
                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-501 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на 

НАРЕДБА№13  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.516 

 

Наредба №13 за определяне на местните данъци 

на територията на община Самуил приета с Решение № 

6.81 от заседание на Общински свет – Самуил, Протокол № 

6/19.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 21.350 от 

Протокол № 21/30.12.2008 г. на Общински свет – Самуил; 

изм. и доп. с Решение № 35.543 от Протокол № 

35/29.01.2010г. на Общински свет – Самуил; изм. и доп. с 

Решение № 48.779 от Протокол № 48/21.02.2011г. на 

Общински свет – Самуил; изм. и доп. с Решение № 28.552 

от Протокол № 28/21.12.2013г. на Общински свет – 

Самуил; изм. и доп. с Решение № 45.902 от Протокол № 

45/23.01.2019 г. ,на Общински свет – Самуил;изм. и доп. с 

Решение № 7.068/28.02.2020 г. на ОбС-Самуил. След 

извършена  проверка от Сметна палата гр. Русе  през 2020 

г. са  направени предложения за измененения и допълнения 

в Наредбата,  което е необходимо с цел привеждането и в 

съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

     След направен обстоен анализ на действащите 

разпоредби на Наредба №13 за определяне на местните 

данъци през 2008г. на територията на община Самуил 

приета през 2008 год. и изм. и доп. през горецитираните 

години установихме, че са налице някои ограничения по 

прилагането законовите норми, което налага да се направят 

изменения на част от разпоредбите на действащата 

наредба. 

 

Основни цели, които се поставят: 

 наредбата да се приведе в съответствие с промените 

в нормативната уредба; 

 подобряване качеството на предоставените услуги; 

 разширяване обхвата на предлаганите услуги. 



 Финансови и други средства  за прилагане 

изискванията на наредбата не са необходими. 

 Очаквани резултати–увеличаване приходната част 

за общинския бюджет за осигуряване на поетите 

отговорности. 

 Съответствие с правото но Европейския съюз – 

предложеното изменение и допълнение на Наредба № 13 е 

в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местно самоуправление. 

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове, изготвеният проект за 

изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне на 

местните данъци на територията на община Самуил беше 

публикуван на интернет страницата  на Община Самуил. 

 

С оглед гореизложеното: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл. 54  от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет – Самуил,  със „За” – 17 гласа; 

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

 
РЕШИ: 

1.Изменя и допълва Наредба №13 за определяне на 

местните данъци.на територията на община Самуил, в 

следния  вид: 

 

Чл.40. (1) Собствениците на превозни средства декларират 

пред общината по постоянния им адрес, съответно 

седалище, притежаваните от тях превозни средства в 

двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от 

Закона за местните данъци и такси.  

(2) Собствениците на превозни средства, с 

изключение на случаите по  ал. 1 Закона за местните 

данъци и такси /ЗМДТ/, декларират пред общината по 

постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните 

от тях превозни средства в двумесечен срок от 

придобиването им. За превозните средства, които не са 

регистрирани за движение в страната, двумесечният срок 

започва да тече от датата на регистрацията им за движение. 

При придобиване на превозно средство по наследство 

декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като в 

случай че същата не е подадена в посочения срок, 

служител на общинската администрация образува 

служебно партида за превозното средство въз основа на 

данните, налични в общината и в регистъра на 

населението.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 
 

 

 



                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-502 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба 21 за 

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.517 

 

Във връзка с настъпили изменения и допълнение в 
нормативните документи свързани с условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета с цел привеждане на 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 
прогноза за местните дейности за следващите три години,  
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  
на Община Самуил в съответствие с новите разпоредби на 
Закона за публичните финанси предлагаме изменение и 
допълнение, както следва: 

- В чл. 29, ал. 1 да се добави т.12, т.13 и т.14, както 

следва:  

Чл. 29. ал. 1. Кметът на община Самуил разработва 

проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, 

ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието 

на кметовете на кметства на базата на: 

т. 12. Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по 

предложение на кмета на общината. 

т. 13. Министърът на финансите дава указания по 

изпълнението на бюджетната процедура. 

т. 14. Министърът на финансите може да дава указания 

относно обема, формата и съдържанието на информацията 

по ал. 3 от ЗПФ: 

 В бюджетната прогноза за местните дейности се включват 

и прогнози за: 

 1. общинските сметки за средствата от Европейския 

съюз - по основни показатели; 

 2. динамиката и състоянието на общинския дълг и 

на дълга, гарантиран от общината; 

 3. приходите, разходите и останалите показатели 

по чл. 14  от ЗПФ за контролираните от общината лица, 
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които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито 

операции и средства не са включени в общинския бюджет; 

 4. финансите на контролираните от общината 

дружества и други лица, включително информация за 

прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната 

динамика и състоянието на техния дълг, финансови 

резултати, очакван размер на дивидента за общината, 

прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и 

други предоставяни от общината средства, изпълнение на 

проекти по програми на Европейския съюз; 

 5. очаквания ефект върху показателите на 

общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от 

публично-частни партньорства и концесии за срока на 

прогнозата и до края на действието на съответните 

договори, както и от други съществени, извършени или 

планирани сделки и операции на общината и нейните 

подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов 

ефект върху бюджета на общината за периода на 

прогнозата. 

- В чл. 37. ал. 6 текста да се промени, както следва: 
текста на ал. 6 било: С настоящата Наредба (в 

Приложение № 2 към Наредбата) са определени 

условията и редът за извършване на промени, наблюдение, 

оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 

и ал. 5 от Закона за публичните финанси. 

става: ал. 6 Друг размер на ограниченията по чл. 94, ал.3, 

т. т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси се определя със 

Закона за държавния бюджет за съответната година.   

- в чл. 40, ал. 2 да се допълни текст:  

текста на: ал. 2 било: Постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи се разходват само за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социална и техническа инфраструктура, както 

и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на 

проекти на социалната и техническата инфраструктура. 

става: ал. 2 Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи се разходват само за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и 

техническа инфраструктура, както и за погасяване на 

ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната 

и техническата инфраструктура и за погасяване на 

временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130 

ж., ал. 1 от Закона за публичните финанси. 

- да се отмени чл. В чл. 40, ал. 3 

- в чл. 42, ал. 1 и ал. 2 да се променят както, 

следва:  

текста на ал. 1 било: Общината възстановява в 

държавния бюджет неусвоените средства от целеви 

трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна 

година. 

ал. 1 става: Постъпилите по бюджетите на общините 

средства от трансфери, които не са усвоени към края на 

текущата бюджетна година, може да се разходват за 

същата цел през следващата бюджетна година, като при 

остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок 

един месец от приключването на разплащанията, но не по-

късно от 20 декември. 

текста на ал. 2 било: Постъпилите по бюджета на 

общината средства от целеви субсидии за капиталови 

разходи, които не са усвоени към края на текущата 

бюджетна година, се разходват за същата цел през 

следващата бюджетна година, като при остатък той се 

възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември. 

ал. 2 става: Постъпилите по бюджетите на общините 

средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" –

 "в" от ЗПФ, за: 

а) обща субсидия за финансиране на 

делегираните от държавата дейности; 

б) местни дейности – обща изравнителна 

субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища; 

в) целева субсидия за капиталови разходи; 

не се възстановяват и може да се разходват за същите цели 

и през следващите бюджетни години. 
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не се възстановяват и може да се разходват за същите цели 

и през следващите бюджетни години.  

Предвид гореизложеното 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 

82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на 

изискванията на чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административно-

процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 

26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински 

съвет-Самуил,  със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма  
 

РЕШИ: 

 

І. Изменя и допълва Наредба 21 за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Самуил,  

която придобива следния вид:  

Чл. 29. ал. 1. Кметът на община Самуил разработва 

проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, 

ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието 

на кметовете на кметства на базата на: 

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна 

бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните 

взаимоотношения на държавния бюджет с общините; 

2. разделението на дейностите и определените 

натурални и стойностни показатели за делегираните от 

държавата дейности, съобразно съответните специални 

закони; 

3. разчитане на средства за съфинансиране и/или 

авансово финансиране на проекти по Европейски 

програми; 

4. преглед на местните данъци и такси, цени на 

услуги и наеми; 

5. задълженията по предявени вземания по влезли в 

сила съдебни решения; 

6. прогнозата за очаквания размер на нови 

задължения за разходи и за поемане на ангажименти за 

разходи; 

7. задълженията по финансиране на общинския дълг 

и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и 

максималния размер на общинския дълг и на общинските 

гаранции към края на бюджетната година; 

8. задълженията по национални и регионални 

програми и проекти; 

9. други бюджетни, отчетни и статистически 

показатели на касова и начислена основа; 

10. предложенията на кметовете на кметства, 

директори на дирекции в общинската администрация и 

ръководителите на звената на бюджетна издръжка; 

11. други оценки и прогнози. 

12. Общинският съвет одобрява бюджетната 

прогноза по предложение на кмета на общината. 

13. Министърът на финансите дава указания по 

изпълнението на бюджетната процедура. 

14. Министърът на финансите може да дава 

указания относно обема, формата и съдържанието на 

информацията по ал. 3 от ЗПФ: 

 В бюджетната прогноза за местните дейности се включват 

и прогнози за: 

       14.1. общинските сметки за средствата от 

Европейския съюз - по основни показатели; 

       14.2. динамиката и състоянието на общинския 

дълг и на дълга, гарантиран от общината; 

      14.3. приходите, разходите и останалите 

показатели по чл. 14  от ЗПФ за контролираните от 

общината лица, които попадат в подсектор "Местно 

управление" и чиито операции и средства не са включени в 

общинския бюджет; 

      14.4. финансите на контролираните от общината 

дружества и други лица, включително информация за 
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прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната 

динамика и състоянието на техния дълг, финансови 

резултати, очакван размер на дивидента за общината, 

прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и 

други предоставяни от общината средства, изпълнение на 

проекти по програми на Европейския съюз; 

     14.5. очаквания ефект върху показателите на 

общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от 

публично-частни партньорства и концесии за срока на 

прогнозата и до края на действието на съответните 

договори, както и от други съществени, извършени или 

планирани сделки и операции на общината и нейните 

подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов 

ефект върху бюджета на общината за периода на 

прогнозата. 

чл. 37. ал. 6 Друг размер на ограниченията по чл. 94, ал.3, 

т. т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси се определя със 

Закона за държавния бюджет за съответната година.   

чл. 40, ал. 2 Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи се разходват само за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и 

техническа инфраструктура, както и за погасяване на 

ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и 

техническата инфраструктура и за погасяване на временни 

безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130 ж., ал. 1 от 

Закона за публичните финанси. 

чл. 40, ал. 3 се отменя. 

чл. 42, ал. 1 Постъпилите по бюджетите на общините 

средства от трансфери, които не са усвоени към края на 

текущата бюджетна година, може да се разходват за 

същата цел през следващата бюджетна година, като при 

остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок 

един месец от приключването на разплащанията, но не по-

късно от 20 декември. 

ал. 2 Постъпилите по бюджетите на общините средства от 

трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" от ЗПФ, за: 

а) обща субсидия за финансиране на 

делегираните от държавата дейности; 

б) местни дейности – обща изравнителна 

субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища; 

в) целева субсидия за капиталови разходи; 

не се възстановяват и може да се разходват за същите цели 

и през следващите бюджетни години. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-518 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил. 
 

ОТНОСНО:  Доклад за приемането на отчета на 

бюджета на Община Самуил за 2020 г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.518 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1, 2 

и 3 от Закона за публичните финанси, чл.44, ал. 1, 2 и 3 от 

Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане и отчитане на 

бюджета на община Самуил, представям на Вашето 

внимание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О К Л А Д 

 

Бюджетът на Община Самуил за 2020 г. е приет с Решение № 6.061, Протокол № 6 от 31.01.2020 

г. на Общински съвет – Самуил и е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС №381/30.12.2019 г. за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и нормативните и поднормативни актове 

свързани с приемането и отчитането на бюджета. 

Първоначалният размер на бюджета на община Самуил за 2020 г. е в размер на 10 547 634 лв., от 

които за делегираните от държавата дейности 6 521 752 лв., за местни дейности 3 843 989 лв. и за 

дофинансиране на държавни дейности с местни приходи –181 893 лв. 

Към 31.12.2020 г. уточненият план на приходите и разходите, в резултат на извършени корекции 

във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, получени целеви трансфери от 

министерства и ведомства е 12 077 379 лв. Изпълнението на приходите по бюджета на Община Самуил 

е 9 236 543 лв., а на разходите 9 236 543 лв. Наличността по бюджетните сметки в лева е 2 197 782 лв. 

 Към 31.12.2020 г. са извършени корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с 

Централния бюджет, както следва: 

 Трансфер по Закона за личните помощи /Асистенти за лична помощ/по § 61-01 – 721 196 лв. 

 Трансфер за работещите по програми за временна заетост от Министерството на труда и 

социалната политика по § 61-05 –    218 450 лв.;  

 ДПРС – 1/24.02.2020 г.  получени трансфери за тримесечието на 2020 г. компенсации за 

транспорт на деца и ученици - 37 646 лв.; 

 ДПРС – 3/27.04.2020 г. за второто тримесечие за компенсации за транспорт на деца и 

ученици – 23 530 лв.; 

 Получен трансфер по ФО-6/05.03.2020 г. за кметските наместници §§31-11 – 13 100 лв.; 

 Получени трансфери за присъдена издръжка за 2020 г. – 4 320 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-11/15.04.2020 г. – 16 114 лв., по ФО-27/07.07.2020 г. – 8 145 лв. 

и ФО-55/24.11.2020 г. – 25 705 лв. за транспортните разходи на педагогическите специалисти – 49 964 

лв.; 

 Получени трансфери по ФО-12/27.04.2020 г. за допълнителни трансфери във връзка с 

промяна на натуралните показатели – 41 541 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-17/28.04.2020 г. във връзка с промяна на натуралните 

показатели във функция „Здравеопазване” – 2 907 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-18 и 19/04.05.2020 г. за работа с деца от уязвими групи – 47 504 

лв.; 

 Получени трансфери от ЦИК за изплащане на възнаграждения на ОИК Самуил –   1 216лв.; 

 Получени трансфери по ФО-35/05.08.2020 г. за физ. възпитание и спорт на деца и ученици 

§31-11 – 1 772 лв.; 



 Получени трансфери по ФО-36 за допълнителни стандарти във функции Здравеопазване и 

Социални грижи § 31-11 – 129 462 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-45/28.09.2020 г. за финансово осигуряване на дейности по 

национални програми за развитие на образованието §31-11 – 13 000 лв.; 

 ДПРС – 5/15.12.2020 г. за четвърто тримесечие за компенсации за транспорт на деца и 

ученици – 24 309 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-52/02.11.2020 г. за закупуване на преносими компютри за 

нуждите на училищата §31-11 – 11 506 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-53/03.11.2020 г. за НП Оптимизиране на вътр.структура на 

персонала §31-11 – 9 069 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-60/02.12.2020 г. за допълнително възнаграждение на 

директорите §31-11 – 8 400 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-59/02.12.2020 г. за средства за защитени специалности от 

професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара 

на труда §31-11 – 4 944 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-63/15.12.2020 г. По НП за развитие на образованието §31-11 – 2 

510 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-74/22.12.2020 г. за възстановяване на разходи, направени от 

общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване 

разпространението на COVID-19 §31-18 – 8 400 лв. 

 Получени трансфери по ФО-75/22.12.2020 по НП "Иновации в действие" §31-11 – 2 600 лв. 

 Получени трансфери по ФО-76/23.12.2020 г. за осигуряване на ефективни 

противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата 

и в центровете за специална образователна подкрепа, съгласно ПМС № 346 от 2020 г. §31-11 – 12 562 

лв. 

  Общото изпълнение на собствените приходи е в размер на 959 195 лв., при уточнен план от 

1 446 891 лв. или 66,29% , в т.ч. 

 Данък върху доходите на физически лица – 1 588 лв.; 

 Имуществени и други местни данъци – 291 111 лв.; 

 Други данъци – 190 лв.; 

 Приходи и доходи от собственост – 202 059 лв.; 

 Общински такси – 284 376 лв.; 

 Глоби, санкции и наказателни лихви – 39 069 лв.; 

 Други приходи – 87 988 лв.; 

 Внесен ДДС - -13 344 лв.; 

 Постъпления от продажба на нефинансови активи – 67 373 лв.; 

 Приходи от концесии – 4 010 лв.; 

 Помощи и  дарения от страната – 800 лв. 

 Изпълнението на разходната част при уточнен план от 12 077 379 лв. е в размер на 9 236 543 

лв. или 76,48 %, в т.ч.: 



 Заплати и възнаграждения – 3 849 256 лв.; 

 Други възнаграждения – 1 101 199 лв.; 

 Задължителни вноски – 992 726 лв.; 

 Издръжка – 1 740 945 лв.; 

 Платени данъци, такси и административни санкции – 86 516 лв.; 

 Разходи за лихви – 3 941 лв.; 

 Стипендии – 12 521 лв.; 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 23 470 лв.; 

 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанскацел – 181 040 

лв.; 

 Разходи за членски внос – 5 028 лв.; 

 Основен ремонт на ДМА – 589 515 лв.; 

 Придобиване на ДМА – 623 280 лв. 

 

  

 

  

 Общото изпълнение на приходната и разходната част по дейности е както следва: 
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 Наличностите в края на периода са в размер на -2 197 782 лв. 

 Общият брой на контролираните през отчетния период свързани лица е 14 бр. Извършваната 

от тях дейност е читалищна  и самодейна. За отчетния период община Самуил е предоставила субсидия 

в размер на 167 040 лв. съгласно ЗДБРД за 2020 г. Общата субсидираната численост на читалищата е 

16 субсидирани бройки. 

 Общината има дялове и акции в следните търговски дружества: 

 МБАЛ „Св. Иван Рилски”АД гр. Разград, където общинското 

участие е в размер на 3%; 
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 „ВиК-ООД” – гр. Исперих, в което общинското участие е в размер 

на 9%. 

 През годината има закрити едно основно училище ОУ „Св. Климент Охридски” с. Желязковец и 

две детски градини  - ДГ „Детска радост” с. Голяма вода и ДГ „Бъдеще” с. Ножарово. 

 Към 31.12.2020 г. Община Самуил няма просрочени задължения. Просрочените вземания са в 

размер на  699 892 лв., в т.ч. 64 489 лв. от наеми имущество и наем пасища, 634 272 лв. от данъци и 

такса смет и 1 068 лв. други вземания. 

           /Приложения №№ 1, 2,3 и 4/ 

 

1. Изпълнение на приходите и разходите за делегираните от държавата дейности 

1.1. Изпълнение на приходната част на делегираните от държавата дейности  

Към 31.12.2020 г. получената обща субсидия /§ 31-11/ за държавни дейности е в размер на 6 330 

482 лв. Целевите субсидии за капиталови разходи са в размер на 31 266 лв. 

В §36-19 са отразени преквалифицирани трансфери от АСП съгласно писмо Изх.№08-00-

17093/29.12.2020 г. 

Наличностите по сметки в края на периода за държавни дейности са 1 421 154 лв. 

1.2. Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности  

           Разходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2020 г. са в размер на 6 710 171 

лв., което представлява 83 % от годишния план – 8 085 213 лв.  

Разходите за държавни дейности по функции, са както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Уточнен план 

към 

31.12.2020 г. 

Отчет 

към 

31.12.2020 г. 

% 

изпълнение 

Общи държавни служби 893 758 776 996       87 % 

Отбрана и сигурност 214 239 100 403 47 % 

Образование 3 260 015  2 816 469 86 % 

Здравеопазване 86 579 58 446 68% 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 3 458 423 2 785 658 81 % 

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 172 199 172 199 100 % 

  8 085 213 6 710 171 83 % 

 

 Най-висок относителен дял в изпълнението на разходната част на делегираните от държавата 

дейности заемат функциите: ”Образование”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Общи 



държавни служби” и „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”. В тях най-висок е делът 

на разходите за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски и за издръжка:  

 

          /Приложение № 5/           

 

 По отношение на извършените разходи за делегираните от държавата дейности в отчета към 

31.12.2020 г. най-висок относителен дял заемат отчетените разходи по дейности „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” – 2 085 568 лв., „Център за настаняване от семеен тип” – 

904 476 лв., „Домове за възрастни хора с увреждания” -831 743 лв., „Общинска администрация” – 

775 780 лв. и „Детски градини” - 646 012 лв. 
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          /Приложение № 6/ 

 

 

 Дофинансирането към 31.12.2020 г. на държавните дейности е 113 371 лв. при план 169 887 лв.– 

67 %. в т.ч. за функция „Образование” 90 631 лв. и „Здравеопазване” 22 740 лв. 

 

 

 

Общ размер на разходите за 
делегираните от държавата 
дейности 

ОА 

ДГ 

Неспециализирани училища 

ЦНСТ 

ДВХУ 

План; 169 887 

Отчет; 113 371 



            Фактори, влияещи върху изпълнението на бюджета на общината са липсата на стопански 

предприятия, слабо развитие на икономиката на територията на общината,  високия ръст на 

безработица и въведеното извънредно положение в страната във връзка с епидемията от коронавирус. 

2. Изпълнение на приходите и разходите за местни дейности 

 

 2.1. Изпълнение на приходната част от местни дейности 

Общото изпълнение на приходната част от местни дейности е 2 413 001 лв., при уточнен план от 

3 992 166 лв. или 60.44%. 

Наличностите по бюджетната сметка в края на периода от местни дейности са / -/ 776 628 лв. 

 

 

 

Най-висок относителен дял заемат имуществените и местни данъци – 291 111 лв. /33.41% от 

общия отчет/, следвани от общинските такси - 284 376 лв. /32.64%/ и приходите от собственост – 

202 059 лв. /23.19%/. 

 Имуществени и други местни данъци: 
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 Общински такси: 
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                    /Приложения №№ 5и 6/ 

 

 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ ОТ ЦБ: 

 обща изравнителна субсидия – 817 300 лв. 

 целева субсидия за капиталови разходи – 484 100 лв. 

 ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ/ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ: 

 /-/ 112 431 лв. са отчетените средства като предоставени трансфери на 

Община Разград за обезвреждане на битови отпадъци в Регионално депо - гр. Разград.  

 Получени трансфери от Министерството труда и социалната политика, вкл. 

за програми за осигуряване на заетост и ДРСЗ Русе – 933 421 лв. 

 Получени трансфери за други целеви разходи (за дейност 389 „Други 

дейности по образованието) – 85 485 лв. 

 Получени трансфери от Държавен фонд „Земеделие” – 114 224 лв. 

 Трансфери субсидии/вноски между бюджетни и извънбюджетни сметки: 

§62-02 (-) 127 925 лв. 

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

– 96 080 лв. 

          /Приложение № 7/ 

        2.2 Изпълнение на разходната част за местни дейности 

Изпълнението на разходната част за местни дейности е в размер на 2 413 001 лв., при годишен 

план от 3 822 279 лв., което е 63 % изпълнение. 
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 Разпределението на разходите за местни дейности по функции е, както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Уточнен план 

към 31.12.2020 г. 

Отчет 

към 31.12.2020 г. 

% 

изпълнение 

Общи държавни служби 854 515  650 574 76 % 

Образование 200 400 124 508 62 % 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 237 200 120 477         51 % 

Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната 

среда 

2  131 341  1 319 950 62 % 

Почивно дело, култура и РД 59 000 17 745 30  % 

Икономически дейности и услуги 318 579 175 806 55 % 

Разходи некласифицирани в др. Функции – 

Разходи за лихви 
3 941  3 941 100 % 

Резерв 5 498 0 - 

ОБЩО: 3 822 279 2 413 001 63 % 

 

  По отношение на извършените разходи към 31.12.2020 г. най-висок относителен дял заемат 

разходите, извършени за функциите „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда”, „Общи държавни служби”, „Икономически дейности и услуги”, „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи” и „Образование”.  

  По видове разходи най-висок е делът на разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни 

материални активи, разходите за издръжка и възнаграждения на персонала. 
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           /Приложение № 5/ 

 

  По отношение на дейностите, с най-голям относителен дял на разходите за местни дейности 

заемат разходите в: „Общинска администрация”, „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта”, „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие”, „Озеленяване”, „Чистота”, „Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”. 
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           /Приложение № 6/        

 

           Община Самуил е титуляр на банкова сметка, по която се съхраняват чужди средства - депозити 

и гаранции. Остатъкът по сметката към 31.12.2020 г. е в размер на 341 863 лв. 

          /Приложение № 7/ 

 

3. Капиталови разходи 

           Утвърденият план за капиталовите разходи по обекти в началото на отчетния период е в размер 

на 3 292 562 лв. за годината, като в края на периода планът възлиза на  3 465 880 лв. Изпълнението към 

31.12.2020 г. е 1 425 106 лв.  –  41 %, от които разходи за основен ремонт – 797 139 лв. и разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи – 627 967 лв.: 

  Основен ремонт на ДМА, в т.ч.: изграждане и ремонт на пътища – 

755 139 лв. е пресондиране на дълбок сондаж с. Голям Извор. Разпределение по 

функции, както следва: 

 
 

  Придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч.: инвенторни 

климатични системи, преносими компютри, система за видеонаблюдение, 

преустройство на парен котел, мултифункционални устройства. Разпределение по 

функции както следва: 
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         /Приложение№ 8/ 

 

4. Отчет на сметките за  средствата от ЕС към 31.12.2020 г. 

4.1. Приходната част на средствата от ЕС е  в размер на 1 552 091 лв. , в т.ч. : 

 Национален фонд – 146 883 лв. 

 Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция – 571 121 лв. 

 Министерство на образованието и науката – 79 089 лв. 

 Министерство на труда и социалната политика – 725 098 лв. 

 Временни безлихвени заеми между бюджети -  96 080 лв. 

/Приложение № 9/ 

 

4.2. Разходите на средствата от ЕС по Оперативните Програми са в размер на 1 293 432 лв. 

, в т.ч.: 

 Проект „Топъл обяд” - усвоено към 31.12.2020 г. – 36 681 лв. Средствата се осигуряват по 

операция 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” по Оперативна програма 

„Фонд за подпомагане на нуждаещи се лица” и са отчетени в дейност 589 „Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и грижи”. 

 Проект „Детство без граници”- усвоено към 31.12.2020 г. – 89 336 лв. Средствата се осигуряват 

по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект 

BG05M9OP001-2.004-0062 „Детство без граници” и са отчетени в дейност 589 „Други служби и 

дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи”. 

 Проект „Приеми ме 2015” - усвоено към 31.12.2020 г – 217 343 лв. Средствата се осигуряват по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 

2015” и са отчетени в дейност 532 „Програми за временна заетост”. 
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 Проект ОП „РЧР” – 51 916 лв. Средствата се осигуряват по Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси за изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване 

достъпа до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”, процедура BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование” и са отчетени в дейност 389 „Други дейности по образованието”. 

 Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – 31 362 лв. Средствата се осигуряват за изпълнение на проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване достъпа до образование за лица от уязвими групи 

в Община Самуил”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1, между МТСП и ИА „ОП Наука и 

образование за интелигентен растеж” и са отчетени в дейност 389 „Други дейности по образованието” 

ЕФРР – ОП „НОИР”. 

 Проект „Патронажна грижа“ – 123 738 лв. Средствата се осигуряват за изпълнение на проект 

BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Лозница и община Самуил” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Европейски 

социален фонд и са отчетени в дейност 561”Социални услуги в домашна среда”. 

 Проект „Обучения и заетост“ – 542 305 лв. Средствата се осигуряват от Европейски социален 

фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на проект „Обучения и 

заетост” и са отчетени в дейност 533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост”. 

 ОП РЧР в ОП „Самуил 2011“, дейност 623 „Чистота“ – 114 356 лв. Средствата се осигуряват от 

Европейски социален фонд, оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020, като се 

предоставят средства за всяко насочено и одобрено безработно лице с трайни увреждания по условията 

на проект „Обучения и заетост”. 

 Проект „Подкрепа за успех“ – 85 714 лв. Средствата се осигуряват от Европейски социален 

фонд, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за изпълнение на проект 

„Подкрепа за успех” и са отчетени в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии”. 

 Проект „АПСПО” – 5 681 лв. Средствата са осигурени от Европейски социален фонд, 

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование” и са отчетени в дейност 311 „Детски градини” в отчета. 

 Проект Ромакт – 4 405 лв. Средствата са осигурени по проектно предложение към Фонд за 

Малки Грантове на програма РОМАКТ за доставяне на материали за предотвратяване 

разпространението на КОВИД 19. 

/Приложения №№ 10 и 11/ 

Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Самуил за 2020 г. 
 

По §§ 83-22 са отразени погашения съгласно Договор за банков кредит № 2665.0916 от 

26.09.2016 г. е усвоен дългосрочен банков кредит в размер на 600 000 лв. от „Търговска банка“ Д АД за 

покриване на временен недостиг на финансови средства. Съгласно изготвения погасителен план 

редовно се издължава главницата и лихвата по кредита. Към 01.01.2020 г. остатъкът на главницата по 



дълга е 157 500 лв. През годината са погасени 90 000,00 лв. по главницата и 3 941 лв. лихви. Към 

31.12.2020 г. остатъкът на главницата по дълга е 67 500,00 лв. 

 

 По §§ 83-22 са отразени погашения на стойност 93 941 лв. вкл. лихви по кредит съгласно 

договор № 2665.0916/26.09.2016 г. с „Търговска банка Д” АД. Договорът е сключен след Решение на 

Общински съвет-Самуил 8.216/29.07.2016 г. 

С Решение на Общински съвет – Самуил № 29.609/26.01.2018 г. е сключен анекс към договор 

относно промяна в погасителния план. 

Кредитът е обезпечен  съгласно сключен договор за особен залог от 26.09.2016 г. 

/Приложение № 12/ 

 

Съгласно чл. 2 ал. 1 от ЗОД всички финансови задължения, поети от името и за сметка на 

общината при спазване изискванията на този закон съставляват общински дълг и представляват 

задължение на общината. 

 

 Консолидираният годишен финансов отчет на община Самуил за 2020 г. е одитиран и заверен 

от Сметнатата палата с изразено немодифицирано мнение. 

           /Приложение № 13/ 

В  съответствие с разпоредбата на 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси е проведено 

публично обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.  

/Приложение № 14/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предвид гореизложеното  

На основание чл.21, ал.2, от Закона местното 

самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 9 от Закона за 

общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредба №21 

за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета на Община Самуил, 

Общински съвет – Самуил, със „За” – 17 гласа; 

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

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.2, от Закона 

местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 

от Закона за публичните финанси, чл. 9 от 

Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от 

Наредба №21 за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Самуил, Общински съвет – Самуил 

реши: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на 

бюджета на Община Самуил за 2020 г., както 

следва:  

1.1.Планови показатели:  

1.1.1. По прихода    

    12 077 379  

лв. 

 /разпределени по параграфи съгласно 

Приложение № 1/ 

 1.1.2. По разхода    

     12 077 

379 лв.  

/разпределени по дейности и видове разходи 

съгласно Приложение № 1/  

1.2. Отчетни показатели:  

1.2.1. По прихода    

     11 434 

325 лв.  

/разпределени по параграфи съгласно 

Приложение № 1/  

1.2.2. По разхода    

      9 236 

543 лв. 

 /разпределени по дейности и видове разходи в 

Приложение № 1/  

1.2.3. Наличност в края на периода 

     2 197 

782 лв. 

/Приложение № 2/  

2. Приема разчета за финансиране на 

капиталовите разходи – план/отчет  

/Приложение № 3/.  

3. Приема годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг към 31.12.2020 г. 

/Приложение № 4/. 

 

4. Приема отчета за изпълнение на 

сметките за средствата от Европейския 

съюз за 2020г.- КСФ, в размер на 

1 293 432 лв. 

/Приложение № 5/ 

5. Приема отчета за изпълнение на 

сметките за средствата от Европейския съюз за 

2020г. – РА,  в размер на 207 624 лв. 

/Приложение № 6/. 



6. Информация за максималните размери 

на новите задължения и ангажименти към 

31.12.2020 г. 

 /Приложение № 7/.  

 

7. Информация за просрочените вземания и 

задължения към 31.12.2021 г. 

/Приложение № 8/ 

 

8. Справка за наличните към 31.12.2021 г. 

задължения за разходи. 

/Приложения №№ 9 и 10/ 

 

9. Консолидиран годишен финансов отчет, 

в т.ч. баланс, отчет за приходите и разходите на 

община Самуил за 2020 г. 

/Приложения №№ 11 и 12/ 

 

10. Окончателен одитен доклад № 07-02-

1579/12.07.2021 г. на Сметнатата палата с 

изразено немодифицирано мнение. 

/Приложение № 13 / 

Настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на Община Самуил и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на 

оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по 

реда на АПК. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


