
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-816 от инж. Джевдет Азис 

-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Кандидатстване по Процедура за подбор на 

проекти под номер BG06RDNP001-7.020- Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.809 

 

Във връзка със Заповед № РД09-844 от 22.07.2022 г. на 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. е обявен прием 

по Процедура за подбор на проекти под номер № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

Съгласно Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова  

 

помощ по Процедурата, описана по-горе, максималният 

размер на общите допустими разходи за един проект е 

левовата равностойност на € 500 000 евро. Максималният 

размер на БФП е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.  

Общинска администрация – Самуил подготвя проектно 

предложение за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, което е насочено към постигане на целите на 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за да 

насърчи социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в селските райони.  

Съгласно Раздел 13.2. oт Условия за допустимост на 

дейностите и разпоредбите от условия за кандидатстване на 

процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, 

дейностите, включени в проектите трябва да съответстват на 

приоритетите на Общинския план за развитие на Община 

Самуил за периода 2014 - 2020 година.  

Дейностите отговарят също и на приоритетите включени в 

„План за интегрирано развитие на Община Самуил 2021 г. -

2027 г. „ а именно:  

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ЕФЕКТИВНОСТ М 3.2.2.1 Разнообразяване на 

енергийните доставки и нарастване дела на 

възобновяемите източници. Инвестиции за въвеждане 

на ВЕИ в обществени и частни сгради  

М 3.2.2.2 Подобряване на енергийната ефективност. 

Мерки за Повишаване на енергийната ефективност на 

обществени и жилищни сгради, улично осветление  

Съгласно Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, т. 24.1, е необходимо при  

 



 

 

кандидатстване да бъдат представени следните документи 

от кандидати – общини:  

- Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда 

на Условия за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“;  

- Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в 

проектите, съответстват на приоритетите на общинския 

план за развитие на съответната община.  

 

Във връзка с гореизложеното,  

 

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

местното самоуправление и местната администрация , 

Общински съвет – Самуил със „За“ – 13 гласа; „Против“ 

– няма; „Въздържал се“ – няма 

 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие, Община Самуил да кандидатства с проектно 

предложение по Процедура за подбор на проекти под номер 

№ BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020;  

II. Потвърждава, че дейностите по проектното предложение, 

по т. I съответстват на приоритетите на Общинския план за 

развитие на Община Самуил за периода 2014 - 2020 година.;  

 

 

III. Потвърждава, че дейностите по проектното 

предложение, по т. I съответстват на приоритите на „План 

за интегрирано развитие на Община Самуил 2021 г. - 2027 

г.  

IV. Упълномощава Кмета на Община Самуил да изготви 

необходимите документи за кандидатстване с проектно 

предложение по т. 1 и сключи договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд 

„Земеделие", в случай на одобрение на проекта.  

 

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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-817 от инж. Джевдет Азис 

-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Кандидатстване по Процедура за подбор на 

проекти под номер BG06RDNP001-7.017 - Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.810 

 

Във връзка със Заповед № РД09-843 от 22.07.2022 г. на 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. е обявен прием по 

Процедура за подбор на проекти под номер № BG06RDNP001-

7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г.  

Съгласно Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедурата, описана по-горе, максималният размер  

 

на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на € 1 000 000 евро. Максималният размер на 

БФП е в размер на 100% от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекта.  

Общинска администрация – Самуил подготвя проектно 

предложение за ремонт на улици на територията на общината, 

което е насочено към постигане на целите на подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. за да насърчи социалното приобщаване, 

намаляването на бедността и икономическото развитие в 

селските райони.  

Съгласно Раздел 13.2. oт Условия за допустимост на 

дейностите и разпоредбите от условия за кандидатстване на 

процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към 

тях“, дейностите, включени в проектите трябва да съответстват 

на приоритетите на Общинския план за развитие на Община 

Самуил за периода 2014 - 2020 година.  

Дейностите отговарят също и на приоритетите включени 

в „План за интегрирано развитие на Община Самуил 2021 г. -

2027 г. „ а именно:  

ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА 

НЕРАВЕНСТВАТА  

 



 

М 3.1.1.2. Поддържане и обновяване на общинската 

пътна и улична мрежа  

М3.1.1.3. Подобряване на вътре общинската свързаност 

на населените места  

Съгласно Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, т. 24.1, е необходимо при 

кандидатстване да бъдат представени следните документи от 

кандидати – общини:  

- Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда 

на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях;  

- Решение на общинския съвет, че дейностите, включени 

в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие на съответната община.  

Във връзка с гореизложеното,  

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

местното самоуправление и местната администрация , 

Общински съвет - Самуил , със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма  

Р Е Ш И: 

V. Дава съгласие, Община Самуил да кандидатства с 

проектно предложение по Процедура за подбор на проекти под 

номер № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи  

 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020;  

VI. Потвърждава, че дейностите по проектното 

предложение, по т. I съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Самуил за периода 

2014 - 2020 година.;  

VII. Потвърждава, че дейностите по проектното 

предложение, по т. I съответстват на приоритетите на „План за 

интегрирано развитие на Община Самуил 2021 г. - 2027 г. VIII. 

Упълномощава Кмета на Община Самуил да изготви 

необходимите документи за кандидатстване с проектно 

предложение по т. 1 и сключи договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие", 

в случай на одобрение на проекта.  

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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-818 от инж. Джевдет Азис 

-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по програма 

"Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027" По операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.10.2022 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 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.811 

 

Община Самуил е допустим кандидат по програма 

"Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027" По операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. 

Наименование на проектно предложение:Топъл обяд в Община 

Самуил  

Допустими целеви групи  

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата 

процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 

от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите 

групи и насочване на помощта по Програмата за храни и 

основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана 

от Европейския социален фонд плюс  

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:  

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, 

възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи 

пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат 

с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от 

близките си;  

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от 

кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности 

и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна 

подкрепа;  

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания 

или здравословни ограничения са със затруднено или 

невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с 

трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които 

няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична 

помощ;  

 



 

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в 

затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от 

този вид подпомагане;  

5. скитащи и бездомни лица;  

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по 

смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за 

убежището и бежанците.  

Топъл обяд се предоставя от Община Самуил в работни 

дни от месеца. Неполучен топъл обяд, който отговаря на 

сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян 

на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 

от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти 

и домове за временно настаняване.  

Допустими дейности 

 1. Определяне на целевите групи  

2. Приготвяне на топъл обяд  

3. Предоставяне на топъл обяд.  

4. Реализиране на съпътстващи мерки  

Дейностите са допустими за финансиране, както следва: 

 

 За общините, които имат действащ договор за предоставяне 

на топъл обяд по програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 2014 – 2020 със срок на изпълнение до 30.09.2022 

г. и подадат проектно предложение в рамките на първите два 

срока за кандидатстване по настоящата процедура или до 

31.10.2022 г., като разходите за тях са допустими считано от 

01.10.2022 г., независимо от датата на сключване на 

Административния договор.  

Продължителност на дейностите по проекта е от 

01.10.2022год. до 30.9.2025год. Териториален обхват: на 

територията на цялата Община Самуил. Община Самуил от м. 

май 2020г. до настоящия момент предоставя топла храна за обяд 

на 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 350 лица от всички 

населени места в Община Самуил. Приготвяне на топлия обяд в 

две трапезарии- кухня със стол на адрес с.Самуил, ул.”Черни 

връх” №25 и кухня със стол на адрес с. Владимировци, 

ул.”Васил Левски” №4А. Предоставяне на топлия обяд до 

местоживеенето на потребителя с моторно превозно средство, 

отговарящо на нормативните изисквания за извършване на 

съответната дейност. При предоставянето на храна на 

представителите на целевите групи се предвижда да бъдат 

предоставяни съпътстващи мерки от специалисти към общинска 

администрация Самуил, и от страна на специалисти към 

действащи социални услуги на територията на община Самуил. 

 

 Съгласно изискванията на финансиращият орган при 

кандидатстване Община Самуил към формуляра трябва да 

приложи и Решение на Общински съвет, с което се дава 

съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл 

обяд като местна дейност, разкриване на социална услуга 

„Обществена трапезария“ в Община Самуил при 

кандидатстване по горепосочената процедура и с което се дава 

съгласие, Община Самуил да кандидатства по горепосочената 

процедура.  

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 гореизложеното,  

 

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

 

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие, Община Самуил да кандидатства с 

проектно предложение “Топъл обяд в Община 

Самуил“ по програма "Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027" По операция 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Приоритетни оси 

- Подпомагане с храни и предоставяне на материална 

помощ за 350 потребители, считано от 01.10.2022год.  

II. Разкрива Обществена трапезария и дава съгласие за 

определяне на дейността като местна дейност, за 

срока на изпълнение на проектно предложение / 36 

месеца / за 350 потребители по програма "Програма 

за Храни и основно материално подпомагане 2021-

2027" По операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“.  

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.  

IV. 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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-832 от инж. Джевдет Азис 

-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Актуализиране на бюджета на община Самуил  и 

капиталовия списък за 2022 година. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.10.2022 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 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.812 

 

Бюджетът на община Самуил и плана за капиталови разходи за 

2022 г. са приети с Решение № 37.686/31.03.2022 г. на 

Общински съвет Самуил. С цел навременно приключване на 

заложените обекти при спазване на всички изисквания на 

нормативната база и рационално изразходване на средствата за 

постигането на максимален ефект се налагат някои промени в 

приетият план за капиталови разходи за 2022 г.  

I. За обектите „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-

Пчелина“, „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-

Хума“ и „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-

Хърсово“ се налага промяна в наименованието, във 

връзка с необходимостта от изграждане на нова 

постройка. Това поражда и залагане на обект за 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти, и 

като се има предвид категорията на обекта, няма да 

има нужда от разходи за авторски и строителен 

надзор.  

Във връзка с изготвени актуални количествени сметки на 

цитираните обекти се налага промяна в стойността им. Във 

връзка с гореизложеното, във Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен тип - Държавни дейности се 

извършват следните промени:  

1. обект „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Пчелина“ 

се заменя с обект „Постройка за отоплителни материали 

и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина“, обект „Ремонт и 

оборудване на ЦНСТПЛУИ-Хума“ се заменя с обект 

„Постройка за отоплителни материали и инвентар в  



 

ЦНСТПЛУИ-Хума“, обект „Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Хърсово“ се заменя с обект „Навес за 

отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-

Хърсово“;  

2. Стойността на обект „Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Пчелина“ от 20 000 става 20 740 лв. 

Стойността на обект „Постройка за отоплителни материали 

и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума“ от 20 000 става 37 414 лв. 

Стойността на обект „Навес за отоплителни материали и 

инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хърсово“ от 14 000 лв. става 35 500 

лв.  

3. За обект „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Пчелина“ 

сумата от 740 лв. се осигурява от §§ 01-01. За обект 

„Постройка за отоплителни материали и инвентар в 

ЦНСТПЛУИ-Хума“ сумата 17 414 лв. се осигуряват от §§01- 

01 – 15 000 лв. и от §§10- 15 – 2 414 лв. За обект „Навес за 

отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИХърсово“ 

сумата 21 500 лв. се осигурява от §§01- 01.  

II. Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG06RDNP001-7.020 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. е необходимо 

изработване на технически прокти.  

 

Във връзка с гореизложеното, във Функция VI "Жилищно 

строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда", Дейност 619 Др.дейности по 

жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност, е необходимо да се добави нов 

обект „Изготвяне на технически проекти за повишаване 

на енергийната ефективност на сгради – общинска 

собственост“ който включва следните проекти:  

1. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Общинска администрация, в с. Самуил, ул. Хаджи Димитър 

№2 , чрез изграждане на Фотоелектрическа централа до 40 

kW  

2. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци, ул. „Христо Ботев“ 

№1, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа до 30 

kW  

3. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Детска градина „Радост“ с. Владимировци, ул. „Христо 

Ботев“ №2, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа 

до 10 kW  

4. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Самуил, ул. „Черни връх 

№25, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа до 30 

kW  

5. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Детска градина „Радост“, филиал ДГ „Детелина“ с. Здравец, 

ул. ул. „Гео Милев“ №68 , чрез изграждане на 

Фотоелектрическа централа до 40 kW  



 

6. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Детска градина „Радост“, филиал ДГ „Детелина“ с. 

Богданци, ул. „Георги Бенковски“ №19, чрез изграждане на 

Фотоелектрическа централа до 30 kW.  

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи става 2 937 257 лв.  

Предвид гореизложеното,  

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

124, ал. 2, ал.3 и чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси и чл.37, ал.2 от Наредба № 21 за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил, 

Общински съвет Самуил със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма  

РЕШИ: 

I. Във Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи", Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности се извършват следните промени:  

1. обект „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Пчелина“ се 

заменя с обект „Постройка за отоплителни материали и 

инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина“, обект „Ремонт и 

оборудване на ЦНСТПЛУИ-Хума“ се заменя с обект 

„Постройка за отоплителни материали и инвентар в 

ЦНСТПЛУИ-Хума“, обект „Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Хърсово“ се заменя с обект „Навес за 

отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-

Хърсово“;  

 

2. Стойността на обект „Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Пчелина“ от 20 000 става 20 740 лв. 

Стойността на обект „Постройка за отоплителни материали 

и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума“ от 20 000 става 37 414 лв. 

Стойността на обект „Навес за отоплителни материали и 

инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хърсово“ от 14 000 лв. става 35 500 

лв.  

3. За обект „Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Пчелина“ 

сумата от 740 лв. се осигурява от §§ 01-01. За обект 

„Постройка за отоплителни материали и инвентар в 

ЦНСТПЛУИ-Хума“ сумата 17 414 лв. се осигуряват от §§01- 

01 – 15 000 лв. и от §§10- 15 – 2 414 лв. За обект „Навес за 

отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИХърсово“ 

сумата 21 500 лв. се осигурява от §§01- 01.  

II. Във Функция VI "Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда", Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие-

Местна дейност, е необходимо да се добави нов обект 

„Изготвяне на технически проекти за повишаване на 

енергийната ефективност на сгради – общинска 

собственост“ който включва следните проекти:  

1. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Общинска администрация, в с. Самуил, ул. Хаджи Димитър 

№2 , чрез изграждане на Фотоелектрическа централа до 40 

kW  

2. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци, ул. „Христо Ботев“  



 

№1, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа до 30 

kW  

3. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Детска градина „Радост“ с. Владимировци, ул. „Христо 

Ботев“ №2, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа 

до 10 kW  

4. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Самуил, ул. „Черни връх 

№25, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа до 30 

kW  

5. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Детска градина „Радост“, филиал ДГ „Детелина“ с. Здравец, 

ул. ул. „Гео Милев“ №68 , чрез изграждане на 

Фотоелектрическа централа до 40 kW  

6. Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на 

Детска градина „Радост“, филиал ДГ „Детелина“ с. 

Богданци, ул. „Георги Бенковски“ №19, чрез изграждане на 

Фотоелектрическа централа до 30 kW.  

III. ВЪЗЛАГА Кмета на Община Самуил да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящето 

решение.  

1. Да извършва промяна в поименния списък за капиталови 

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

2. Да извършва актуализация на бюджета на общината за 

2022 г. по посочените дейности и параграфи.  

 

 

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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2022 година 
 

 

 

№ 

по 

ред 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2022г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Средства 

от ДФЗ - 

РА 

Субсидия 

от РБ 

/вкл. 

преходен 

остатък 

от  

2021г./31-

11 

ПУДООС 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи по 

ЗДБРБ за 

2022г./31-

13/  

Ц 

Субсидия 

от РБ за 

2021 по 

ЗДБРБ/31-

13 

Ц 

Субсидия 

от РБ за 

2020 по 

ЗДБРБ/31-

13 

Ц 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2019 

г./31-13/ 

 ПМС 

№326/12.10.2

021г./31-18/ 

    
1=2+8+9+1

0+11 

2=3+4+5+

6+7 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 937 257 1 257 255 708 700 271 156 102 149 71 050 107 920 394 195 728 003 539 129 14 955 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 772 342 651 474 309 500 270 924   71 050   345 315 639 577 135 976 0 

  Функция І "Общи държавни служби" 37 093             37 093       

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 37 093             37 093       

1 Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 37 093             37093       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(СМР) 36 213             36 213       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Авторски надзор) 380             380       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Строителен надзор) 500             500       

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 366 746   0   0 71 050   159 720 0 135 976 0 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 134 608 0               134 608 0 

2 
Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. 

Богомилци 
6 000 0               6 000 0 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. 

Богомилци(СМР) 
5 000 0               5 000   

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. 
Богомилци(Авторски надзор) 

500 0               500   

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. 

Богомилци(Строителен надзор) 
500 0               500   



3 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап 34 954 0               34 954   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(СМР) 34 054 0               34 054   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Авторски надзор) 450 0               450   

  
    Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Строителен 

надзор) 
450 0               450   

4 
 Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-

Пчелина 
20 740 0               20 740   

  
   Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина -
(СМР) 

20 340 0               20 340   

  
   Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина-

(Изготвяне на технически инвестиционни проекти) 
400 0               400   

5  Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума 37 414 0               37 414   

  
    Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума-

(СМР) 
37 014 0               37 014   

  
    Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума-

(Изготвяне на технически инвестиционни проекти) 
400 0               400   

6  Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хърсово 35 500 0               35 500   

      Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-(СМР) 35 020 0               35 020   

  
    Навес за отоплителни материали и инвентар в-(Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти) 
480 0               480   

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 1 368 0               1 368   

7 Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил 1 368                 1 368   

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Авторски 

надзор) 
1 368 0               1 368   

  Дейност 554 Защитени жилища  230 770 71 050 0     71 050   159 720 0 0   

8 Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица 230 770 71 050       71050   159720       

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

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

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

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално 

стопанство и опазване на околната среда" 
1 368 503 580 424 309 500 270 924       148 502 639 577     

  
Дейност 606 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 
314 300 309 500 309 500         4 800       



9 Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец 49 500 49 500 49 500                 

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(СМР) 48 510 48 510 48 510                 

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец (Авторски 

надзор) 
495 495 495                 

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(Строителен 
надзор) 

495 495 495                 

10 Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец 48 300 46 500 46 500         1 800       

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец(СМР) 45 570 45 570 45 570                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на на улица Хан Омуртаг с. 
Желязковец(Изготвяне на технически инвестиционни проекти) 

1 800             1 800       

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец 
(Авторски надзор) 

465 465 465                 

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул.Хан Омуртаг с. 

Желязковец(Строителен надзор) 
465 465 465                 

11 Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец 98 500 95 500 95 500         3 000       

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(СМР) 93 590 93 590 93 590                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на улица Стара Планина с. 

Здравец(Изготвяне на технически инвестиционни проекти ) 
3 000             3 000       

  
   Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец (Авторски 

надзор) 
955 955 955                 

  
   Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(Строителен 

надзор) 
955 955 955                 

12 Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци 54 500 54 500 54 500                 

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (СМР) 53 410 53 410 53 410                 

  
  Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (Авторски 
надзор) 

545 545 545                 

  
   Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (Строителен 

надзор) 
545 545 545                 

13 Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци 63 500 63 500 63 500                 

   Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (СМР) 62 230 62 230 62 230                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (Авторски 
надзор) 

635 635 635                 

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци(Строителен 

надзор) 
635 635 635                 

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 
1 054 203 270 924 0 270 924       143 702 639 577     

14 
Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. 

Голяма Вода 
225 924 225 924 0 225 924       0       



  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 
Вода(СМР) 

220 524 220 524   220 524               

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 

Вода(Авторски надзор) 
2 700 2 700   2 700               

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 
Вода(Строителен надзор) 

2 700 2 700   2 700               

15 
Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални 

грижи с. Ножарово 
183 132 45 000 0 45 000       138 132       

  

     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални 
грижи с. Ножарово (Изработване на технически инвестиционен проект за 

обект) 

10 450 0           10 450       

  
    Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи 

с. Ножарово(СМР) 
169 482 45 000 

 
45 000       124 482       

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални 

грижи с. Ножарово(Авторски надзор) 
1 600 0           1 600       

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални 

грижи с. Ножарово(Строителен надзор) 
1 600 0           1 600       

  
ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 
645 147 0           5 570 639 577     

16 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил 32 919 0           401 32 518     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(СМР) 
32 919 0           401 32 518     

17 Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци 28 085 0           0 28 085     

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

Богданци(СМР) 
28 085 0           0 28 085     

18 Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово 63 180 0           0 63 180     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(СМР) 
63 180 0           0 63 180     

19 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-

179) с. Владимировци 
35 656 0           0 35 656     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-

181-180-179) с. Владимировци(СМР) 
35 656 0           0 35 656     

20 Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 180 996 0           2 947 178 049     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. 
Самуил(СМР) 

180 996 0           2 947 178 049     

21 Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар 18 090 0           201 17 889     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(СМР) 
18 090 0           201 17 889     

22 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 31 123 0           354 30 769     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(СМР) 31 123 0           354 30 769     



23 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - тротоар 5 900 0           68 5 832     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- 
тротоар(СМР) 

5 900 0           68 5 832     

24 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 

с. Владимировци 
103 494 0           0 103 494     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до 
км. 0+677 с. Владимировци(СМР) 

103 494 0           0 103 494     

25 Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 52 816 0           721 52 095     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(СМР) 52 816 0           721 52 095     

26 Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 54 107 0           878 53 229     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. 

Самуил(СМР) 
54 107 0           878 53 229     

27 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 

0+000 до км. 0+163 
38 781 0           0 38 781     

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. 

Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163(СМР) 
38 781 0           0 38 781     

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 164 915 605 781 399 200 232 102 149 0 107 920 48 880 88 426 403 153 14 955 

  Функция І "Общи държавни служби" 17 200 7 200         7 200 10 000       

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 17 200 7 200         7 200 10 000       

28 Доставка и монтаж на термална рамка 7200 7200         7200         

29 Закупуване на компютърна конфигурация - 10 бр 10000             10000       

  Функция II "Отбрана и сигурност" 14 132                 14 132 0 

  Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - ДД 14 132                 14 132   

30 
Закупуване на компютърна конфигурация за Районни полицейски 

инспектори-1 бр. 
1500                 1500   

31 
Закупуване на компютър компютърна конфигурация за Детска 

педагогическа стая-3 бр. 
4500                 4500   

32 
Закупуване на инверторен климатик за Районни полицейски инспектори-

1 бр. 
2000                 2000   

33 

Изграждане на система за видеонаблюдение в населените места: с. 

Богданци, с. Владимировци, с. Желязковец, с. Ножарово и централната 

част на с. Самуил 

6132                 6132   

  Функция III "Образование" 3 500                 3 500   

  
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 

ДД 
3 500                 3 500   

34 Закупуване  на компютърна конфигурация-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 1500                 1500   



35 Закупуване на МФУ-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 2000                 2000   

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 484 921 97 000       0 97 000 2 400 0 385 521   

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 149 821 0       0   2 400 0 149 821   

36 Закупуване на нов автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 65 000 0               65 000   

37 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Богомилци 2 700                 2 700   

38 
Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. 

Пчелина 
10 000 0               10 000   

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

40 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 2 700                 2 700   

41 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Хума 2 700                 2 700   

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

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 199 100                 199 100   

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

44 Закупуване на нови МПС 8+1 места - 3 бр.  195 000                 195 000   

45 Закупуване на моторен бензинов трион – 1 бр. за ДПЛУИ с. Самуил 1 100                 1 100   

  Дейност 554 Защитено жилище Кривица  - Държавна дейност 11 000                 11 000   

46 Закупуване на употребяван лек автомобил 9 000                 9 000   

47 Закупуване на климатик 2 000                 2 000   

  
Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - 

Държавна дейност 
25 600                 25 600   

48 Доставка на оборудване за ЦНСТ 25 600                 25 600   

  
Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - Местна 

дейност 
99 400 97 000         97 000 2 400   0   

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

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

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

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда" 
641 442 501 581 399 200 232 102 149 0   36 480 88 426 0 14 955 

  Дейност 604 Осветление на улици и площади - Местна дейност 2 400             2 400       

52 Закупуване на компютърна конфигурация за ОП "Самуил-2011" - 2 бр. 2 400             2 400   0   

  Дейност 623 Чистота - Местна дейност 17 000 0           17 000       

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

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

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

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и 

регионално развитие-Местна дейност 
622 042 501 581 399 200 232 102 149 0   17 080 88 426 0 14 955 

56 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Здравец с. 

Самуил 
1 080 0           1 080       



57 

Изготвяне на технически проект на обект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици в населени места на територията на община 

Самуил 

12 000             12 000       

58 Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. Владимировци І етап  
501 581 501 581 399 200 232 102 149             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. Владимировци І етап (СМР) 
490 381 490 381 394 650 232 95 499             

  
       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. Владимировци І етап (изготвяне на 
технически проект) 

4 200 4 200     4 200             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. Владимировци І етап (Строителен надзор) 
3 500 3 500 2 550   950             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. Владимировци І етап (Авторски надзор) 
3 500 3 500 2 000   1 500             

59 
Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" 

- Етап І 
88 426               88 426   0 

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

Самуил" - Етап І 
49 039 0             49 039     

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

Самуил" - Етап І 
24 649 0             24 649     

       В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 5 160 0             5 160     

       В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на обектите 3 684 0             3 684     

  
     В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект за спортна 

площадка с. Богданци 
3 684 0             3 684     

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 736               736     

       В т.ч. Строителен надзор на проекта 1 474 0             1 474     

60 
Обект "Доставка и монтаж на съоръжения за Кът за отдих в с. 

Желязковец" - ПУДООС 
14 955                   14 955 

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

62 
Изготвяне на технически проекти за повишаване на енергийната 

ефективност на сгради – общинска собственост 
10 000                     

  Функция VII"Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" 3 720 0 0 0 0 0 3 720 0 0 0 0 

  Дейност 745 Обредни домове и зали - Местна дейност 3 720           3 720 0       

63 Закупуване на вертикална хладилна витрина – 4бр. 3 720           3 720     0   



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-819 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  

Община Самуил през 2022 г.”  на  ОбС -  Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.10.2022 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 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.813 

 

І. Проявен е интерес за закупуване на следните имоти: 

1. Поземлен имот 11449.73.760, област Разград, община Самуил, 

с. Владимировци, ул. Тимок № 1, вид собств. Общинска частна, 

вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за 

жилищни нужди, площ 862 кв. м., съгласно АЧОС 

№881/03.02.2012 г.  

2. Поземлен имот 11449.73.752, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 2, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 786 кв. м., съгласно 

АЧОС 868/03.02.2012 г.  

3. Поземлен имот с идентификатор №04666.501.15 с площ 

от 1010 кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Богданци, община Самуил, област 

Разград, с административен адрес: с.Богданци, ул.“Дондуков” 

№16, община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС № 

5308/26.09.2022 г.  

4. Самостоятелен обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 58877.501.310.1 със застроена площ от 102 с 

предназначение: Постройка на допълващото застрояване по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

ул.”Паламара” №1-А, община Самуил, област Разград, съгласно 

АЧОС №5228/25.07.2022 г.  

Моля общински съвет – Самуил да извърши изменение и 

допълнение в „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2022 г.” 

на ОбС - Самуил в Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА. Продажба на имоти - частна общинска 

собственост чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс (земи, незастроени дворни места, жилища), да се  



 

добавят точките:  

1.15. Поземлен имот 11449.73.760, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 1, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 862 кв. м., съгласно 

АЧОС №881/03.02.2012 г.  

1.16. Поземлен имот 11449.73.752, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 2, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Протокол № 47 от 15.10.2022 

г. 24 Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, 

площ 786 кв. м., съгласно АЧОС 868/03.02.2012 г.  

1.17. Поземлен имот с идентификатор №04666.501.15 с площ от 

1010 кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Богданци, община Самуил, област 

Разград, с административен адрес: с.Богданци, ул.“Дондуков” 

№16, община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС № 

5308/26.09.2022 г.  

1.18. Самостоятелен обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 58877.501.310.1 със застроена площ от 102 с 

предназначение: Постройка на допълващото застрояване по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчелина, 

ул.”Паламара” №1-А, община Самуил, област Разград, съгласно 

АЧОС №5228/25.07.2022 г. 

 ІІ. Проявен е интерес за закупуване частта на общината на 

следните съсобствени имоти:  

1. Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.100 с площ от 343 кв.м. идеални части от 2251 кв.м., 

Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Пчелина, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №5240/25.07.2022 г.  

 

2. Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.101 с площ от 430 кв.м. идеални части от 727 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград с. Пчелина, община Самуил, 

област Разград, съгласно АЧОС №5239/25.07.2022 г.  

Моля общински съвет – Самуил да извърши изменение и 

допълнение в „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2022 

г.” на ОбС - Самуил в Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ 

ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА в т. 2. Продажба на 

имоти чрез прекратяване на съсобствеността между 

общината и физически и юридически лица, да се добавят 

точките:  

2.3. Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.100 с площ от 343 кв.м. идеални части от 2251 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград, съгласно АЧОС №5240/25.07.2022 

г. 

 2.4 Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.101 с площ от 430 кв.м. идеални части от 727 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград с. Пчелина, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №5239/25.07.2022 г.  

Предвид гореизложеното,  

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

ЗОС, ОбС-Самуил със „За” –13 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма  



 

РЕШИ: 

І. Измененя и допълва свое Решение №37.679/31.03.2022 г. в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2022 г.” на 

ОбС - Самуил в Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКA СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 1. Продажба на имоти - частна общинска 

собственост чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс (земи, незастроени дворни места, жилища), като 

добавя точките:  

1.15. Поземлен имот 11449.73.760, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 1, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 862 кв. м., 

съгласно АЧОС №881/03.02.2012 г.  

1.16. Поземлен имот 11449.73.752, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 2, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен им от за жилищни нужди, площ 786 кв. м., 

съгласно АЧОС 868/03.02.2012 г.  

1.17. Поземлен имот с идентификатор №04666.501.15 с 

площ от 1010 кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, община Самуил, област Разград, с 

административен адрес: с.Богданци, ул.“Дондуков” №16, 

община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС № 

5308/26.09.2022 г.  

1.18. Самостоятелен обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 58877.501.310.1 със застроена площ от 102 с 

предназначение: Постройка на допълващото застрояване по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Пчелина, ул.”Паламара” №1-А, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №5228/25.07.2022 г., като раздел IV  

 

придобива следния вид:  

ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища).  

1.1. Поземлен имот №04666.7.82, област Разград, община 

Самуил, с. Богданци, м. Джамийски ниви, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, 

НТП Нива, площ 17229 кв.м., съгласно АЧОС 

№4939/06.01.2022 г.  

1.2. Поземлен имот 65276.1.2 с площ от 338 кв.м., 

местността „Зад училището“, Вид територия: Урбанизирана, 

НТП Нива по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил, ул.“Черни връх“ №2, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №291/14.08.2006г.  

1.3. УПИ №II с площ от 154 кв.м., УПИ №III с площ от 154 

кв.м., УПИ №IV с площ от 154 кв.м., УПИ №V с площ от 

154 кв.м., УПИ №VI с площ от 154 кв.м., УПИ №VII с площ 

от 154 кв.м., УПИ №VIII с площ от 154 кв.м., УПИ №IX с 

площ от 155 кв.м., УПИ №X с площ от 154 кв.м. и УПИ №XI 

с площ от 154 кв.м. в квартал 34 по плана на с.Самуил, 

ул.“Хаджи Димитър“, община Самуил, област Разград за 

„Обществено и делово обслужване“ (предстои ново актуване 

на имотите като общинска собственост след изменението)  

1.4. УПИ №I с площ от 775 кв.м. в квартал 86 с НТП за 

„Обществено и делово обслужване“ по плана на с.Самуил, 

ул. „Цар Калоян“, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№67/20.03.2006 г. (предстои ново актуване на имотите като 

общинска собственост след изменението)  

1.5. УПИ №IV с площ от 520 кв.м. в квартал 86 с НТП за 

обществено и делово обслужване по плана на с.Самуил, ул. 

„Цар Калоян“, община Самуил, област Разград по АЧОС  



 

№67/20.03.2006 г. (предстои ново актуване на имотите като 

общинска собственост след изменението)  

1.6. - 5 бр. дворни места общо 6307 кв.м. за ниско 

застрояване, до 10 м. в с.Самуил след делба на поземлен 

имот 65276.501.727, област Разград, община Самуил, с. 

Самуил, ул. Черни връх № 27, вид собственост: Общинска 

частна, вид територия Урбанизирана, НТП за „Ниско 

застрояване“ (до 10 m). (предстои ново актуване на имотите 

като общинска собственост след изменението)  

 1.7. Поземлен имот №65276.501.656, област Разград, 

община Самуил, с. Самуил, ул. „Васил Левски“ №10, 

община Самуил, област Разград , вид собственост: 

Общинска частна, вид територия: Урбанизирана, НТП 

Ниско застрояване (до 10 m), площ 826 кв. м, стар номер 

656, квартал 54, парцел XI, съгласно АЧОС №3/01.12.2005 г.  

1.8. Поземлен имот 11449.73.334 с площ 796 кв. м. НТП - 

незастроен имот за жилищни нужди, вид територия - 

урбанизирана, находящ се в с. Владимировци, ул. „Иван 

Вазов“ №12, община Самуил, област Разград, съгласно 

АЧОС №880/03.02.2012 г.  

1.9. Поземлен имот 11449.73.754, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. „Беласица“, община Самуил, 

област Разград, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП - Незастроен имот за жилищни нужди с 

площ 1072 кв. м., съгласно АЧОС №862/03.02.2012 г.  

1.10. Преместваема дървена конструкция с ламаринена 

покривна конструкция за събаряне и продажба, находяща се 

в двора на поземлен имот №15761.501.201 с.Голям извор, 

ул.“Васил Левски“ №91, община Самуил, област Разград.  

1.11. Поземлен имот №77579.501.202 с площ от 1135 кв.м. в 

с.Хърсово, община Самуил, съгласно АЧОС № 

3422/11.06.2019 г.  

 

1.12. Поземлен имот 77579.501.285, област Разград, община 

Самуил, с. Хърсово, п.к. 7451, ул. Христо Ботев, вид собств. 

Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско 

застрояване (до 10 m), площ 3814 кв. м.  

1.13. Поземлен имот 65276.1.15, област Разград, община 

Самуил, с. Самуил в местността „Зад училището“, вид 

собственост: Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП Нива, площ 2000 кв. м. Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18- 17/07.06.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АК“, съгласно АЧОС № 

292/14.08.2006 г.  

1.14. Поземлен имот с идентификатор №30630.40.52 – 

застроен с площ от 1095 кв.м., ведно с построената в имота 

жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Здравец, 

община Самуил, област Разград с административен адрес: 

с.Здравец, ул.”Еделвайс” №5, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №336/27.11.2007 г.  

1.15. Поземлен имот 11449.73.760, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 1, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 862 кв. м., 

съгласно АЧОС №881/03.02.2012 г.  

1.16. Поземлен имот 11449.73.752, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Тимок № 2, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 786 кв. м., 

съгласно АЧОС 868/03.02.2012 г.  

1.17. Поземлен имот с идентификатор №04666.501.15 с 

площ от 1010 кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, община Самуил, област Разград, с 

административен адрес: с.Богданци, ул.“Дондуков” №16,  



 

община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС № 

5308/26.09.2022 г.  

1.18. Самостоятелен обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 58877.501.310.1 със застроена площ от 

102 с предназначение: Постройка на допълващото 

застрояване по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Пчелина, ул.”Паламара” №1-А, 

община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС 

№5228/25.07.2022 г.  

ІІ. Измененя и допълва свое Решение №37.679/31.03.2022 г. 

в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2022 г.” на 

ОбС - Самуил в Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 2. Продажба на имоти Протокол № 47 

от 15.10.2022 г. 27 чрез прекратяване на съсобствеността 

между общината и физически и юридически лица, като 

добавя точките:  

2.3. Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.100 с площ от 343 кв.м. идеални части от 2251 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград, съгласно АЧОС №5240/25.07.2022 

г.  

2.4. Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.101 с площ от 430 кв.м. идеални части от 727 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград с. Пчелина, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №5239/25.07.2022 г., като раздел 

IV придобива следния вид:  

 

 

Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 

2. Продажба на имоти чрез прекратяване на 

съсобствеността между общината и физически и 

юридически лица.  

2.1. Част от поземлен имот №15761.501.342 с площ от 660.00 

кв.м. идеални части от 2937 кв.м. в с.Голям извор, община 

Самуил,област Разград, съгласно АЧОС № 4435/10.05.2021 

г.  

2.2. Част от поземлен имот 04741.30.5, област Разград, 

община Самуил, с. Богомилци, вид собств. Съсобственост, 

вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 335 кв.м. 

идеални части от 4119 кв. м.  

2.3. Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.100 с площ от 343 кв.м. идеални части от 2251 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград, съгласно АЧОС №5240/25.07.2022 

г.  

2.4 Част от поземлен имот – незастроен с идентификатор 

58877.501.101 с площ от 430 кв.м. идеални части от 727 

кв.м., Вид територия: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до (10 м.) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград с. Пчелина, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №5239/25.07.2022 г.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 

7-дневен срок от приемането му.  

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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-820 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

Относно: Промяна  на характера на собствеността на  поземлен 

имот №65276.501.753   от  частна   на публична  общинска 

собственост  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.10.2022 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 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.814 

 

Урегулиран поземлен имот №ХІІІ в квартал 3 с площ от 5184 

кв.м. с начин на трайно ползване за „Озеленяване“ е актуван 

като частна общинска собственост, намиращ се в с. Самуил, ул. 

„Огоста”, община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС 

№69/20.03.2006 г. За имота е извършено изменение по плана на 

с.Самуил, който е с начин на трайно ползване за „Техническа 

инфраструктура“.  

С одобряването на кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил, община Самуил, област Разград по 

Заповед №РД-18-112/07.12.2021 г., имота е с начин на трайно 

ползване: „За съоръжение на друг вид провод“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 2 и 

чл.8, ал.1 от ЗОС е необходимо характера на поземлен имот 

№65276.501.753 да бъде променен от частна на публична 

общинска собственост.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и 

чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Самуил, със „За” –13 гласа; 

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

РЕШИ: 

1. Обявява поземлен имот №65276.501.753 с площ от 

5203 кв.м. с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: „За съоръжение на 

друг вид провод“, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил, община Самуил, област Разград, 

одобрени по Заповед №РД-18- 112/07.12.2021 г. с 

административен адрес: с.Самуил, община Самуил, област  



 

Разград по АПОС №69/20.03.2006 г. за публична общинска 

собственост.  

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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-834 от Севим Рамаданова 

– зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Предложение за намаляване първоначалната 

тръжна цена на отпадъци от превозни средства  излезли от 

употреба  и продажбата им чрез търг с явно наддаване. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 15.10.2022 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 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.815 

 

В изпълнение на Решение №44.790/30.08.2022 г.; Заповед 

№691/20.09.2022 г. на кмета на община Самуил се проведоха 

търгове за продажба на отпадъци, излезли от употреба превозни 

средства - код на отпадъка 16 01 04*, представляващи:  

1.1. Микробус – „Форд торнео“  

1.2. Автобус – „Мерцедес“  

1.3. Товарен автомобил - „УАЗ”  

1.4. Лек автомобил - „Лада самара“  

1.5. Лек автомобил - „Кия спортидж“  

1.6. Лек автомобил - „Лада“  

1.7. Лек автомобил - „Фиат добло“  

1.8. Лек автомобил - „Фиат дукато“  

1.9. Лек автомобил - „Форд фокус“  

1.10. Микробус – „Форд транзит“  

1.11. Микробус – „Форд транзит“  

1.12. Други отпадъци  

с първоначална тръжна цена 0,40 лв./кг. на 05.10.2022 г. 

и 12.10.2022 г. В определените срокове до 17:00 ч. на 04.10.2022 

г. и 11.10.2022 г. не са подадени заявления за участие в 

търговете.  

Съгласно чл.96, ал.5 от Наредба №2 на ОбС Самуил –„За 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“ 

„(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” - 

Общински съвет Самуил може да намали продажната цена на 

излезлите от употреба моторни превозни средства. 

 



 

Предвид гореизложеното и на основание чл.96, ал.5 от 

Наредба №2 на ОбС Самуил предлагам цената на излезлите от 

употреба превозни средста да бъде намалена с 50% от 

първоначалната тръжна цена или от 0,45 лв./кг. на 0,23 лв./кг. и 

да се обявят нови търгове с явно наддаване за продажбата им.  

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

ЗОС, чл.39, ал.1, чл.76, т.4 и чл.96, ал.5 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” –13 гласа; 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Намалява първоначалната тръжна цена на отпадъци, 

излезли от употреба превозни средства, представляващи:  

1.1. Микробус – „Форд торнео“  

1.2. Автобус – „Мерцедес“  

1.3. Товарен автомобил - „УАЗ”  

1.4. Лек автомобил - „Лада самара“  

1.5. Лек автомобил - „Кия спортидж“  

1.6. Лек автомобил - „Лада“  

1.7. Лек автомобил - „Фиат добло“  

1.8. Лек автомобил - „Фиат дукато“  

1.9. Лек автомобил - „Форд фокус“  

1.10. Микробус – „Форд транзит“  

1.11. Микробус – „Форд транзит“  

1.12. Други отпадъци с 50% от първоначалната тръжна 

цена или от 0,40 лв./кг. на 0,20 лв./кг.  

2. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на гореописаните излезли от употреба превозни 

средства с първоначална тръжна цена в размер на 0,20 лв./кг.  

 

3. Изисквания към кандидатите и необходими документи 

за участие в търговете:  

3.1. Кандидатите за участие в търговете трябва да бъдат 

търговци, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци от 

горепосочените видове. В търговете кандидатите могат да 

участват и чрез упълномощено лице, притежаващо нотариално 

заверено пълномощно;  

3.2. Кандидатите представят заявление за участие по 

образец, документ за внесен депозит за участие, декларация за 

извършен оглед по образец, декларация за липса на конфликт на 

интереси, копие от разрешение за дейности с отпадъци от 

горепосочените видове;  

3.3. Кандидат, който не представи някой от посочените 

документи не се допуска до участие в търговете.  

4. Документите, които трябва да се представят служебно 

от администрацията за кандидатите:  

4.1. Удостоверение за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил.  

4.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил;  

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

допускат до участие в търга.  

6. Кандидатите могат да извършат оглед на вещите всеки 

работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. придружени от служител на 

общинската администрация. 

 7. Депозитът за участие в търговете е в размер на 100,00 

лв., за всяка една от позициите по т.1, който се внася в касата на 

общината или по банковата сметка на общината: „Търговска 

банка Д” АД, ФЦ Разград, IBAN – BG50DEMI92403300217369.  

8. След извършения оглед, кандидатите за участие в 

търговете, внасят съответния депозит, попълват необходимите  



 

документи за участие в търговете, които се получават от стая 

104, първия етаж на сградата на общинска администрация 

Самуил и ги внасят в деловодството на общината – стая 103 на 

същата сграда.  

9. Определеният за спечелил в търга купувач заедно с 

представители на община Самуил претеглят празното МПС и 

същото натоварено с цялото количество отпадъци, което се 

удостоверява с кантарна бележка, коята се заплаща от купувача. 

Окончателната цена за отпадъците се определя като 

постигнатата тръжна цена за килограм бъде умножена с 

действителните килограми на продаваните отпадъци.  

10. След представяне на платежен документ от купувача за 

окончателната цена, купувачът може да изнесе продадените 

движими вещи.  

11. Депозитът на спечелилия в търга участник и депозитите на 

неспечелилите в търга участници се връщат със заповед на 

кмета на общината в срок до 3 дни от плащането на сумата от 

купувача.  

12. 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 в общината.  

13. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия за провеждане на търга.  

 

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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-821 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост“ с. Ножарово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.816 

 

В изпълнение на визията на община Самуил, изразяваща 

се в деинституционализация на услугите за пълнолетни лица с 

увреждания, в частност постепенно намаляване на капацитета 

на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ в 

с. Самуил до нейното окончателно закриване, съгласно 

подписаният Индикативен план за действие за закриване на Дом 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Самуил, 

община Самуил, област Разград, между: Община Самуил- 

Агенция за социално подпомагане – Агенция за качество на 

социалните услуги.  

Община Самуил предприе действия за създаване на 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост - с.Ножарово, ул. “Христо Смирненски“ 

№6, с капацитет от 15 души. В изпълнение на поетите 

ангажименти е извършен цялостен ремонт на съществуващата 

сграда, създадени са условия за осигуряване на подходяща 

материални база за предоставяне на социална услуга от 

резидентен тип с капацитета от 15 души. Към момента са 

приключени ремонтните дейности и е осигурено необходимото 

оборудване по отношение на реновиране на сградата на 

ЦНСТПЛУИ с. Ножарово така, че да отговаря на нормативните 

изисквания за предоставяне на резидентна услуга за 15 

/петнадесет/ потребители.  

Съгласно изискванията на чл. 78, ал.1 от Правилника за 

прилагане на закона за социалните услуги /ППЗСУ/ е 

инициирано производство от страна на Община Самуил за 

предварително одобрение за създаване на социална услуга 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост”- с.Ножарово, ул. “Христо Смирненски“ 

№6, с капацитет от 15 потребители, съгласно Националната 

карта на социалните услуги или друг еквивалентен 

документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната 

услуга като делегирана от държавата дейност.  

Община Самуил в качеството си на отговарящ за 

управлението и предоставянето на услугата, входира заявление 

с приложена обосновка на необходимостта от създаване на 

новата услуга до изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане.  

В отговор на инициираното производство в общинска 

администрация е получено писмо с вх.№ 4078 от 29.09.2022год. 

от Агенция за социално подпомагане към което съгласно 

изискванията на чл.81, ал.3 от ППЗСУ е приложена заповед № 

РД01-1836/23.09.2022г. на изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане с която се дава предварително 

одобрение за създаване на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена  



 

изостаналост /ЦНСТПЛУИ/, в с. Ножарово, община Самуил, 

която се финансира от държавния бюджет, съгласно 

Националната карта на социалните услуги или друг 

еквивалентен документ/акт до нейното приемане, 

регламентиращ социалната услуга като делегирана от 

държавата дейност , с капацитет от 15 потребители, считано от 

01.12.2022 год. Необходимите финансови средства за създаване 

на ЦНСТПЛУИ в с. Ножарово в размер на 30714 лева ще бъдат 

осигурени на община Самуил за сметка на налични свободни 

средства /остатък/ от компенсираната промяна и средствата 

може да бъдат осигурени на община Самуил от АСП.  

Във връзка с гореизложеното,  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.1, 

чл.84 и чл. 78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и чл.25, ал. 2, т.4 и чл.41, ал.1, т.1 от Закона 

за социалните услуги , и във връзка със чл.124, ал. 2 и чл.125, 

ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Самуил 

със „За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

1. Създава социална услуга Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

/ЦНСТПЛУИ/, държавно делегирана дейност в община Самуил, 

с.Ножарово, ул. “Христо Смирненски“ №6, , считано от 

01.12.2022 год.  

2. Приема параметри на социалната услуга /СУ/  

2.1. Вид на СУ: Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ - 

чл.15, т.8 от ЗСУ  

 

2.2. Профил на СУ: Специализирана социална услуга  

2.3. Адрес на СУ: 7441, с.Ножарово, ул. “Христо 

Смирненски“ №6, община Самуил, област Разград, основание за 

ползване на материална база / АКТ № 356/20.04.2007г за 

публична общинска собственост /  

2.4. Брой потребители на СУ: 15 души  

2.5. Брой служители на СУ: 14 души  

2.6. Дата от която стартира СУ: 01.12.2022 год.  

2.7. Финансиране на СУ: държавно делегирана дейност - 

30714 лева до края на 2022 осигурени на община Самуил за 

сметка на освободените финансови средства от намаляване на 

броя на потребителите на ДПЛУИ- Самуил  

2.8. Описание на сградата на СУ: сграда със сутерен, с 

РЗП – от 189 м2 . На първия етаж са разположени три спални 

помещения по за трима души с необходимите към тях 

свързващи коридори и сервизни помещения, дневен кът, 

трапезария, и разливочна. На втория етаж са разположени още 

три спални помещения по за трима души с необходимите към 

тях свързващи коридори и сервизни помещения, кабинет за 

социална работа, медицински кабинет, сервизно помещение за 

персонала и дневен кът. В сутерена са разположени: складове за 

гориво, котелно помещение, склад за инвентар, перално 

помещение.  

2.9. Доставчик на СУ: Община Самуил  

3. Упълномощава на Кмета на Община Самуил да 

предприеме съответните действия и мерки, за изпълнение на  



 

настоящото решение. Приложение към настоящото решение 

съгласно изискванията на чл.83, ал.1 от ППЗСУ – Заповед № 

РД01-1836/23.09.2022год. на изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане с което се дава 

предварително одобрение за създаване на социалната услуга 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ с. Ножарово, ул. “Христо 

Смирненски“ №6, в община Самуил, която се финансира от 

държавния бюджет, съгласно Националната карта на 

социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до 

нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като 

делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, с 

капацитет от 15 потребители, считано от 01.12.2022 год. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил, Областния управител на Област Разград, 

Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на 

социалните услуги 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: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Агенция за социално подпомагане 
 

     

ЗАПОВЕД 

X

 

На основание чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 8 от Устройствения правилник на Агенция за социално 

подпомагане, чл. 59 и чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),             чл. 21, т. 3, 

чл. 53, ал. 1, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и § 31, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за социални услуги (ПЗР на ЗСУ), във връзка с чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за социални услуги (ППЗСУ), подадено Заявление с вх. № 08-

00-11734/24.08.2022 г. и допълнителна информация с вх. № 08-00-11734#1/02.09.2022 г. от кмета 

на община Самуил, изготвена обосновка от Главна дирекция „СП“ и дирекция „ФСДУС“ № 30-

76997/13.09.2022 г. за потвърждаване на обстоятелствата по § 31, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗСУ и 

становище с вх. № 12-00-1491#1/08.09.2022 г. от Агенцията за качество на социалните услуги, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Давам предварително одобрение за създаване на социална услуга „Център за настаняване 

от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Ножарово, община Самуил, 

считано от 01.12.2022 г., която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта 

на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ 

социалната услуга като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, 

че необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно Закона за 

държавния бюджет на Република България за съответната календарна година. 

2. Параметри на услугата по т. 1, които са финансово обезпечени със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година: 

2.1. Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

2.2. Профил: Специализирана социална услуга 

2.3. Адрес: с. Ножарово, ул. „Христо Смирненски“ № 6, община Самуил, област Разград  

2.4  Брой потребители: 15 (петнадесет) 

3. Параметрите по т. 2 подлежат на съответно актуализиране при съобразяване на Закона за 

държавния бюджет на Република България за всяка следваща календарна година и/или при друга 

обоснована промяна на обстоятелствата, която е доказано финансово обезпечена. 

 

Мотиви: 



Със Заявление по чл. 78, ал. 1 от ППЗСУ, община Самуил инициира производство по 

издаване на заповед за предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост –(ЦНСТПЛУИ) в с. 

Ножарово, община Самуил, с капацитет 15 места, считано от 01.12.2022 г. 

Агенцията за качеството на социалните услуги е изразила положително становище, относно 

даване на предварително одобрение за създаване на ЦНСТПЛУИ в с. Ножарово, ул. „Христо 

Смирненски“ № 6, община Самуил, с капацитет 15 места, считано от 01.12.2022 г. 

Създаването на социалната услуга ЦНСТПЛУИ в с. Ножарово е в съответствие с визията на 

община Самуил за деинституционализация на услугите за пълнолетни лица с увреждания, в 

частност постепенното намаляване на капацитета на „Дом за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост“ в с. Самуил до неговото окончателно закриване и подписаният, във връзка с това, 

Индикативен план за действие. 

Социалната услуга ЦНСТПЛУИ е включена в Приложение № 4 към т. 4 от Решение № 

50/03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., като е определен стандарт за периода 

01.01.-31.03.2022 г. в размер на 17 805 лева и за периода 01.04.-31.12.2022 г. в размер на 24 571 

лева. 

В чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са определени 

3 576 300 лева за социални услуги на община Самуил, като същите са необходими за 

обезпечаване на всички социални услуги и асистентска подкрепа, от които 1 372 770 лева за 

финансиране на социални услуги от типа ЦНСТПЛУИ в с. Самуил за общ капацитет 60 места. 

Към момента на приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

г. на територията на община Самуил има действащи 3 броя социални услуги от типа ЦНСТПЛУИ с 

общ капацитет 44 места. През 2022 г. са издадени 2 /два/ броя заповеди - Заповед № РД01-

0488/24.03.2022 г. за увеличаване на капацитета на „ЦНСТПЛУИ в с. Самуил от 14 на 15 места, 

считано от 01.04.2022 г. и Заповед № РД01-0499/28.03.2022 г. за създаване на нова социална 

услуга ЦНСТПЛУИ в с. Самуил, с капацитет 15 места, считано от 01.04.2022 г. С издаването им са 

изразходваните допълните финансови средства, осигурени на община Самуил съгласно чл. 52 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

За създаването на визираната социална услуга в с. Ножарово с капацитет 15 места, 

считано от 01.12.2022 г., е необходимо да бъдат осигурени финансови средства в общ размер на 

30 714 лева на община Самуил. За целта е необходимо да има осигурени финансови средства 

съгласно Закона за държавния бюджет, постановлението за неговото изпълнение или чрез 

извършване на компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на общините с централния 

бюджет. 

Към настоящия момент е извършена корекция на бюджетните отношения на някои общини 

с централния бюджет. В резултат на преструктурирането на социалните услуги е отчетено наличие 

на свободни средства (остатък) от компенсираната промяна. В рамките на настоящата 2022 

годината, оставащата сума може да бъде използвана за създаване на нови и/или увеличаване на 

капацитета на вече съществуващи услуги, на основание чл. 37, ал. 2 от Постановление № 31 от 

17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

Необходимите средства могат да бъдат осигурени на община Самуил за сметка на 

наличните свободни средства от извършената компенсирана промяна, а издадената заповед ще 

бъде включена в следваща компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на някои 



общини с централния бюджет за делегираните от държавата дейности във функция V „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2022 г., съгласно чл. 37 от ПМС № 31/17.03.2022 г.  

На основание чл. 81, ал. 3 от ППЗСУ, настоящата заповед за даване на предварително 

одобрение да се съобщи писмено на заявителя в срок до 3 работни дни от датата на издаването ѝ 

и да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица. 

Заповедта подлежи на оспорване по административен ред пред Министъра на труда и 

социалната политика в 14-дневен срок от получаването ѝ. При условията на чл. 148 от АПК, в 

същия срок заповедта може да се оспори и пред Административен съд – Разград и без да е 

изчерпана възможността за оспорването ѝ по административен ред. 

 

 

X
Таня Михайлова За Изпълнителен директор

(Съгл. Заповед № РД01-1752/14.09.2022 г.)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-822 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. Ш. М. от с.Самуил, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.817 

 

    Постъпила е молба с Вх.№ 3857/13.09.2022г. от лицето А. Ш. 

М. от с.Самуил, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна парична помощ за лечение. 

 

    Господин М. е пенсионер по възраст със силно увредено 

здравословно състояние. Периодично е постъпвал за лечение в 

болница УМБАЛ „Аджибадем сити клиник“ гр.София с 

диагноза „Лезия излизаща извън границите на една и повече 

локализации на храносмилателната система. Чернодробен 

застой. Чернодробна стеатоза. Холелитиаза“. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението му се намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” – 13 гласа; „Против”  

 

 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Азми Шерифов Мухаремов от с.Самуил, ул. 

„……….“, община Самуил в размер на 150.00 .лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-823 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Д. Х. О. от с.Кривица, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.818 

 

     Постъпила е молба с Вх.№2739/05.07.2022г. от лицето Д. Х. 

О. от с. Кривица, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за оперативно лечение. 

 

     Госпожа О. е пенсионерка по болест. Лицето боледува с 

диагноза „Полипи на дебелото черво“ и е на постоянна 

медикаментозна терапия. На 16.06.2022г. е постъпила за 

оперативно лечение в Специализирана болница в Турция. 

Поради разходите по лечението на стойност около 8000 лева 

молителката се намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

 

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” – 12  гласа; 

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

 

 

 

еднократна парична помощ на лицето Д. Х. О. от с. Кривица, ул. 

„……….“, община Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-824 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. С. Х. от с. Голяма вода, ул. „………., община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.819 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3217/04.08.2022г. от лицето Е. С. Х. 

от с. Голяма вода, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за задоволяване на неотложни 

социални потребности. 

         

          На 25.07.2022г. след продължително болнично лечение с 

тумор на десния бъбрек,  почива съпругът на госпожа Х.. 

Поради непосилните пътни и болнични разходи по лечението 

му молителката се намира във финансово затруднение, като не 

разполага с парични средства за покриване на разходите за 

погребението. 

 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за погребението на съпругът й М. Ш. Х..  

 

         На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” – 13  гласа; 

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

 

 

 

еднократна парична помощ на лицето Е. С. Х. от с. Голяма вода, 

ул. „……….“, община Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-825 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето И. Ф. И. от с. Богданци, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.820 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 3911/16.09.2022г. от лицето И. 

Ф. И. от с. Богданци, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

    Господин И. е пенсионер, а съпругата му е безработна. 

Молителят е в увредено здравословно състояние със 

злокачествено новооброзувание на черния дроб и дебелото 

черво. На 01.06.2022г. е постъпил в КОЦ – Шумен с диагноза 

„Злокачествено новообразувание на дебелото черво – колон 

десценденс“ и на 02.09.2022г. за радиотерапия. Лицето се 

намира във финансово затруднение, доходът от пенсия е 

недостатъчен за покриване на разходите за лечение и лекарства.  

 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” – 13  гласа;  

 

 

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

еднократна парична помощ на лицето И. Ф. И. от с. Богданци, 

ул. „……….“, община Самуил в размер на 300. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-826 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. К. М. от с. Богомилци, ул. „……….“, община 

Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.821 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 941/15.03.2022г. от лицето М. К. М. 

от с. Богомилци, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ  за оперативно лечение. 

 

    Господин М. е пенсионер по болест с 98% т.н.р. На 

17.02.2022г. е постъпил в МЦ „Вита Медика“ гр.Разград за 

оперативно лечение с диагноза „Аденом на простатна жлеза“.  

Молителят е на постоянна медикаментозна терапия е и поради 

разходите за оперативната интервенция на стойност 2600 лв. се 

намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” – 13  гласа; 

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

 

 

 

еднократна парична помощ на лицето М. К. М. от с. Богомилци, 

ул. „……….“, община Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-827 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. М. И. от с. Пчелина, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.822 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 3163/02.08.2022г. от лицето М. М. 

И. от с. Пчелина, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

     Господин И. е вдовец и единственият му доход е от 

наследствена пенсия. На 18.02.2022г. е постъпил за лечение 

СХБАЛ „Проф. Темелков“ гр.Варна с диагноза „Злокачествено 

новообразувание на пикочния мехур“. Предстои му лечение в 

онкология гр.Варна. Молителят е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението му се намира във 

финансово затруднение. 

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –13  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична  

 

 

 

помощ на лицето М. М. И. от с. Пчелина, ул. „……….“, община 

Самуил в размер на 150. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-828 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. А. А. от с. Владимировци, ул.„……….“, община 

Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.823 

 

    Постъпила е молба с Вх.№3351/15.08.2022г. от лицето С. А. 

А. от с. Владимировци, ул.„……….“, община Самуил с искане 

за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходи за 

лечение. 

 

    Господин А. е безработен и самотно живеещ. Лицето 

боледува с 50% т.н.р. с диагноза „Исхемична кардиомиопатия“. 

Молителят е в увредено здравословно състояние на постоянна 

медикаментозна терапия и се намира във финансово 

затруднение. 

 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –13  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична  

 

 

помощ на лицето С. А. А. от с. Владимировци, ул.„……….“, 

община Самуил в размер на 100. 00 .лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-829 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. М. Р. от с. Самуил, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.824 

 

Постъпила е молба с Вх.№3757/08.09.2022г. от лицето С. М. Р. 

от с. Самуил, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

        Господин Р. е безработен. Молителят е в увредено 

здравословно състояние и на 15.09.2022г. ще постъпи за 

лечение в болница гр.Плевен. Поради недостиг на парични 

средства лицето се намира във финансово затруднено 

положение 

 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лекарства. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –13  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична 

помощ на лицето С. М. Р. от с. Самуил, ул.„……….“, община 

Самуил в размер на 150. 00 лв. 

 

  

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-830 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. Х. Х. от с. Самуил, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.825 

 

Постъпила е молба с Вх.№1180/04.04.2022г. от лицето Х. Х. Х. 

от с. Самуил, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за неотложни социални 

потребности. 

 

        Господин Х. е безработен без доходи. Молителят е самотен 

баща който се грижи за двете си дъщери Х. и Х., като едната е 

студентка втори курс в ШУ “Епископ Константин Преславски“, 

а другата завършва 12 клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Поради недостиг на финансови средства лицето не може да 

покрие разходите за потребностите на дъщерите си. 

 

       Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на дъщерите му. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –13  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична  

 

 

 

помощ на лицето Х. Х. Х. от с. Самуил, ул. „……….“, община 

Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-831 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ш. Г. Х. от с. Самуил, ул. „……….“, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.826 

 

         Постъпила е молба с Вх.№3611/31.08.2022г. от лицето Ш. 

Г. Х. от с. Самуил, ул. „……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ  за лечение и закупуване на 

лекарства. 

 

    Господин Х. е пенсионер по болест и периодично постъпва за 

лечение в болница  ДПБ - БЯЛА с диагноза  „Лека умствена 

изостаналост. Значителни нарушения в поведението изискващи 

грижи и лечение”. На постоянна медикаментозна терапия е и 

поради разходите по лечението му се намира във финансово 

затруднение. 

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –13  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична  

 

 

 

помощ на лицето Ш. Г. Х. от с. Самуил, ул. „……….“, община 

Самуил в размер на 100. 00 .лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-833 от Сами Сами – зам.-

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето В. Д. К. от с. Кара Михал, ул. „……….“, община 

Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.827 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4384/11.10.2022г. от лицето В. Д. К. 

от с. Кара Михал, ул.„……….“, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна парична помощ за домакинство 

пострадало от наводнение. 

  

      През месец септември 2022г. в следствие на бурята и 

проливните дъждове са нанесени щети в дома на госпожа К.. 

Наводнени са мазите на къщата и покъщнината от тях е 

изхвърлена.  

 

       Необходими са й финансови средства за възстановяване на 

нанесените щетите от наводнението. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.2 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил със „За” –13  гласа; „Против” 

– няма; „Въздържал се” – няма, отпуска еднократна парична  

 

 

 

 

помощ на лицето В. Д. К. от с. Кара Михал, ул. „……….“, 

община Самуил в размер на 150. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото 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 № 47 

от редовно заседание на 15.10.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-835 от инж. Джевдет Азис 

-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства и кметски наместник в община Самуил 

за постигнати резултати през третото тримесечие на 2022 

година. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.828 

 

След направен анализ на изпълнението на бюджета за 

2022 година към 30.09.2022 година се установи че, в дейност 

”Общинска администрация - Кметове” има натрупани икономии 

от средства за заплати. Съгласно чл. 77, ал. 4 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., 

икономията на разходи за персонал може да се използва текущо 

или с натрупване само за изплащане на допълнителни 

възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски. В 

процеса на своята работа те изпълняват отговорно поставените 

цели и задачи, произтичащи от нормативната уредба. 

Реализират успешно инициативи, които допринасят за 

същественото подобряване на дейността на Общинската 

администрация и обслужването на гражданите. Подкрепяйки 

техните усилия и насърчавайки дейността им по населените 

места, предлагам на кмета на общината, кметовете на кметства 

и кметския наместник, да се изплатят допълнителни  

 

 

възнаграждения за постигнати резултати.  

 

Във връзка с гореизложеното,  

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Самуил със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма  

 

РЕШИ: 

 

 1.Определя средствата за допълнителни възнаграждения 

на кмета на общината, кметовете на кметства и кметския 

наместник в размер на 50 % от индивидуалната основна месечна 

заплата към 30.09.2022 г.  

2.Възлага на кмета на община Самуил да предприеме 

съответните действия и мерки, за изпълнение на настоящото 

решение.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото решение подлежи на 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/ 


