета на община Самуил съгласно чл.52, ал. 5 от 

ЗМСМА,  30 %  от постъпилите средства да бъдат използвани за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на  

съответното населено място. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 
 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 26 
от редовно заседание на 28.05.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-414 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Складиране на останалите количества дърва за 

огрев. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.05.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Бюлент Кадир Али ЗА 

3 Юлиан Аврамов 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 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 26.415 

 

Във връзка предстояща процедура за преструктуриране и 

преобразуване на Дом за Пълнолетни Лица с Умствена 

Изостаналост - с. Самуил, Община Самуил и предстоящите 

ремонтни дейности на територията на институцията се налага 

приемане на ново решение за складиране на останалите 

количества след разпределение на дървата за огрев, които са 

добити от горските територии, собственост на община Самуил, 

област Разград. Понеже възпрепятстват строително монтажните 

дейности на територията на ДПЛУИ-с. Самуил. 

 

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

чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост,  

съгласно годишния план за ползване на дървесина през 2020г. 

от гори собственост на община Самуил,  Общински съвет 

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

се” – няма   

РЕШИ: 

1.Останалите количества след разпределение на дървата 

за огрев, които са добити от горските територии, собственост на 

община Самуил да се складират в Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост -

с.Богомилци, Община Самуил. 

Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета  на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в срока по 

АПК  пред Административен съд-гр. Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 



 
 

 

 

 

 

 


