
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 39 

от извънредно заседание на 16.05.2022 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-715 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Самуил в 

комисията за изработване на областна здравна карта на област 

Разград. 

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

няма; „Въздържал се” – няма, приема следното 

  

РЕШЕНИЕ 39. 710 

 

В община Самуил е постъпило писмо с вх. № 1571 от 

04.05.2022г. от министъра на здравеопазването, относно 

предстоящата актуализация на Националната здравна карта, чрез 

която се определят и планират на териториален принцип 

потребностите на населението от достъпна извънболнична и 

болнична медицинска помощ. 

 Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения (ЗЛЗ) Националната здравна карта се изработва въз 

основа на областни здравни карти. За изработване на областната 

здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия 

за всяка област, която включва областния управител, по двама 

представители на регионалната здравна инспекция, районната 

здравноосигурителна каса и на районната колегия на Българския 

лекарски съюз, по един представител на районната колегия на 

Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и 

на представителните организации за защита на правата на 

пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както 

и по един представител на всяка община в съответната област. 

Областният управител е председател на комисията. 

При определяне на представителя на общината в Комисията 

за изработване на областната здравна карта следва да бъде спазена 

разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ, съгласно която той се определя 

по реда на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

 

Предвид гореизложеното,  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 

3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Самуил, 

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

 

РЕШИ: 

 

    1. Определя и упълномощава д-р Бейтула Сали Мюмюн – 

Председател на Общински съвет- Самуил да представлява Община 

Самуил в комисията за изработване на областна здравна карта на 

област Разград.     

    2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 

представител в заседание на Комисията за изработване на областна 

здравна карта, определя Юлиян Аврамов Наумов - председател на 

„ПК по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, 

младежта и семействата спорта, отдиха и туризма“. 

 

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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 39 

от извънредно заседание на 16.05.2022 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-716 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени по 

бюджета на община Самуил за 2022 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.05.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

 

    Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 39. 711 

 

С Указ № 65 от 24.02.2022 г. е постановено обнародването в 

Държавен вестник на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за корпоративно подоходното облагане, приет на 22.02.2022 г. 

Съгласно § 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона 

за корпоративно 

подоходното облагане в Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 

г.) в преходните и 

заключителните разпоредби се правят изменения и допълнения, 

като в § 59, ал. 1 ; в § 60 и ал. 1 след думите „За 2021 г.“ се добавя „и 

за 2022 г.“ ; в ал. 2 след думите „за 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“, 

а думите „31 декември 2021г.“ се заменят с „31 декември на 

съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет 

по ал. 1 за съответната година“ и се създава изречение второ: 

„Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято 

територия се намира съответното депо, възстановява от банковата 

сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините 

месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 

и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има 

решение на общинския съвет по ал. 1, в срок до 30 април 2022 г.“; 

- алинея 3 се изменя така: 

„(3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни 

отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

Предвид гореизложеното и съгласно § 60 от Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 

2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може 

да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския 

съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.  

Община Самуил възнамерява да извърши вътрешни 

компенсирани промени по 

бюджета на общината за 2022 г. с оглед осигуряване на средства за 

извършване на неотложни основни и/или текущи ремонти на 

общинската пътна мрежа и улична мрежа на община Самуил, 



закупуване на съдове за твърди битови отпадъци и други подобни, 

закупуване на кошчета за смет, закупуване на техника за почистване 

на улични платна, алеи и други места за обществено ползване, и 

друга техника, машини, съоръжения и оборудване, свързани с 

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

дейност „Чистота“, като трансформира средствата, заделени по 

бюджета на Община Самуил за 2022 г. за изплащане на месечните 

обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в средства за 

извършване на посочените дейности с оглед подобряване на 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови 

отпадъци и подобряване на екологичното състояние на общината. 

 

Предвид гореизложеното,  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124 от 

Закона за 

публичните финанси, § 8 от Закона за изменение и допълнение на 

Закона за корпоративно подоходното облагане, § 60 от Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален 

кодекс, Чл. 37, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т.2 от „Наредба № 21 на ОбС-

Самуил за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил ” и чл. 6, ал. 4 от 

„Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие средствата, заделени по бюджета на 

Община Самуил за 2022 

година за изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 

2022 г. по чл. 60, ал. 2, 

т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да 

бъдат трансформирани 

в средства за   извършване на неотложни основни и/или текущи 

ремонти на общинската пътна мрежа и улична мрежа на община 

Самуил, закупуване на съдове за  битови отпадъци и други подобни, 

закупуване на кошчета за смет, закупуване на техника за почистване 

на улични платна, алеи и други места за обществено ползване, и 

друга техника, машини, съоръжения и оборудване, свързани с 

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

дейност „Чистота“ на територията на община Самуил, като 

задължава кмета на община Самуил да извърши вътрешни 

компенсирани промени по бюджета на Община Самуил за 2022 

година. 

2. Задължава кмета на община Самуил да отрази промените 

по бюджета на 

Община Самуил за 2022 година по съответните приходни 

параграфи, раздели, 

функции, дейности и разходни параграфи от Единната бюджетна 

класификация за 

2022 година, като увеличи приходната и разходната част на 

бюджета с размера на 

месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 

2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците. 

 

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 от обявяването им, пред Административен съд гр. Разград по 

реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 39 

от извънредно заседание на 16.05.2022 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-717 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Самуил в 

комисията за изработване на областна аптечна карта на област 

Разград. 

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

няма; „Въздържал се” – няма, приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 39. 712 

 

В община Самуил е постъпило писмо с вх. № 1700 от 

13.05.2022г. от министъра на здравеопазването, относно предстоящо 

изготвяне на Националната аптечна карта,  

чрез която се определят и планират на териториален принцип 

потребностите на населението от достъпа до лекарствени продукти, 

отпуснати в аптеките.   

 

Съгласно чл. 227б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина, Националната аптечна карта се изработва 

въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната 

аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия 

за всяка област, която включва областния управител, двама 

представители на регионалната здравна инспекция, двама 

представители на районната здравноосигурителна каса, двама 

представители на регионалната колегия на Българския 

фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на 

Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един 

представител на представителните организации за защита на 

правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за 

здравето, и по един представител на всяка община в съответната 

област. Областният управител е председател на комисията. 

При определяне на представителя на общината в Комисията 

за изработване на областната аптечна карта следва да бъде спазена 

разпоредбата на чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина, съгласно която той се определя по реда на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

Предвид гореизложеното,  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 227б, 

ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 

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

„Въздържал се“ – няма 

 

РЕШИ: 

 

    1. Определя и упълномощава д-р Бейтула Сали Мюмюн – 

Председател на Общински съвет- Самуил да представлява Община 

Самуил в комисията за изработване на областна аптечна карта на 

област Разград.     

    2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 

представител в заседание на Комисията за изработване на областна 

аптечна карта, определя Юлиян Аврамов Наумов - председател на 

„ПК по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, 

младежта и семействата спорта, отдиха и туризма“. 

 



    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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


