
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 

от заседание на 23.01.2019 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-904 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет - Самуил 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА№10 „ЗА  

условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

граждани, настаняването под наем и продажбата на 

общински жилища“ на ОбС-Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.901 

 С Решение № 17.218/28.03.2005 г. по Протокол 

№17/28.03.2005г. на  ОбС – Самуил е приета 

НАРЕДБА№10 ЗА  условията и реда за установяване 

на жилищни нужди на граждани, настаняването под 

наем и продажбата на общински жилища,изм. и доп. с 

Решение №17.291 по Протокол № 17 от 16.09.2008 г.; 

изм. и доп. с Решение №37.587 по Протокол №37 от 

22.03.2010 г.  на ОбС - Самуил; изм. с Решение № 

48.783 от Протокол № 48 на ОбС-Самуил от 

21.02.2011г.; изм.  с Решение № 18.342 от Протокол № 

18 на ОбС-Самуил от 28.03.2013г. В деловодството на 

Общинския съвет е получено писмо с Вх.№1762/04.12.2018 год. 

от Окръжна прокуратура-Разград във връзка с чл.20,ал.1,т.1 и 

чл.29,ал3, от нашата Наредба №10. В писмото се твърди,че в 

цитираните разпоредби не са съобразени изцяло с промените в 

законодателството.  

     След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 

НАРЕДБА№10 „ЗА  условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на граждани, настаняването под наем и 

продажбата на общински жилища“,установихме,че са налице 

някои ограничения по прилагането законовите норми,което 

налага да се направят изменения на част от разпоредбите на 

действащата наредба. 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.45а 

и чл.47 от ЗОС, Общински съвет – Самуил,Общински съвет – 

Самуил със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ 
 
Изменя и допълва НАРЕДБА№10 „ЗА  условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на граждани, 

настаняването под наем и продажбата на общински жилища“ 
на  Общински съвет - Самуил   в следния  вид: 

 

  I. Чл.20./1/ Наемните правоотношения се прекратяват 

поради: 
         1.Неплащане на наемната цена или  консумативните 

разноски за повече от 3 месеца;  

 II.Отменя се  Чл. 29.(3) С решение на общинския съвет в 

резервни жилища могат да се настаняват и кметове, 

зам.кметове и кметски наместници, които нямат жилище в 
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съответното населено място-за времето, през което заемат 

съответната длъжност.  

 

  Препис от решението да се изпрати на кмета на община 

Самуил  и на областния управител на област Разград в 

седемдневен срок от приемането му. 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен 

срок от приемането му пред Административен съд- Разград 

по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-908 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Изменение и допълване на Наредба №13 за 

определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Самуил 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45.902 

      Във връзка с измененията и допълненията, заложени в Закона 

за изменение и допълнение на ЗМДТ/ДВ бр.97/2017 г.,бр.98 от 

27.11.2018 г. възниква необходимостта, общинският съвет да 

извърши корекции в Наредба № 13, като я приведе в 

съответствие с настъпилите промени. На основание чл.28, ал.2 от 

Закона за нормативните актове, представяме мотиви за 

изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Самуил. 

Основни цели, които се поставят: 

   Причини, които налагат приемането и целите, които се 

поставят:  

с нормативните промени   беше предоставено правомощие на 

органите на местно самоуправление - общинските съвети, да 

определят размерите на местните данъци при условия, по ред и в 

граници, установени със законa.  

   Повечето местни данъци не са променяни като размери от 

първоначалното им приемане . Основен мотив за запазване на 

данъчните ставки без промяна за този почти 10 годишен период е 

да не се увеличава данъчната тежест за населението и фирмите. 

Сегашните размери на данъчните ставки в Община Самуил са 

под средните за страната. Предложените промени  съответстват 

на  законовите и  са във възможно най-ниско допустимите 

размери, което обосновава тяхната социална поносимост.  

   Извършеният анализ и предложените промени са обосновани, 

навременни и приемането им ще създаде устойчивост на 

общинския бюджет, като създаде положителни промени за 

община Самуил и нейните граждани. Други причини налагащи 

промяна на наредбата са промени извършени в ЗМДТ, свързани с 

Регламент (ЕС) № 168/2013, касаещдву-, три- и четириколесни 

превозни средства като промяната е в наименованието на някои 

от превозните средства.  

    Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба: Предвидените изменения в Проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
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местните данъци на територията на Община Самуил не изискват 

допълнителни финансови средства за прилагането й.  

    Очаквани резултати от прилагането: Актуализиране на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Самуил и нейното синхронизиране с 

настъпилите промени в действащото законодателство;  

   Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Самуил е подзаконов нормативен акт и съответствието 

му с правото на Европейския съюз е обвързано със 

синхронизирането на действащото българско законодателство 

(Закона за местните данъци и такси), относимо към уредбата на 

тези обществени отношения. 

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК 

заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящия проект на интернет страницата 

на Община Самуил да направят предложения и да изразят 

становища по проекта. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 

2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Самуил да вземе 

следното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  чл. 94 от Закона за 

публичните финанси ОбС– Самуил, Общински съвет – Самуил 

със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма. 

    

 

 

 

РЕШИ: 

Изменя и допълва  Наредба № 13 за определяне на размера на 

местните данъци на територията на община Самуил на  

Общински съвет - Самуил   в следния  вид: 

 

1.1.В чл.39 се създават ал.1, ал.2 и ал.3 със следното съдържание 

(1)“Данъкът се заплаща от собствениците на превозните 

средства.“ 

(2)„Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните 

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните 

работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“ 

(3)„Данните по ал. 2 се предоставят от Министерството на 

финансите на общините:  

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана 

връзка между  

Министерството на финансите и софтуерния продукт за 

администриране на местните  

данъци и такси на съответната община за обмен на данните от 

регистъра на пътните  

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните 

работи, или 

2. ежемесечно - на електронен носител.  

 

1.2.Чл. 41 се изменя така: 

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от 

двакомпонента – имуществен и екологичен, и се определя по 

следната формула: 

ГДПС = ИмК × ЕК, 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства 

за леки и товарни авто- 

мобили с технически допустима максимална маса не повече от 

3,5 т;  
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ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

1. имущественият компонент се определя от стойността на 

данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с 

коефициент в зависимост от годината на производство на 

автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW × Кгп, 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността 

на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и 

размера на данъка, определен от общинския 

съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

а) до 55kW включително – от 0,34 лв. за 1 kW; 

б) над 55kW до 74kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; 

в) над 74kW до 110kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

г) над 110kW до 150kW включително – 1,23 лв. за 1 kW; 

д) над 150kW до 245kW включително – 1,60 лв. за 1 kW; 

е) над 245kW –  2,10 лв. за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери 

 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително 

годината на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

2. екологичният компонент се определя от общинския 

съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с 

наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

 

Екологична категория  Коефициент 

без екологична категория, с 

екологични категории „Евро 1”и 

„Евро 2” 

 

1,10 

„Евро 3”  1,00 

„Евро 4” 0,80 

„Евро 5” 0,60 

„Евро 6” и „ЕЕV” 0,40 

 

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в 

следнитеразмери: 

1. товарно ремарке – 5 лв. 

2. къмпинг ремарке - 10лв. 

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10лв., а за 

мотоциклети, кактоследва: 

1. до 125 куб. см включително – 12лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25лв. 

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50лв. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75лв. 

6. над 750 куб. см – 100 лв. 

(4) Данъкът за триколкана база общототегло е кактоследва: 

1. до 400 кгвключително – 4лв. 

2. над 400 кг – 6 лв. 

(5) Данъкът за автобуси се определя взависимост от броя 

на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 50лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв. 

Алинея 6 се изменяя така: 

(6) Данъкътза товаренавтомобил до 12 т технически 

допустима максималнамаса е в размер 10 лв. за всекизапочнат 

750 кг товароносимост. 
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(7) Данъкът за седловивлекач и влекач за ремаркесе 

определя взависимост от допустиматамаксималнамаса на състава 

от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на 

влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, 

кактоследва: 

Брой оси на 

седловиявлекач/влек

ачаза ремарке 

Допустима 

максималнама

са на състава 

от превозни 

средства, 

посочена в 

свидетелствот

оза 

регистрация 

на влекача (в 

тона): 

Данък 

(в лева) 

равна 

или 

повече 

от 

по-

малка 

от 

задвижваща 

ос/оси с 

пневматичн

о или с 

окачване, 

прието за 

еквивалентн

о на 

пневматичн

ото 

другисисте

ми за 

окачване 

на 

задвижващ

ата ос/оси 

А) с две оси - 18 8 28 

 18 20 28 64 

  20 22 64 147 

  22 25 190 342 

  25 26 342 600 

  26 28 342 600 

  28 29 331 399 

 29 31 399 655 

 31 33 655 909 

 33 38 909 1381 

 38 - 1007 1369 

Б) с три и повече оси 36 38 640 888 

 38 40 888 1228 

 40 - 1228 1817 

 

(8) Данъкът за специализиранистроителнимашини 

(бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, 

специализираниремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритнитовари и другиспециални автомобили, без 

тролейбусите, е в размер от 50лв. 

 (9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 

тона, специализираниремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритнитовари с товароподемностнад 40 тона  е в размер 

100 лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kWвключително – 5 лв. 

2. над 18 kW до 37 kWвключително – 7 лв. 

3. над 37 kW – 10 лв. 

(11) Данъкътза другисамоходнимашини е в размер 25 лв. 

(12) Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни 

средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата е в 

размер 30.00 лв. 

 

 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима 

максималнамаса над 12 т. се определя взависимост от 

допустиматамаксималнамаса, броя на осите и вида на окачването, 

кактоследва: 
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Брой оси на 

моторнотопревозн

о средство 

Допустима 

максималнамас

а 

Данък (в лв.) 

равна 

или 

повече 

от 

по-

малка 

от 

задвижваща 

ос/оси с 

пневматично 

или с 

окачване, 

прието за 

еквивалентно 

на 

пневматичнот

о 

другисистем

и за окачване 

на 

задвижващат

а ос/оси 

А) с две оси 
12 13 

30 

 

61 

 

 13 14 
61 

 

168 

 

 14 15 
168 

 

237 

 

 

 
15 - 

237 

 

536 

 

Б) с три оси 15 17 61 106 

 17 19 106 217 

 19 21 217 282 

 21 23 282 434 

 23 - 434 675 

В) с четири оси 23 25 282 286 

 25 27 286 446 

 27 29 446 708 

 29 - 708 1050 

Създава се ал. 14: 

(14)Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се 

приема, че превозното средство е без екологична категория.“  

Чл.42.Данъкът за плавателните средства е в размер,  

кактоследва: 

1. за корабите, вписани в регистрите на малкитекораби в 

българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, 

плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река 

Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1лв. за 

всекизапочнатбруто тон; 

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и 

тласкачите, вписани в регистъра на големитекораби в 

българските пристанища - в размер 1лв., за всекизапочнатбруто 

тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,1 лв. за 

всекизапочнатбруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер 100 лв. 

4. за ветроходни и моторнияхти - в размер 20 лв.  за 

всекизапочнатбруто тон; 

5. за скутери - в размер 2,70 лв. за киловат; 

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат; 

7. за речни несамоходни плавателни съдове –

 в размер 0,50 лв. за тон макси-малнатовароносимост. 

Чл.43.Данъкът за гражданските въздухоплавателни 

средства е в размер, както следва: 

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за 

летателна годност и за вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон 

максимално летателно тегло; 

2. за параплан – 12 лв. 

3. за делтаплан - 12 лв.  

4. за мотоделтаплан – 20 лв. 



 

8 

5. за свободен балон – 30 лв. 

6. за планер - 30 лв. 

Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по 

чл.58 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.45: 

1.Алинея 1 се отменя; 

2.Алинея 2 се изменя така: 

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 

74 kW включително, и съответстващи на екологична категория 

„Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ 

– с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.  

(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична 

категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а 

за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто 

намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък  

3.алинея 5 се изменя така: 

(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се 

приема, че превозното средство е без екологична категория. 

 

В член 46 се правят следните изменения: 

 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на 

годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за 

цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

 (2) За превозните средства, придобити или регистрирани за 

движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен 

срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията 

им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки 

месец до края на годината, включително месеца на 

придобиването, съответно на регистрацията им за движение. 

 (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при 

периодичния технически преглед на превозното средство. 

Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между 

информационната система за електронно регистриране на 

извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, 

поддържана от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от 

Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, от ЗМДТ 

или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и 

такси на общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 

 (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се 

заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от член 46 от наредбата. 

 (5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, 

имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение 

се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е 

настъпила промяната. 

 

§ 7. 

В член 47 се правят следните изменения: 

Чл.47.Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по 

постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в 

случаите по чл. 54, ал. 5 от  ЗМДТ – в приход на общината по 

регистрация на превозното средство.“  

 

§ 8. Създава се  

Раздел VII 

Данък върху нов раздел VII- Данък върху таксиметров превоз на 

пътници, както следва: 

 

таксиметров превоз на пътници  

https://web.apis.bg/p.php?i=10436#p39742846
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Чл.60.(1)Данъчно задължените  лица, посочени  в  този 

раздел,  се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници 

за извършената от тях или от тяхно име дейност по таксиметров 

превоз на пътници.  

(2)С годишен данък върху таксиметров превоз на пътници 

се облагат превозвачите, притежаващи удостоверение за 

регистрация, издадено от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”,  и 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, 

издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните 

превози.  

Чл.61.(1) Общинският съвет определя годишния размер на 

данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната 

година в срок до 31  октомври на предходната година.  

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в 

размер на 300 лв.  

(3)Когато размерът на данъка върху таксиметровия превоз 

на пътници за съответната година не е определен в срока по ал.1,  

данък се събира на база на действащия размер за предходната 

година.  

(4)Данък върху таксиметровия превоз на пътници се 

дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил,  

за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници.  

Чл.62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по 

чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, данъчно 

задължените лица подават данъчна декларация по 

образец, утвърден от Министъра на финансите за дължимия 

данък във фронт офиса на 

Звено„Местни данъци и такси” на Община Самуил, в която 

посочват обстоятелствата,  

свързани с определянето на данъка.  

(2) В 7-дневен срок данъчно задължените лица подават 

данъчната декларация за всички промени в обстоятелствата, 

които имат значение за определянето на данъка.  

(3)При прехвърляне на предприятието на едноличен 

търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя,  и от 

приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в Търговския регистър.  

Чл.63.(1)Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се 

внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 

от Закона за автомобилните превози.  

(2) Когато разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници е издадено през течение на годината,  

дължимият данък за текущата година се определя 

по формула посочена в чл.61ч от Закона за местните данъци и 

такси.  

Чл.64.Възстановяване на надвнесен данък се извършва по 

писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс.  

  Препис от решението да се изпрати на кмета на община 

Самуил  и на областния управител на област Разград в 

седемдневен срок от приемането му. 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен 

срок от приемането му пред Административен съд- Разград 

по реда на АПК. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-909 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската 

собственост  и резултатите  от нейното управление през 

2018год. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 45.903 

Съгласно  чл.66а  от Закона за общинската собственост, кметът 

на общината ежегодно  представя  на Общинския съвет отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от 

управлението    по ред, определен в Наредбата по чл.8, ал.2 от 

Закона за общинската собственост. 

 За община Самуил този ред е регламентиран в чл.1, ал.5  от 

Наредба №2 на ОбС Самуил.   

Водещ планов документ  за дейността през отчетния период  е  

Годишната програма  за управление  и разпореждане с имоти 

общинска собственост, приета  с Решение №29.608/26.01.2018г. 

на ОбС Самуил и допълнена е Решения  №30.634/26.02.2018г., 

№31.660/30.03.2018г.,№32.683/30.04.2018г.,№34.732/22.06.2018г.,

№36.743/19.07.2018г.,  

 №39.817/13.10.2018г., №42.839/19.11.2018г. и 

№43.861/27.12.2018г.  на ОбС- Самуил.  

През 2018 година в Общинския съвет за разглеждане  са внесени  

70бр. докладни записки по реда на Закона за общинската 

собственост и общинските Наредби, касаещи отдаването  под 

наем и разпореждане с общинското имущество. 

Структурните звена от общинската администрация, които пряко 

осъществяват дейностите  по изпълнение на програмата  са 

Дирекция „ОСРРСД” и Дирекция „АПОФД”. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА 

Закон за общинската собственост; Наредба  №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и конкретните правомощия на кмета на общината; Наредба №6 за 

разрешаване, функциониране и премахване на временни 

съоръжения за търговия на територията на община Самуил; 

Наредба №7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Самуил; 

Наредба №8 за упражняване правата на община Самуил върху 

общинската част от капитала на търговски дружества; Наредба 

№10 за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
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граждани,настаняване под наем и продажба на общински 

жилища; Наредба №16 за стопанисване, управление  и 

предоставяне за ползване на общински пасища и мери на 

територията на община Самуил; Наредба №18 

за  управление,стопанисване  и  ползване на земите и горите от 

общинския горски фонд на територията на община Самуил; 

Закон за концесиите; Правилника за прилагане на закона за 

концесиите; Закон за собствеността и ползване на земеделски 

земи; Правилник за прилагане на закона за собствеността и 

ползване  на земеделски земи.  

  

1.Актуване на имотите общинска собственост и завеждането 

им в регистри: Съгласно Закона за общинската собственост, 

имотите - общинска собственост се разделят на публична и  

частна, съобразно предназначението и статута им. 

В първата група имоти са включени паркове, площади, язовири, 

пасища, чието предназначение е за трайно задоволяване на 

обществените потребности от местно значение, както  и имотите, 

предназначени за изпълнение на функциите на органите на 

местното самоуправление и местната администрация. 

Втората  група имоти се разделят на жилищни и нежилищни.  

Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. 

Нежилищните имоти, включват застроени и незастроени 

урегулирани поземлени имоти, земеделски земи от общинския  

поземлен фонд, както и   гори  от  общински горски фонд. 

Дейността по управление на общинската собственост беше 

организирана в следните направления: 

През отчетния период продължи работата по актуването на 

имотите  общинска собственост, съгласно образците, утвърдени 

от Министерството на регионалното развитие  и воденето им в 

главни регистри.  

За  календарната 2018 г. има съставени общо  306 броя  акта за 

общинска собственост, от тях  актове за публична общинска 

собственост – 19 на брой, а за имоти частна общинска 

собственост  са 287 броя.  

2. Състоянието на застроените имоти  е различно- от много 

добро (сгради, в които е извършено саниране), през нормално, до 

такива в недобро състояние. Това основно е свързано с 

необитаването на имотите. Това са имотите, които дълги години 

не се използват,  и за които няма проявен интерес за наемане, 

нито за закупуване. Поради недостиг на финансов ресурс, същите 

не се охраняват и не могат да бъдат реновирани.  

3. Извършени дейности  по управление на общинската 

собственост през 2018год.: Цялата застроена публична 

общинска собственост, както и имоти-частна общинска 

собственост бяха застраховани  след проведени процедури по 

Закона за обществените поръчки. Застраховани са моторните 

превозни средства и движимите вещи общинска собственост.  

 

Представям Ви отчета по видове и категории обекти,съгласно 

изискванията на чл.1, ал.5  от Наредба №2 на ОбС Самуил. 

 

4.Имоти предназначени за изпълнение функциите на 

органите на местното самоуправление и местната 

администрация: Това са имоти-публична общинска собственост, 

в които се осъществява местното самоуправление и 

административно  обслужване(сградата на общинската 

администрация; сградите на кметствата и читалища). През 

2018год.  са извършени значими ремонти:   

1. Извършен е основен ремонт на покривната конструкция на 

кметство с.Ножарово; 

2. Извършен е  ремонт на  читалище „Н.Й.Вапцаров – 1930” 

– с.Здравец 

5.Имоти предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение са: Имоти – 

публична общинска собственост,  в които се осъществяват така 

наречените общински дейности (училища, детски градини, 

социални домове, културни институции, читалища, здравни 

заведения и общински предприятия)  

През 2018г. бяха извършени ремонти на следните обекти: 
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1. Преходни  ремонти от  2017г., които са изпълнени   през 

2018г. :   

1.1.  Основен ремонт на покривна конструкция на 

кметство с.Ножарово 

1.2.  Основен ремонт на читалище Н.Й.Вапцаров 

с.Здравец.  

2. Извършено е външно саниране и ремонт на покрива 

основно училище „Христо Ботев” с.Владимировци ІІ етап; 

3. Текущ ремонт на обществено обслужваща сграда на 

ул.Васил Левски №31,  с.Самуил за нуждите на социално 

предприятие.  

4. Ремонт на  молитвен дом с.Богомилци; 

5. Извършено е естетизиране на пространство около сградата 

на ЦНСТ с.Пчелина; 

6. Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места 

и общинските пътища на територията на община Самуил;  

7. Преходни  ремонти и изграждане  на обекти от  2018г., 

които ще се  довършат  през 2019г. :   

7.1. Едноетажна сграда/голяма сграда/- ІІІ етап към 

сграда за предоставяне на социални услуги 

с.Самуил; 

7.2. Рехабилитация, изграждане и оборудване  на детски 

площадки на територията на община Самуил;  

7.3. Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна 

среда в обществени територии в централната част на 

с.Самуил – Етап І 

8. Закупен е микробус  за нуждите на Защитено жилище 

(ЦНСТ) с.Самуил.  

9. Закупен  багер за нуждите на ОП „Самуил-2011”; 

10. Закупен е котел за нуждите на ЦНСТ –Хърсово. 

 

6.Имоти предоставени  за безвъзмездно управление на други 

юридически лица  и звена на бюджетна издръжка: 

 Това са имоти, които се предоставят с Решения на 

Общинския съвет, съгласно чл.12,ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост. По този ред се ползват  общо  26 имота.  

 6.1. На Агенция по заетостта – за осъществяване на 

дейността на дирекция „Бюро по труда” гр.Исперих, филиал-

Самуил; 

 6.2. На Русенска митрополия е предоставена сграда 

„Църква” в с.Самуил ; 

 6.3. На ЦСРИ –Владимировци  са предоставени 2 

помещения от сграда „Сграда за социална работа и 

рехабилитация” с.Хърсово, ул.”Пею Яворов” №1; 

 6.4. На „Център за обществено подкрепа”  е предоставено 

втория етаж от сграда „Административни дейности” с.Самуил и 

лек автомобил; 

 6.5. На Агенция за социално подпомагане – София са 

предоставени първи, втори етаж от сграда, едно помещение от 

партера и гараж; 

 6.6. На Областна дирекция на МВР-Разград е предоставена 

част от сграда в с.Владимировци, ул.”Васил Левски” за офис.  

 6.7. На Областна дирекция на МВР-Разград е предоставена 

част от сграда в с.Самуил, ул.”Н.Й.Вапцаров” за офис.  

 6.8.  На читалищните настоятелства са предоставени 

сгради читалища  в 14 села.  

 6.9. На ОД „Земеделие” –Разград е предоставена първия  

етаж от двуетажна масивна сграда с.Самуил, ул.”Х.Димитър” №5  

 6.10. На Областна дирекция на МВР-Разград е 

предоставено едно помещение за детска педагогическа стая в 

с.Самуил, ул.”Х.Димитър” №2/4.  

            6.11. На Агенция по заетостта, чрез дирекция „Бюро по 

труда” гр.Исперих е предоставено едно помещение  от сграда 

„Кметство” с.Владимировци за обслужване на  

търсещите работа лица от с.Владимировци, с.Здравец, с.Пчелина, 

с.Ножарово и с.Богданци.  
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             6.12. Ежегодно се предоставя едно помещение на ОС на 

БЧК гр.Разград  за ползване като склад за раздаване на 

пакетирани продукти на социално слаби лица от община Самуил.  

По силата на Закона за държавния бюджет тези имоти се 

предоставят за безвъзмездно управление.  

 

7.Управление  на общинските имоти: Нежилищните имоти –

частна общинска собственост, които не са били необходими за 

нуждите на органите на местната администрация и не са 

предоставени на звена на общинска или друга бюджетна 

издръжка се отдават под наем или предоставят за ползване в 

съответствие със Закона за общинската собственост  и Наредба 

№2  на ОбС Самуил.   

Организацията по придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи общинска собственост  се  

осъществява  съгласно приетите Решения на Общински съвет 

Самуил и кмета на общината, като в негова помощ работи 

комисия, назначена със заповед, която включва, юрист, експерти 

и специалисти от дирекциите в общинската администрация, а при 

необходимост съответните кметове и кметския наместник. 

Основно дейността се изразява в отдаване под наем или 

предоставяне за ползване, както и всички съпътстващи дейности.  

 

7.1. Имоти отдадени под наем 

 7.1.1. Приходи от наем имущество: През  2018год. в 

община Самуил  има   25бр.  действащи договори за отдаване под 

наем на помещения, жилища, терени и вещи,  като по този ред по 

счетоводна справка приходите са в размер на  20434.14лв.  

 7.1.2.Земеделски имоти: Община Самуил притежава 

земеделски земи - частна общинска собственост  общо 

2094.572дка., от които 257.494дка.  са отдадени под наем за 

стопанската 2018-2019год. Сключени са  35бр. договори за 

земеделски земи и 2 бр. училищни имоти.  

7.1.3. Земи в регулация за отдаване под наем: За 

стопанската 2018/2019 год. са сключени 5 бр. договори за наем, а 

приходите са в размер на    2499.90лв. 

            7.1.4. Пасища, мери, ливади   с площ 9438,050дка., от 

които отдадени под наем  са  2712,913дка. за срок от 5 години.  

Свободните пасища,мери  се предоставят под наем чрез 

разпределение на собствениците на пасищни селскостопански 

животни, като през 2018 год. са  сключени  13 бр. договори за 

наем  за срок от 5 години. Действащи договори – 18бр. За 

останалите неразпределени бяха обявени търгове за отдаване под 

наем и се сключиха  3бр. договори за наем  за 1 година.   

            7.1.5. Полски пътища: Съгласно разпоредбата на чл.37, 

ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи свързани със законовата възможност полските пътища  

ежегодно се отдават под наем  на лицата които са определени за 

ползватели със Заповед на директора на областна дирекция 

„Земеделие” – Разград.   

По счетоводна справка в община Самуил  приходите  от  

отдадените под наем   от  земи, пасища, мери, ливади и полски 

пътища  са в размер на 75841.94 лв. 

           7.1.6. Приходите  от учредено право на ползване  на  

пчелини върху общински имоти: Към настоящия момент има  

10 бр. действащите  договори и приходите са в размер на 

202.77лв.  

7.2. Продажби на имоти – общинска собственост 

 

 През 2018год.  са проведени   тръжни процедури  за продажба на 

имоти съобразно приетите   в „Годишната програма  за 

управление  и разпореждане с имоти общинска собственост ”  и 

направените изменения и допълнения  през годината.  

 

По видове основните реализирани приходи са: 

-  Приходите  от продажба на земи в регулация са в размер на        

9600.00 лв. 
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-  Приходи от продажба на земи извън регулация са в размер на  

66474.90 лв. 

- Приходи от концесии – 26991.27лв., от  които допълнителен 

приход  от държавна концесия в размер на  491.27лв.  -   

находище от полезни изкопаеми-каолинови средно-пластични 

глини  в землището на с.Владимировци в близост  до  с.Кара 

Михал.  

 

 

8. Извършени разходи през 2018 год. във връзка с имоти 

общинска собственост : 

8.1. За технически дейности (удостоверения за отстояние 

на имотите, разделяне или обединяване на имоти, заснемане, 

трасиране  на имоти и др.);  Разходи за издадени удостоверения,  

скици  и  трасиране на  имоти общинска собственост, 

характеристики на имоти , данъчни оценки и др. и разходи за 

публикации и  обявления  във вестници в размер на  2930.77лв.  

8.2.  Разходи за изготвяне на пазарни оценки на имоти - 

общинска собственост – 335.00лв.  

8.3. Застраховани са имотите публична, частна общинска 

собственост, движимите вещи и моторни превозни средства за 

2018г. за  сумата в размер на  21811.00лв. 

  

  

 На основание чл.44,ал.5 от ЗМСМА  и  чл.66а  от Закона за 

общинската собственост и чл.1, 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, Общински съвет – 

Самуил със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема  „Отчет  за състоянието на общинската собственост и  

резултатите от нейното  управление   за  2018 год.” 

 

 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

  

 

          Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок от обявяването му пред Административен съд- гр. Разград 

по реда на АПК 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-910 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Приемане на програма за 

управление  и  разпореждане с имоти – общинска 

собственост   през  2019год.  
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 45.904 

Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост   е разработена  на основание 

разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост  

и е в синхрон със   Стратегията за управление на общинската 

собственост на Община  Самуил    за периода  2015 – 2019 

година.   

         Придобиването, управлението и разпореждането с 

недвижими и движими имоти – собственост на общината се 

извършва под контрола  на Общински съвет - Самуил, съобразно 

разпоредбите на Наредба №2 на ОбС Самуил „За реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество”.  

        Основният ангажимент на  Община Самуил  е да стопанисва  

и  да  се  грижи  за  имотите общинска собственост, като добър 

стопанин, предвид важната им функция за цялото население на 

общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, 

важен момент в поддръжката и реконструкцията им е 

усвояването на средства от Европейските  фондове и  програми. 

Тук е важната роля на доброто управление на  общинската 

собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез 

събиране на приходи от  отдаване под наем,  продажби, 

отстъпване право на строеж, концесии, такси  и др.  

При изпълнението на програмата органите на местното 

самоуправление и отговорните служители от структурните звена 

на общинската администрация ще се ръководят и съобразяват със 

следните основни принципи, цели и приоритети: 

- Публичност и прозрачност при управление и 

разпореждане с общински активи; 

- Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на 

кандидатите при осъществяването на отделни сделки;  

- Отговорно отношение към проблемите на общината и 

диалог с гражданите; 

- Стриктно спазване на законовите и подзаконовите 

нормативни актове, процедури и способи, както и 
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минимални ограничителни критерии или параметри при 

осъществяване на дадена сделка; 

- Ефективност, целесъобразност и гарантиране на  

обществения интерес; 

- Въвеждане на критерии от социален и градоустройствен  

характер  при провеждане на публично оповестени 

търгове и конкурси. 

- Активно използване на различни източници на 

финансиране; 

- Постигане на висока социална и икономическа 

ефективност 

Програмата е основен инструмент, с който се цели регистриране 

на настъпилите промени в сравнение с предходни приоритети, 

отчитане на новите приоритети в развитието на общината, при 

разработването на проектите за бюджет, за всяка година до края 

на мандата на управление, както и при кандидатстването пред 

различни финансови институции, по оперативни програми, 

проекти и споразумения за ефективно управление на общинската 

собственост в интерес на гражданите от общината. 

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за 

общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от 

общинските дейности. Предварително определените цели и 

приоритети, публичното обявяване на намеренията на общината  

по управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска 

собственост, ще дадат възможност за по- голяма прозрачност и 

последователност в дейността на общинската администрация и 

общинския съвет в това направление и ще намали възможностите 

за субективизъм и прояви на корупция.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от 

Закона за общинската собственост и  чл.2,ал.2 от Наредба №2 

на ОбС-Самуил, Общински съвет Самуил със „За” –16  гласа;  

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема „Програма за управление и разпореждане с 

имотите- общинска собственост за 2019год.” -  

Съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 . 

 
Приложение №1 

 

ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОД. 
 

 

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Настоящата програма отразява намеренията на община 

Самуил  за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2019г.  

Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи  и необходимите разходи, 

свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 

имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 

концесии; 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи  за  замяна  срещу имоти на граждани или юридически 

лица; 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да 

придобие в собственост и способите  за тяхното придобиване. 
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5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване 

на частни имоти;  

6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение. 

 

І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО,  

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – 

ОБЩИНСКА  

СОБСТВЕНОСТ 

 

№ 

по 

ред  

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ  ОЧАКВАНИ 

ПРИХОДИ 

(лв.) 

1. Приходи от отдаване под наем на имоти 

– частна  и части от имоти публична 

общинска собственост имоти отдадени 

под  наем (за търговия, услуги, 

заведения за здравно медицинско 

обслужване на населението, 

зъболекарски кабинети, клубове на 

политически партии, празни общински 

места за поставяне на готови 

конструкции, банкомати, 

телекомуникационни съоръжения, 

системи за интернет услуги и  кабелна 

телевизия, места за поставяне на кафе-

машини;  жилища, движими вещи  и др.) 

22000.00 

2. 2.1. Приходи от отдаване под наем на  

земи  - общинска собственост (земи от 

общинския поземлен фонд , училищни  

и земи в регулация). 

2.2. Приходи от отдаване под наем  на  

пасища –общинска собственост. 

2.3. Приходи от отдаване под наем на 

полски пътища  

25 000.00 
 

 

77154.85 
 

50 000.00 

186.87 

Общо:174341.72  

2.4. Приходи от отдаване под наем на  

земи  за учредяване  право на ползване  

за устройване на  пчелини.                                                                               

 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.Продажби на поземлени имоти  в 

регулация  -незастроени дворни места  

по реда на чл.35,ал.1 от  ЗОС.  

(с.Желязковец, с.Богданци, с.Самуил) 

3.2. Продажба на поземлени  имоти   - 

частна общинска собственост на 

собствениците  на законно 

построената върху  имота  сгради   по 

реда  на  чл.35, ал.3 от ЗОС (ОПС) 

3.3. Продажба на  земеделски  земи - 

частна общинска собственост     по 

реда на чл.35,ал.1 от  ЗОС   

(м/т „Кьолджек” - с.Владимировци, 

м/т „Кармазлията” с.Г.извор, 

с.Самуил- м/т „Лозята” , м/т 

„Църквино”- Самуил) 

3.4.Прекратяване на съсобственост 

между физически и юридически лица 
                                                 

113276.00 
 

           

   

20000.00 
 

 

 

186036.00 
 

 

0 

Общо: 319312.00 

4. Приходи от продажба на транспортни 

средства  

2000.00 

5. Приходи от продажба от нежилищни 

имоти по ЗПСК 

0 

6. 
 

Приходи  от  концесии 42000.00 

7. Приходи от продажба от нежилищни 

имоти по ЗПСК 

0 

8. Приходи от продажба  на дървесина 0 

       Общо приходи от заложените  

гореописани дейности : 

537653.72 
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1. Описание на имотите, които община Самуил  има 

намерение  да   продаде  по реда на  чл.35,ал.1 от Закона за 

общинската собственост – чрез публичен  търг с явно 

наддаване: 

1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №2190/08.07.2017г.  

1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г.  

1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  880м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г.  

1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№655/26.08.2011г.  

1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№646/26.08.2011г.  

1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г.  

1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г.  

1.9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение 

– урбанизирана територия с начин на трайно ползване – 

ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  

1.10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №645/26.08.2011г.  

1.11.  Поземлен имот  6146/9004кв.м. идеални части от  

незастроен поземлен имот VІІ квартал 32, с НТП – общежитие, 

с.Самуил по АЧОС №606/08.09.2009г. (за имота предстои делба и 

промяна на начина на трайно ползване) 
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1.12. Урегулиран поземлен имот – незастроен с площ от 1460 

кв.м. с.Богданци, ул.”Сердика” №1А по АОС №2808/02.04.2018г.  

1.13. Част от поземлен имот №І в квартал 51 с площ от 

3890м2 с НТП за «Озеленяване», находящ се в с.Самуил, 

ул.»Л.Каравелов» №1А по АЧОС №247/05.06.2006г. ( за имота 

предстои делба и промяна на начина на трайно ползване)  

2. Продажба на  жилища – общинска собственост -  чрез  

публичен  търг с явно наддаване 

    - При постъпване на  искане (заявление)  в община Самуил. 

 

3. Прекратяване на  съсобственост между общината и 

физическо лице 

   - При постъпване на  искане (заявление)  в община Самуил. 

 

4. Продажба на  имоти – частна общинска собственост  на 

собственика на законно  построената върху нея  сграда, 

съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС. 

   - При постъпване на  искане ( заявление)  в община Самуил. 

 

5.Продажба на имоти по ЗПСК 

    - При постъпване на  искане ( заявление)  в община 

Самуил. 

6. Продажба на транспортни средства  

   6.1.Продажба на 6 бр. МПС - скрап. 

 

7.Разпореждане с имоти общинска собственост  

 7.1. Продължава процедурата по отчуждаването на  
разширяване на гробищен парк с.Желязковец, община Самуил в 

поземлен имот №023003 с площ от 20.000дка.  местността 

„Агова нива”  с НТП –нива. 
           7.2. Продължава процедурата за   разширяване на 

гробищен парк с.Хърсово, община Самуил в  поземлен имот 

№000214  с площ от  20.546дка. в  местността  „Кубаклии”  с 

НТП –пасище, мера  в землището на с.Хърсово  за  гробищен 

парк.  

             

 

 

 

8.Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез 

публичен търг   или   публично -  оповестен конкурс  на 

имоти – общинска собственост – предстоящи търгове и 

изтичащи договори: 

 

№  Срока на договорите изтичащи през 2019год. 

8.1. На 12.10.2019г.  изтича срока на Договор за наем 

Дог.№215/12.10.2016г. сключен с Лидия Цанкова 

Костадинова с адрес: с.Хърсово, ул.”Хр.Ботев” №17 на  

празно общинско място върху,  който е поставена 

преместваема конструкция с цел търговия.  

8.2. На 07.10.2019г. изтича срока на договор за наем 

№264/07.10.2014год.  Севдие Мехмед Филиз  

с.Владимировци, ул.”Цар Симеон” №10 на отдадения под 

наем на  фризьорски и бръснарски салон с.Владимировци, 

ул.”Места” №5. 

8.4. На 26.10.2019г. изтичат сроковете на Договор  

№227/26.10.2016г. и  Договор №263/25.10.2017г.  

сключени Сдружение „За социална отговорност и 

регионални инициативи – Банско” гр. София, Кв. 

„Манастирски ливади”, ул.„Шарл Шампо” № 111, Булстат 

175794974, представлявано от Мария Николова Макреева 

на отдадените под наем ЦСРИ с.Владимировци. 

8.5. На 31.09.2019г. изтича срока на Договор за наем на 

отдадения под наем 30дка. от поземлен имот №000309 

находящ се в с.Пчелина сключен с  ЕТ „Туги -Февзи 

Юмер” 

8.6. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти от общинския поземлен имот  за 

стопанската 2019-2020г. чрез публичен търг с явно 
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наддаване.  

8.7. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

училищни земи   за стопанската 2019-2020г. чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

8.8. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти в регулация   за стопанската 2019-2020г. 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

8.9. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти пасища, мери, ливади  за стопанската 

2018/2019 г.  

8.10.  Отдаван под наем на полски пътища – публична общинска 

собственост  

8.11. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот – 

публична общинска собственост, находящ се в партерния  

етаж  на  двуетажна масивна сграда  с предназначение  за  

“Административни дейности”  с.Самуил  на  Областен 

съвет  на Български червен кръст– Разград 

 

 9. Отстъпено право на строеж   

 - При постъпване на  искане ( заявление)  в община Самуил. 
 

10. Отчуждаване  на имоти, собственост на физически или 

юридически лица от Община  Самуил  

- При постъпване на  искане ( заявление)  в община Самуил. 

 

 

11. Делба  и обединяване на имоти общинска собственост  

    10.1. Делба на поземлен имот №11449.49.20 с площ от 

86052кв.м.   на 16 бр.  имоти  по 5000 кв.м.   и 1бр. имот  с 

площ от 6052 кв.м.  по АЧОС №383/09.01.2008г.  

    10.2. Делба на поземлен имот №000214  с НТП – пасище за 

откриване на път към гробище с.Хърсово.  

 

12. Описание на  земите , които община Самуил  има 

намерение  да  продаде  по реда на  чл.35,ал.1 от Закона за 

общинската собственост, както следва:   
№  

по 

ре

д 

Имот № Землище  

Местност 

НТП Площ 

 

АЧОС № 

1. №016002   Голям извор 

м/т 

„Кармазията” 

Нива  65.630 дка.  3125/03.01.2019г

.  

2.  №11449.49.

20  

с.Владимировц

и 

м/т 

„Кьолджек”  

Нива  86052кв.м. 383/09.01.2008г. 

Предстои делба  

3.  №000441 с.Самуил 

м.Църквино  

Нива  32.554 Предстои делба 

4.  №104005 с.Самуил  Лозе  0.611 2060/01.04.2014г

. 

5. 104006 с.Самуил  0.513 2061/01.04.2014г

. 

6. 104007 с.Самуил Лозе 0.507 2062/01.04.2014г

. 

7. 103015 с.Самуил Лозе 0.638 2058/07.03.2014г

. 

 

13. Събаряне на сгради – общинска собственост  

       13.1. Двуетажна масивна сграда (бившо общежитие) 

с.Кара Михал, ул.”Мургаш” №36 по АЧОС №47/14.12.2006г.  

       13.2. Едноетажна масивна сграда „Училище” с.Хърсово, 

ул.”Ал.Стамболийски” №16  по АЧОС №1283/16.01.2013г.  

 

14. Придобиване на имоти   
14.1. Предстои актуване на  имоти  в  регулация в с.Хърсово,  

които  до настоящия момент  са   държавна собственост.        
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15.Имоти,  които община Самуил има намерение да изгради и 

ремонтира през 2019г. 

 

№ 

по 

ред 

Обект/актив Капит

алов разход 

за 2019г. 

1. Основен ремонт на сграда  на  женско 

крило на ДПЛУИ с.Самуил  
50000.00 

2. Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица 

- І-ви етап 
54000.00 

3. Ремонт на улична мрежа в Община Самуил 734660.00 

4. Ремонт на детска площадка  в парка на 

с.Владимировци 
15000.00 

5. Ремонт на сграда в гробищен парк 

с.Здравец  
35906.00 

6. Закупуване на климатици -17 бр. за 

общинска администрация 
20400.00 

7. Изграждане на детска площадка към ОДЗ 

"Кокиче" и яслена група - с.Самуил 
10889.00 

8. Оборудване на детска площадка ЦДГ 

Радост с.Владимировци 
7000.00 

9. Изграждане на достъпна среда ЦНСТ Хума 32000.00 

10. Изграждане на 2 бр.бесетки -ЦНСТ 

Богомилци 
6000.00 

11. Изграждане на платформа ЦНСТ Самуил 12972.00 

12. Изграждане на асансьор към ДПЛУИ 

Самуил 
65000.00 

13. Придобиване на трактор 8000.00 

14. Закупуване на лек автомобил за нуждите на 

ЗЖ-с.Кривица 
10000.00 

15. Изграждане на едноетажна сграда/голяма 

зала/-III етап към сграда за предоставяне на 

социални услуги 

74978.00 

16. Закупуване на трактор с ремарке  51000.00 

17. Закупуване  на гребло за  трактор 5200.00 

18. П-кт Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част на 

с.Самуил-Етап I 

324417.00 

19. П-кт Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част на 

с.Самуил-Етап IІ 

620000.00 

 

Освен гореописаните обекти община Самуил има намерение да 

извърши текущи ремонти  на имоти общинска собственост.  

 

16. През 2019г. община Самуил има намерение да почисти 

деретата в регулация.  

 

ІІ.ПРОГНОЗА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 

№ 

по 

ред  

НЕОБХОДИМИ   РАЗХОДИ Стойност  

(лв.) 

 

1. Разходи за технически дейности: 

удостоверения за отстояние на имотите, 

разделяне или обединяване на имоти, 

заснемане, трасиране  на имоти, 

изработване на ПУП  и др.) 

2000.00  

2. За оценки на имоти   1000.00 

3. За обявления и публикации   500.00 

4. Застраховки на  имоти  частна и 

публична общинска собственост  и 
30 000.00 
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движими вещи 

5. Разходи за концесии 15000.00 

6. Разходи  за оператор на язовирни стени  3840.00 

7. Разходи за разширение на гробища и 

промяна на предназначение на имоти и 

др.разходи 

1000.00 

8. Разходи за изсичане, почистване  и 

транспортиране на дървета   от 

общински имоти с НТП  - пасища,мери, 

ливади,  ниви и др.  

10000.00 

9. За почистване на дерета в регулация  10000.00 

 Всичко разходи: 73340.00 

 

 

ІІI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Настоящата Програма обхваща бюджетната 2019 година. 

Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да 

бъде актуализирана през годината. 

 

 
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Самуил и 

Областния  управител  на област Разград в седем дневен срок от 

приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен 

срок от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по 

реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-911 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет  за изпълнение по  

действащите концесионни      договори през 2018год.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници  

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 45.905 

Комисията назначена  по Заповед на кмета на общината 

извърши проверка и анализ за изпълнението  на задълженията  по  

концесионните  договори, инвестиционните програми и 

плащанията на концесионните вноски  за 2018 год.  на 

концесионерите на  язовир ”Голям извор” и  язовир „Богданци”. 

     Комисията разгледа внесените доклади от концесионерите на 

язовир „Богданци„  и Язовир „Голям извор” и представи 

протокол на кмета на община Самуил за направените 

констатации.  

       В изпълнение на  чл.36, т.6 от Закона за концесиите  и във 

връзка  с  извършения  контрол по концесионните договори,  

представям резултатите от извършените проверки. 

 

Обект: Язовир „Богданци” 

Концесионер:„АКВА ПЛАН ГРУП”  ООД,  ЕИК: 203403122 

със седалище и  адрес на управление: гр.Исперих, ул.”Христо 

Ботев„ № 28, община Исперих, област  Разград  представляван от  

Борис Митков Борисов- управител .  Договор за концесия №137 

от 25.05.2015г.  

С предмет: Упражняване право на експлоатация  върху обект 

язовир „Богданци” включително инфраструктура и 

принадлежностите, които го обуславят. Стопанските дейности, 

които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са: 

 - риборазвъждане и рибопроизводство; развитие на туристическа 

дейност и отдих.   

Концесионера експлоатира обекта  на концесия съобразно 

сроковете и условията, уговорени в договора за концесия. 

Язовира се ползва по предназначение, като са направени 

необходимите инвестиции за привеждането му в  състояние 

годно за експлоатация.  

През 2018год. са направени инвестиции за повишаване 

експлоатационната сигурност  на язовира: Концесионера е 

извършил частично укрепване на пасарелката; частично е 

почистил  мокрия и сух откос  от храстовидна растителност, 
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както и  долния и горния участък на двата бряга от висока 

растителност.   

Инвестиции във финансово – икономическо отношение: 

Закупил е  зарибителен материал, фураж  за изхранването на 

рибата както и други.  

По представените счетоводни документи  и описаните в отчета за 

изпълнение на направените инвестиции  за 2018г. е видно, че 

концесионера  е извършил разходи  в размер на  94396.03 лв. за 

2018г. (за горива, зарибителен материал, закупена храна за 

рибите, закупен инвентар и медикаменти и др.),  които са 

необходими за извършването на тази дейност, а  не са по 

заложената инвестиционната програма  на концесионера за СМР. 

Разходи за фонд работна заплата за двама   рибовъди, за които е  

закупено облекло  и  други консумативи. Разходите за трудови 

възнаграждения и осигуровки са  в размер на  6055.43лв. 

С оглед изискванията за превантивни мерки за безопасност в 

района на язовира, в сервитутната зона на същия са поставени  до 

входа  и  на опашката на язовира  забранителни и 

предупредителни табели  с „Къпането забранено”. 

Предписанията  от извършените  контролни органи  на ДАМТН  

и  от оператора към община Самуил  частично се изпълняват.  

Концесионното възнаграждение в размер на 22500.00 лв. за 

2018г.  е платена от концесионера в определения срок към 

31.03.2018г.  

Задължението по социалната дейност за 2018г. в размер на 

4500.00лв. е платена. 

Задължението по чл.31, т.3 от Раздел ІХ  от договора - гаранцията  

от 500.00 лв. , свързана с опазване на околната среда и охрана на 

труда, която е в сила от 2018г. явяваща се от четвъртата година 

на концесията е заплатена.   

Концесионера е заплатил на концедента безусловна и 

неотменяема банкова гаранция, която е  за изпълнение на 

инвестиционната програма и е в размер на     5%    от   

стойността     на    планираните инвестиции  за  2018г.  

Концесионера не изпълнява задължението си  от сключването на 

договора за концесия по  чл.29, т.8  от договора  „.. да застрахова 

ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на 

Община Самуил - застраховката следва да покрива рисковете 

“Природно бедствие”, включващ – буря, проливен дъжд, 

свлачища и слягане и земетресение  и “Щети на имущество” при 

“лимит на отговорност” не по-малка от 50 000.00лв.” 

 

Обект: Язовир „Голям извор” 

.„СПРИНТ АГРО”  ЕООД , Булстат  - 202609817, със седалище 

и адрес на управление: с.Кривица, ул.”Ивайло” №48, община 

Самуил,  представлявано от  Хамиде Реджеб Халил - управител  - 

концесионер на язовир „Голям извор ” по договор 

№138/25.05.2015год. 

С предмет: Упражняване право на експлоатация  върху обект 

язовир „Голям извор” включително инфраструктура и 

принадлежностите, които го обуславят. Стопанските дейности, 

които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са: 

 - риборазвъждане и рибопроизводство; - развитие на 

туристическа дейност и отдих;  

Концесионера експлоатира обекта  на концесия съобразно 

сроковете и условията, уговорени в договора за концесия. 

Язовира се ползва по предназначение, като са направени 

необходимите инвестиции за привеждането му в  състояние 

годно за експлоатация.  

През 2018год. са направени инвестиции в повишаване 

експлоатационната сигурност  на язовира: Извършен е ремонт  

свързан с отпушване на изпускателния кран; Концесионера е 

извършил обеззаразяване на язовира  с негасена вар; осигурил е 

фураж за храна на рибите 50 тона от лична продукция. 

Видно от представения отчет за 2018г.  и представените фактури 

концесионера  е извършил инвестиции в размер на 19072.84 лв.  

Разходите  за трудови възнаграждения  посочени в доклада са в 

размер на 3644.00лв. включващи заплати и  осигурителни вноски 
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за двама рибовъда, за които концесионера не е представил 

разчето – платежни ведомости.  

С оглед изискванията за превантивни мерки за безопасност в 

района на язовира, в сервитутната зона на същия са поставени  до 

входа  и  на опашката на язовира  забранителни и 

предупредителни табели  с „Къпането забранено”. 

Предписанията  от извършените  контролни органи  на ДАМТН  

и  от оператора към община Самуил  се изпълняват.  

Концесионното възнаграждение в размер на 3500.00 лв. за 2018г.  

е платена от концесионера в определения срок към 31.03.2018г.  

Задължението по социалната дейност за 2018г. в размер на 

500.00лв. е платена. 

Задължението по чл.31, т.3 от Раздел ІХ  от договора - гаранцията  

от 300.00 лв. , свързана с опазване на околната среда и охрана на 

труда, която е в сила от 2018г. явяваща се от четвъртата година 

на концесията е заплатена.   

Концесионера е заплатил на концедента безусловна и 

неотменяема банкова гаранция, която е  за изпълнение на 

инвестиционната програма и е в размер на     5%    от   

стойността     на    планираните инвестиции  за  2018г.  

Концесионера не изпълнява задължението си  от сключването на 

договора за концесия по  чл.29, т.8 от договора  „.. да застрахова 

ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на 

Община Самуил - застраховката следва да покрива рисковете 

“Природно бедствие”, включващ – буря, проливен дъжд, 

свлачища и слягане и земетресение  и “Щети на имущество” при 

“лимит на отговорност” не по-малка от 25 000.00лв.” 

 

Там където  е констатирано неизпълнение, към концесионерите 

през годината са отправени предписания   за не изпълнение на 

договорните задължения.  

 

По сключените концесионни договори  от предвидени приходи 

от концесионни плащания  за 2018г. бяха в размер на 26500.00 

лева, а събраните  приходи  са в размер  26991.27лв., от  които 

допълнителен приход  от държавна концесия в размер на  

491.27лв.  е от   находище от полезни изкопаеми-каолинови 

средно-пластични глини  в землището на с.Владимировци в 

близост  до  с.Кара Михал.   

              

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

чл.40,ал.2, т.2 от Закона за концесиите,  Общински съвет  

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

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

 

РЕШИ: 
1.Приема годишния отчет, относно осъществената концесионна 

дейност през 2018   год.  в Община Самуил. 

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да уведоми концесионера 

на язовир „Богданци” -  „АКВА ПЛАН ГРУП”  ООД,  

представляван от  Борис Митков Борисов- управител :  

           2.1.  Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, 

предмет на концесия в полза на Община Самуил - застраховката 

следва да покрива рисковете “Природно бедствие”, включващ – 

буря, проливен дъжд, свлачища и слягане и земетресение  и 

“Щети на имущество” при “лимит на отговорност” не по-малка 

от 50 000.00лв. в срок да 3 месеца от получаването на писмото.  

         2.2. Да почисти цялостно сухия и мокър откос на язовирната 

стена.  

         2.3. Да изпълнява заложените в инвестиционната програма 

дейности. 

    3.Възлага на Кмета на Община Самуил  да уведоми 

концесионера на язовир „Голям извор”-  ”СПРИНТ-АГРО” 

ЕООД, ЕИК -202609817 със седалище и  адрес на управление: 

с.Кривица, ул.”Ивайло” №48, община Самуил, област Разград  

представлявано от  Хамиде Реджеб Халил – управител:   

        3.1.Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет 

на концесия в полза на Община Самуил - застраховката следва да 

покрива рисковете “Природно бедствие”, включващ – буря, 

проливен дъжд, свлачища и слягане и земетресение  и “Щети на 
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имущество” при “лимит на отговорност” не по-малка от 25 000.00 

лв. в срок от  3 месеца от получаването на писмото;   

        3.2. Да представи разчето – платежните  ведомости; 

        3.3. Да изпълнява заложените в инвестиционната програма 

дейности. 

 

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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-912 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Сключване на спогодба за побратимяване между 

Община Самуил, Република България и община Капаклъ, 

Република Турция        

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 45.906 

До 2012 г. община Капаклъ е част от Община Черкезкьой, 

а след 2012 г. е обособена като самостоятелна община с 

население от около 100 000 жители. Голяма част от основаната 

през 1973 г.  промишлена зона на община Черкезкьой към 

настоящия момент е в границите на община Капаклъ. Близостта 

на тази промишлена зона до Истанбул, добрите възможности за 

достъп до нея, обхващащи автомагистрала ТЕМ, железопътен 

транспорт на Черкезкьой, пристанището на Текирдаъ, летища 

Чорлу и Истанбул, предпоставят тя да се превърне в една от най-

големите в Република Турция. Голяма част от предприятията, 

развиващи дейност там, изнасят продукцията си към чужбина. 

Разнородният състав на населението на общината е 

обусловен от факта, че жителите му са преселници както от 

различни части на самата Турция, така и от много Балкански 

страни, в т.ч и Република България. 

С писмо с изх. № 54285175.774-132697-60/589 о Ирфан 

Мандалъ, кмет на Община Капаклъ,  информира Община  

Самуил, че във връзка с постигнатата по време на срещите на 

кметовете на общините Самуил и Капаклъ  положителнота 

нагласа за побратимяване на двете общини, внася през месец 

февруари 2019 г. в Общински съвет – Капаклъ предложение за 

побратимяване на двете общини. Считайки, че побратимяването 

на общините, ще даде възможност за разработване на съвместни 

проекти в областта на изкуствата и културата, ще развие 

приятелските отношения между населенията им, моли да 

предприемем необходимото  за сключване на спогодба за 

побратимяване между Община Самуил, Република България и 

община Капаклъ, Република Турция.        

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА,  

Общински съвет  Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за побратимяване на Община Самуил, 

Република България и община Капаклъ, Република 

Турция; 

2. Възлага на кмета на Община Самуил в срок от един месец 

да изготви договор на спогодба за сътрудничество; 

3.  Възлага на кмета на Община Самуил да информира 

писмено кмета на Община Капаклъ за взетото решение и 

да му отправи покана за гостуване. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-905 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

 Относно:Приемане бюджета на Община Самуил за 

2019г, приходно- разходните сметки и 

актуализираната бюджетна прогноза за периода 

2019-2022 г. 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници от 

23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.907 

    Предложеният проект на бюджет  е разработен при спазване на 

нормативните разпоредби регулиращи публичните финанси в 

съответствие с приоритетите  за развитие на община Самуил, 

залегнали в стратегически документи и програмата за управление 

през мандат 2015-2019г. Отчетени са ангажиментите  пред 

местната общност за надграждане на  постигнатите резултати  и 

изпълнението на бюджета през 2018година. 

 

НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

 Проектът за бюджет на Община Самуил за 2019 г. е 

разработен и съставен съобразно изискванията на действащите 

нормативни документи, в това число и : 

 Закон за публичните финанси (ЗПФ); 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 

г., Обн., ДВ, извънреден бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1 

януари 2019 г.; 

 Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 

декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 28 

декември 2018 г.) ; 

 Решение № 928 на Министерския съвет от 20 декември 2018 

г. за одобряване на промени в Актуализираната 

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., 

одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет от 2018 

г.; 

 Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 

декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 28 

декември 2018 г.); 
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 Решение № 264 на Министерския съвет от 19 април 2018 г. 

за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за 

периода 2019-2021 г.; 

 Закон за местните данъци и такси .  

 

 

Основни акценти в нормативната уредба: 

 В Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г.: 

 Въведени са нови механизми за разпределение на  

изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови 

разходи; 

 Целевата субсидия ще се предоставя до пето число на 

месеца след подадена заявка от общината; 

 Отпада срока за трансформация на целевата субсидия за 

капиталови разходи за други разходи; 

 Минималната работна заплата от 01.01.2019г. е 560 лева; 

 В Закона за местните данъци и такси най - 

важните промени са свързани с: 

  Данъка върху недвижимите имоти- променени са 

процедурите на деклариране на данъка; 

 Данъка при придобиване на имущества по дарение и по 

възмезден начин - с цел намаляване на административната 

тежест са извършени промени при процедурите, свързани с 

установяване на данъчните задължения и ефективното им 

внасяне в бюджета; 

 Данъка върху превозните средства-въведе се принципът 

на  двукомпонентно облагане на данък за автомобилите и са 

направени промени в данъчните преференции; 

 Задължават седлъжностните лица,които извършват сделка  

или действие, с което се придобиват, учредяват, изменят или 

прекратяват вещни права,да установят, че са платени 

данъците за имуществото, което е предмет на сделката или 

действието; 

 

 С цел запазване на ниските данъчни ставки  в 

НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ на община Самуил са 

предложени най-ниските ставки съгласно ЗМДТ. 

 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ, КОИТО СЕ 

ПОСТАВЯТ С ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2019г. 

Настоящият проект на бюджет олицетворява  последователната 

политика през последните години а именно: 

 Надграждане  и разширяване обхвата на социалните услуги; 

Предвидени са финансови средства за подобряване на 

достъпността в социалните услуги иподобряване на 

професионалните умения на персонала за предоставяне на 

качествени услуги.  Предложени са средства за финансиране 

на общинското социално предприятие след приключване на 

финансирането по ОПРЧР, продължава финансирането на 

Общинското предприятие за обществено хранене и социални 

услуги.Предстои сключване на договор за изпълнение на 

интегриран проект по ОПРЧР и ОПНОИР,по който ще се 

изпълняват дейности по осигуряване на трудова заетост, 

здравни, образователни и социални услуги на уязвими групи 

в община Самуил.Продължават идейностите по предоставяне 

на  услугата личен асистент и приемна грижа, както и 

дейностите по проект „Услуги за ранно детско развитие”. 

 Повишаване качеството на живот и увеличаване  

възможностите за трудова реализация – Осигуряване на 

трудова заетост на  безработни лица по ОПРЧР. 
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 Подобряване условията за предоставяне на публични услуги- 

подобряване ефективността на работата на служителите в 

общинска администрация и звената към нея и разширяване 

обхвата на електронните услуги. 

 Финансова стабилност на общината -  по-ефективно и 

ефикасно управление на публичните разходи; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно 

проектиране чрез средства от местни приходи; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на 

общината и реализиранеинвестиционната програма на 

общината – с целевите средства от държавния бюджет, 

средства от местни приходи и реализация на проекти по 

национални и европейски програми; 

 Подпомагане на спортните клубове- финансиране със 

средства от местни приходи; 

 Развитие на културния живот – финансиране със средства от 

държавния и общинския бюджет; 

 Опазване на околната среда - финансиране със средства от 

местни приходи и ПУДООС;. 

 

 Предпоставките и базата за разработване на проекта 

на бюджет за 2019г. на Община Самуил са следните: 

 Определяне на годишните цели и задачи на база 

дългосрочните планове на Общината, приети от Общински 

съвет, стратегии и прогнози; 

 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други 

актове на Общински съвет, свързани с общинските приходи; 

 Заявените потребности на местната общност; 

 Преглед и анализ на общинската социална и техническа 

инфраструктура; 

 Анализ на общинската собственост; 

 Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни 

насоки и основни допускания. 

 

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г. 

 

Общата рамка на проектобюджета на Община Самуил за 2019 г. е 

в размер на 10 233 974лв. 

разпределени по следния начин: 

Основни бюджетни взаимоотношения с държавния бюджет  6 

506155лева в това число: 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 5 295 

755.лева от тях за: 

общинска администрация общо -734,2 хил.лева,  

кметове и кметски наместници-216,0 хил.лева,  

служители в общинска администрация-518,2 хил.лева,; 

Отбрана и сигурност -110,1 хил.лева,   

Образование-2 262 584.лева; 

Здравеопазване-54017.лева; 

Социални услуги-1 982 944.лева; 

 Култура -151,8 хил.лева; 

Обща изравнителна субсидия  -707,7 хил.лева;  

Целева субсидия за капиталови разходи-418,0 хил.лева; 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища- 

84,7 хил.лева. 

 

Приходи от местни дейности        - 4 318 

380лв. 

Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)           - 

(-85204).лв. 

Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки / ИБСФ-(-

104438).лв. 

Погасения по дългосрочни заеми      -  (-90000).лв. 
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Преходен остатък от 2018 г.  - 2651609.лв.  

Обща рамка на бюджета за 2019 г. 

Бюджет    за 2019  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5 925 994 

І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5 925 994 

   

ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 307 980 

ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО  
 4 180 494 

 

   

  -  РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 127 486 

  

ОБЩО ПРИХОДИ  10 233 974 

ОБЩО РАЗХОДИ  10 233 974 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

Приложение:№ 1.1 

Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата 

дейности са : 

- Обща субсидия; 

- Собствени приходи по делегираните бюджети; 

- Преходен остатък от 2018 г.; 

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на 

Министерство на финансите ще се предоставят допълнителни 

средства за: 

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 

- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени 

пътувания в страната съгласно НАРЕДБА за условията и реда 

за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени 

в нормативните актове за определени категории пътници, за 

субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите 

- Компенсиране на разходите за превоз на учители от 

местоживеенето до местоработата. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от 

държавата дейности е в размер на 5 925 994 лв. Формира се от 

следните източници: 

Обща субсидия – 5295755лв. 

Преходен остатък от 2018 година – 619839лв. 
Целева субсидия за капиталови разходи- 10400 лева; 

Планираните приходите за местни дейности са в размер на-4 307 

980лв: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни –1 355 852 

лв. 

Обща изравнителна субсидия                                         –       

707700лв;  

Целева субсидия за капиталови разходи-407600лв; 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища- 

84700лева. 

Трансфери и възстановени заеми –  ( -175204 лв.) 

Временни безлихвени  заеми от/за СЕС -(-104438) 

Преходен остатък от 2018 година за местни дейности – 2031770   

лв. 
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При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 

2019 г. сме се съобразили с действащите наредби и решения на 

ОбС, свързани с определянето на размера на местните данъци и 

такси, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници 

през последните три години, несъбраните приходи от предходни 

години и очертаните тенденции.Постъпленията от наеми, от 

продажба на нефинансови активи и концесии са планирани на 

база Програмата за управление на общинската собственост, 

сключените договори и изпълнението им през предходната 

година. 

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, 

съобразена с новите нормативни изисквания, извършен анализ на 

събираемостта през предходните години и изключени еднократни 

плащания с инцидентен характер. 

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци 

и неданъчни приходи е  в размер на 1319946 лв. и се формират от 

следните източници: 

Имуществени и други данъци – 368 000 лв.  

Неданъчни приходи                    – 987 852  лв 

При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за 

текущата година и събираемостта на задължения от минали 

години. 

Приходи и доходи от собственост – 240740 лв. Те включват 

приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на 

общинско имущество, приходи от наеми на земя и очакваните 

приходи от дивиденти през годината. 

Общински такси – 356 200 лв. Размерът е определен на база на 

таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 и 

Наредба №13 на ОбС Самуил, при отчитане броя на указваните 

различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях 

през 2019 година.Приходите от такса “битови отпадъци” са 

заложени в съответствие с одобрената от общинския съвет с 

Решение 43.853/ 27.12.2018г. план-сметка за дейностите - 

сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо за ТБО, 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците и поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване през 2019 г., а именно в размер 314844 лв, 

от които 264000лв от такса битови отпадъци и преходен остатък 

от 2018г.30909лв 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 30000лв. 

Други неданъчни приходи – 2000 лв. В този приходен параграф 

се отнасят единични приходи, не намиращи място в останалата 

номенклатура от регламентирани приходи.  

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – ( -

16400) лв.  

Приходи от продажба на общинско имущество –321 312 лв. 

Приходи от концесии – 42000 лв.  

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми –  12000лв. 

Обща изравнителна субсидия – 792400 лв. –в т. ч. 84700лв. за 

зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.  

Целева субсидия за капиталови разходи – 418000 лв, от които 

10400 за държавни дейности /ЦНСТ Хума/. 

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки- в размер 

на 85204лв. със знак “минус” са отразени по приходната част на 

бюджета – представлява таксите, които общината следва да 

преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на 

битови отпадъци, съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

Временни безлихвени заеми от бюджетни сметки/ СЕС -

104438лв. 

Погашения по дългосрочни заеми към банки със знак „минус“ – 

(-  90000лв.) 
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Общ преходен остатък от 2018 година – 2651609 лв.  

 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

Приложение № 1.2 

При формиране на разходната част са използвани следните 

подходи: 

- Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2018 г.; 

- Планиране на разходите съобразно годишните цели и 

приоритети; 

- Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на 

финансиране за вече сключени договори по оперативни и 

национални програми; 

- Взети са предвид разделението на дейностите и 

одобрената бюджетна прогноза 2019г.-2021г.; 

При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, 

източници, трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в 

разходната част по осигуряване на количеството и качеството на 

услугите, преходните ангажименти, нови задължения, договорите 

по европейски и национални програми. 

Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не 

могат да бъдат по-ниски от определените в  ЗДБРБ за 2019 

година.  

Средствата за делегираните от държавата дейности, определени 

съгласно показателите приети с Решение № 928 на Министерския 

съвет от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени в 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 

2019-2021 г., одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет 

от 2018 г.., и РМС № 277 от 24.04.2018 г.- за приемене на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2019 г. и РМС № 776 от 30.10.2018 г. 

− за изменение и допълнение на Решение № 277 на МС от 2018 г. 

за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности 

с натурални и стойностни показатели през 2019 г.  

Реализираните в края на годината икономии от средствата за 

финансиране на делегираните от държавата дейности остават 

като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за 

финансиране на същите дейности, включително за 

инвестиционни разходи. 

Реализираните в края на годината икономии от средства за 

финансиране на местни дейности остават като преходен остатък 

по бюджета на общината и се използват за финансиране на 

дейности, съобразно решение на общинския съвет. 

Разходната част е разработена отделно за: 

       - делегирани от държавата дейности; 

       - местни дейности; 

       - дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 

Общият обем на разходите за 2019 г. е 10 233 974лв., в т.ч. за 

държавни дейности –                        5 925 994 лв., 4 180 494 лв. за 

местни дейностии 127486 лв. за дофинансиране на държавните 

дейности. 

 

Планиране на разходите за делегирани от държавата 

дейности: 

Общият обем на разходите е в размер на 5 925994лв., който 

включва обща субсидия за делегираните от държавата дейности в 

размер на 5 295795., капиталов трансфер 10400,преходен остатък 

от 2018 г. в размер на 619839 лв. включващ остатъците от 

държавните дейности. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ 

за 2019 г. преходните остатъци са възстановени по съответните 

дейности, от които произтичат. 

 

Планиране на разходите за местни дейности: 

 

Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 4 

180 494 лв. 
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Трудовите разходи за персонала в местните дейности са 

планирани на база достигнатата работна заплата и плановата 

численост на персонала за 2019 г. Взета е предвид и промяната на 

минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв.,от 1 януари  

2019 год. 

Текущите разходи в местните дейности са осигурени, като са 

взети предвид съпоставимата база от 2018 г., ангажименти по 

договори от 2018 г. и отговорностите по нормативните и 

поднормативни актове. 

 

Планиране на разходите за дофинансиране държавните 

дейности с местни приходи: 

 

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните 

дейности с местни приходи е в размер на 127486лв., в.т.ч. за 

„Кметски наместник” е  10834лв. и за функция „Образование” е 

27976лв. за слети и маломерни паралелки, за детски градини  

54668 лв., за функция „Здравеопазване” – 29270 лв. и функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 4738лв. 

 

Функционално разпределение на разходите – по функции и 

дейности: 

Функция І “Общи държавни служби”: 

Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска администрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрово 

осигуряване на делегираната държавна дейност “Общинска 

администрация” са предоставени от държавата средства в размер 

на 770002 лв. в т. ч.преходен остатък в размер на 35802 лв. от 

2018 г., които осигуряват изплащането на работните заплати и 

осигурителните плащания на персонала в общинската 

администрация и на кметовете. Предвидени са средства за 

дофинансиране назаплати, възнаграждения, плащания и 

задължителни осигурителните вноски от работодателза кметския 

наместник в размер на 10834лв. Общия размер на разходите за 

дейността са планирани в размер на 780836 лв. 

Местни дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска администрация” 

За финансиране на дейността са  предвидени средства в размер на 

610224лв., в т.ч. преходен остатък –198625 лв.  от 2018 г. и за 

финансиране на 5 бр.щатна численост на несписъчен състав, 

издръжка на кметствата  и общинска администрация, както и 

средства за капиталови разходи в размер на 56306лева. 

Дейност 123 “Общински съвет” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 181136 лв. 

Средствата са планирани за издръжка и възнагражденията на 

председателя на общинския съвет и общинските съветници. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска 

администрация и общински съвет са предвидени и разходи с 

целеви характер: 

-разходи за за представителни цели на Кмета на общината в 

размер на 7692 лв.,  

-разходи за представителни цели на Общинския съвет – 3846 лв.; 
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-за членски внос в нетърговски организации – 6100 лв. са за 

членски внос на общинска администрация,заНАПОС, НСОРБ и  

НАСО РБ. 

-за помощи по решение на Общински съвет - 30000 лв. 

Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на 

общината е съобразен с размера определен по чл. 90, ал. 1 от 

ЗДБРБ за 2019г., който не може да бъде по-голям от 2 на сто от 

общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация“. Същото ”правило“ важи и за 

размерът на средствата за представителни разходи за общинските 

съвети, който не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия 

годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 

администрация“, съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗДБРБ за 2019г. 

Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са 

планирани средства в размер на70558 лв., в т.ч. преходен остатък 

в размерна 47928лв., от които за: 

за материално стимулиране на 3  обществени възпитатели, 

възнаграждения на членовете на местните комисии за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и издръжка на местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

Група “Защита на населението, управление и дейности при 

стихийни бедствия и аварии” 

В Дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности” са предвидени средства в 

размер на 93901 лв. в т.ч. преходен остатък в размер на  12 

461лв., от които за: 

Денонощни оперативни дежурни – 5 броя; 

Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за 

управление – 3 броя; 

Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при 

бедствия. 

В Дейност 285 “Доброволни формирования за защита при 

бедствия” са планирани средствата за доброволни формирования, 

в размер на 19 458 лв., в.т.ч. 13458 лв. са преходен остатък от 

2018г.  

В Дейност 289 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия 

и производствени аварии” са заложени собствени средства за 

издръжка при бедствия, в размер на 1500 лв., които са остатък от 

държавна дейност. 

Функция ІІІ “Образование”: 

Делегирани от държавата дейности 

В Дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат 

средствата за обучението и възпитанието на децата в 

предучилищното образованиепо стандартите за: целодневна 

група в детска градина за деца от 2 до 4-годишна възраст 

включително, яслена група към детска градина, и подготвителна 

целодневна група в детска градина, разпределени чрез формула, 

както и по норматив за подпомагане на храненето,което е в 

размер на 94,00 лв. за дете. Първите два стандарта включват 

разходите за персонал, за социално-битовои културно 

обслужване (СБКО), за квалификация и за представително 

облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона 

http://www.napos-bg.org/
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за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). 

Стандартът за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) 

група към детска градина включва разходите за персонал, за 

СБКО, за представително облеклои квалификация на 

педагогическите специалисти, разходите по ЗЗБУТи други 

разходи за издръжка,осигуряващи условията за обучението и 

възпитанието на децата (без разходи за храна). 

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 

605959лв., в.т.ч. преходен остатък от 2018г. в размер на47365 лв.  

В Дейност 322 се планират и отчитат текущите разходи на 

училищата. Средствата по стандартите за ученик, разпределени 

чрез формулаи средствата по допълващите стандарти и 

нормативи за учениците се включват в бюджетната дейност, в 

която се отнася училището (сизключение на нормативите за 

ресурсно подпомагане).Директорът на училището може да 

извършва компенсирани промени по плана на приходите и 

разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ. 

В стандартите по образование не се включват средствата за 

стипендии на учениците, за познавателни книжки и учебници за 

децата от подготвителните групи и за учениците до VІІ клас, за 

закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на 

децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за 

компенсиране на транспортни разходи на педагогическия 

персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и 

детски градини, за спорт за всички. 

В Дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии” са планирани всички разходи на 4 броя училища - 

едно средно и три основни, всички прилагащи системата на 

делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 

2019 г. са предвидени да обезпечат обучението на 510 

ученици.Средствата са разчетени на база стандартите ипреходния 

остатък от 2018 г. Общо за дейността средствата са разчетени в 

размер на  1 863180 лв. в т.ч. и преходен остатък от 2018 год.   

159090лв. и 1 704090лв.по стандарт.. 

Дейност 389 „Други дейности по образованието”(издръжка на 5 

бр.ученически автобуси)-преходен остатък в размер на 2022 

лв.Финансирането на дейността ще бъде през бюджетната година 

чрез трансфер. 

Местни дейности:  

Функция „Образование”: 

В Дейност 311 “ Детски градини ” са предвидени средства в 

размер на 147347 лв., в.т.ч. преходен остатък от 2018г. 12889 лв. 

–  за капиталови разходи в детски градини и за издръжка, 

включително храната на децата. 

В Дейност 336 “Столове” са предвидени средства в размер на 60 

000 лв., разходите за храната на децата по училища СУ-

Самуил;ОУ Владимировци; ОУ Желязковец и ОУ 

Хърсово.Дейността се изпълняват от ОП«ОХСУ» Самуил. 

Функция ІV “Здравеопазване”: 

Делегирани от държавата дейности 

 Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска 

градина” средствата са в размер на 29782лв., в това число 

16477лв.- остатък от 2018 г. 

В Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в 

рамките на средствата по единните разходни стандарти са 

планирани средства за заплати, други възнагражденя, 

осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите. 
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Общо за дейността са предвидени средства в размер на 47339 лв., 

в т.ч. преходен остатък от 2018 г. в размер на 6632 лв.. 

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за 

медицинско обслужване в здравен кабинет в общини с над 40 

деца в общински детски градини – 159лв., яслена група към 

детска градина - 1331 лв. и медицинско обслужване в здравен 

кабинет на ученик в училище – 29лв. С разчетените средства се 

осигуряват средства за заплати и осигурителни плащания на 

медицинските специалисти. 

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

Делегирани от държавата дейности: 

Държавното финансиране е в размер на 1982944 лв. и формирано 

на база единни разходни стандарти за съответните структурни 

единици, влизащи в тази функция. Преходните остатъци от 2018 

г. са общо в размер на 278274  лв, трансферът за капиталови 

разходи е в размер на 10400лв.Общо за функцията средствата са в 

размер на 2271618 лв., както следва: 

  Център за обществена подкрепа – с. Самуил с капацитет 20 

потребители по стандарт е предвидена сума на база единните 

разходни стандарти в размер на 68240 лв. Преходния остатък от 

2018 г. е в размер на 2031  лв. Общо средствата за дейността са в 

размер на 70271 лв.  

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания– с. Хърсово с капацитет 15 потребители 

по стандарт е предвидена сума на база единните разходни 

стандарти в размер на 165 810  лв. Преходния остатък от 2018 г. е 

в размер на  8 011 лв. Общо средствата за Център за настаняване 

от семеен тип с. Хърсово са в размер на 173821 лв. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост– с. Пчелина с капацитет 15 потребители 

по стандарт е предвидена сума на база единните разходни 

стандарти в размер на 185790 лв.Преходния остатък от 2018г. е в 

размер на 7566 лв. Общо средствата за Център за настаняване от 

семеен тип с. Пчелина са в размер на  193 356 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

деменция с. Хума 

 Разкрита е през 2016г. с капацитет 13 потребители по стандарт е 

предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер 

на 164138  лв. Преходния остатък от 2018г. е в размер на 22516 

лв.  Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип  с. 

Хума са в размер на 197054лв. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост– с. Богомилци с капацитет 15 

потребители по стандарт е предвидена сума на база единните 

разходни стандарти в размер на 185790 лв.Преходния остатък от 

2018г. е в размер на43354 лв.  Общо средствата за Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Богомилци са в размер на  229144 лв. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост с.Самуил с капацитет 14 потребители по 

стандарт е предвидена сума на база единните разходни стандарти 

в размер на 173404 лв.Преходния остатък от 2018г. е в размер на  

12972 лв.  Общо средствата за Център за настаняване от семеен 

тип – с. Самуил са в размер на  186376 лв. 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналостс. Самуил с 

капацитет 86 потребители по стандарт е предвидена сума на база 

единните разходни стандарти в размер на 863268 лв. Преходния 

остатък от 2018 г. е в размер на 169220лв. Общо средствата за 

дейността са в размер на 1032488лв. 
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За Център за социална рехабилитация и интеграция - с. 

Владимировци с капацитет 30 потребители.Общо средствата за 

дейността са в размер на 97 200 лв. 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. Кривица с 

капацитет 8 потребители по стандарт е предвидена сума на база 

единните разходни стандарти в размер на 79304 лв.  Преходния 

остатък от 2018 г. е в размер на 12 244,00 лв. Общо средствата за 

Защитено жилище – с. Кривица са в размер на  91548 лв. 

За Дейност “Личен асистент”преходният остатък е в размер на 

360 лв.Дейноста ще се изпълнява до месец септември въввръзка 

със споразумение №ФС001-0728/28.12.2018г. през 2019г. 

В Дейност 532  Програми за временна заетост са планирани 

средства за издръжка по програмите в размер на  8400 лв. 

Дейност 589 “Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта”са планирани средства в 

размер на 209156  лв.Тук са заложени средства за заплати , 

осигуровки и издръжка на ОП ”Обществено хранене и социални 

услуги 155970 и капиталов разход от в размер 74978лв за 

изграждане на едноетажна сграда към сградата за предоставяне 

на социални услуги- 3 етап. 

В дейност 714 Спортни бази за спорт за всички е преходения 

остатък в размер на 330 лв 

За дейност 738 „Читалища“са предвидени средства в размер на  

151840лв. разпределени за 14 броя читалища със 16 броя 

субсидирана численост. 

 

Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”: 

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински 

приходи и подпомагащи работата на Общинско предприятие  

“Самуил 2011” 

В Дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 

средсва в размер на49010 лв.- разходите са за поддръжка на 

улично осветление . 

В Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната 

мрежа” са планирани разходи в размер на 1219220 лв. , които са 

за зимно поддържане, текущ и основен ремонт на улици. 

Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” - са планирани 

разходи в размер на  1000617 лв.,от които преходен остатък 

324417 лв., по ПМС №260 /24.11.2017г. включени в списъка на 

капиталовите разходи. 

В Дейност 622 “Озеленяване” са планирани средствазаОСП 

Озеленяване и благоустройствов размер на 32 461 лв. 

В Дейност 623 “Чистота” са планирани средства съгласно план – 

сметката Приложение №3 , приета от Общинския съвет в размер 

на 314844 лв. 

   Общо за дейността, средствата са в размер на 229640 лв., в т.ч. 

преходен остатък от 2018 г. в размер на 30909 лв.,а отчисленията 

по ЗУО са планирани в приходен параграф и са отразени със знак 

“минус” (-) в размер на 85204 лв. 

 

Функция VІІ “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело” 
 

За Дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена 

сума в размер на 35000лв.,от които 15000 за ремонт на детска 
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площадка в парка на с.Владимировци и субсидия  за спортни 

клубове и 20 000  

За Дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в 

размер на 74 612лв., от които 35906 за съфинансиране по Проект 

«Красива България», 35906 заремонт на сграда в гробищен парк 

с. Здравец  и  за дъски и ковчези. 

За Дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени 

средства в размер на            27 000 лв. за културни мероприятия 

на община Самуил. 

Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”:  

За Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане и ремонт на 

пътища” са предвидени средства в размер на 147891 лв., в т.ч. 

43191 лв. за текущ ремонт на пътища., от преходния остатък за 

2018г. и предвидените средства за снегопочистване за 2019 г. в 

размер на 104700 лв., от които 20000лв. от местни приходи за 

снегопочистване на вътрешни селски пътища. 

За Дейност 898 “Други дейности на икономиката“са предвидени 

средства в размер на  

80402лв.  Средсвата са за проектиране и застраховки на 

общински имоти и ДМА и разходи по Оперативни програми. 

За Дейност 910 “Разходи за лихви“ са предвидени средства в 

размер на 6992лв., за банковия заем. 

Функция ІХ “ Разходи некласифицирани в другите функции” 

Планиран е резервен кредит в размер 5000лв., в местни дейности 

за допълнително разпределение по дейности при възникнали 

неотложни дейности. 

ДОФИНАНСИРАНЕ 

Приложение № 1.2 

Финасирането на делегираните от държавата дейности с местни 

приходи е в общ размер на 127486 от които: 

Дейност 122 “Общинска администрация”предвидени са средства 

за дофинансиране  в размер на. 10834лв за възнаграждения и 

осигурителни плащанияна кметския наместник; 

Дейност 311 « Детски градини» предвидени са средства за 

дофинансиране  в размер на 

54668 лв. за 5,5 бр. щатна численост на непедагогически 

персонал ; 

Дейност 322 «Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии»  предвидени са средства за дофинансиране  в размер 

на 27976 лв. за маломерни и слети паралелки. 

Дейност 437 «Здравен кабинет в детски градини и училища» 

предвидени са средства за дофинансиране  в размер на 29270 лв. 

за 2 бр. щатна численост на медицински персонал. 

Дейност 530 «ЦНСТ – с.Хърсово» предвидени са средства за 

дофинансиране  в размер на -3729лв. 

Дейност 554 «ЦНСТ -с.Самуил» предвидени са средства за 

дофинансиране  в размер на -1009 лв. 
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КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

Капиталовите разходи на Община Самуил за 2019 година са в 

размер на 2160322лева /Приложение № 5 –Поименен списък на 

капиталовите разходи на Община Самуил за 2018 година./, 

осигурена по източници на финансиране: 

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2019 г.  

  -  418000 лв. 

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2018 г.  

  -  106152 лв. 

Собствени бюджетни средства                   

-  185272 лв. 

Преходен остатък за целева субсидия от РБ за 2017 г.                       

-             889 лв 

Собствени средства от местни приходи                                             

-         49192лв 

по ПМС №260/24.11.2017г  -       324 417 лв. 

по ПМС №165/07.08.2018г  -      620 000 лв. 

по ПМС №315/19.12.2018г  -   440 000 лв. 

- други трансфери - 16400 

Разпределението на предвидените по бюджета за 2018 г. 

капиталови разходи по дейности и източници на финансиране е 

видно от разчета за финансиране на капиталовите разходи на 

община Самуил за 2018г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ.   

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът 

на бюджет на общината се придружава от разчет на сметките за 

средства от Европейския съюз. 

В приложение № 8 в индикативният годишен разчет  за 

средствата от ЕС  за 2019г. по различните Оперативни програми 

общо в размер на   5 518 374 лв. 

АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИ 

Доклад от извършена оценка за наличие на условията по чл. 

130а, ал.1 от ЗПФ 

На основание  чл. 130д, ал.1 от Закона за публичните финанси( 

ЗПФ), е извършена оценка за наличие на условията по чл.130а от 

ЗПФ. 

Оценката е направена въз основа на предварителни дани от 

финансовия отчет и отчета на бюджета на общината за 2018г., 

както и дани за предходни години и при спазване на 

Методически указания по прилагането но чл.130а, ал.1 от ЗПФ, 

дадени от Министерство на финансите (МФ) на основание 

чл.130г. от ЗПФ с № АД-6/07.06.2016г. и публикувани на 

официалната страница на министерството, като резултатите по 

показатели са следните: 

Спазване на фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗПФ: 

По чл.32, ал.1 от ЗПФ – годишният размер на плащанията по 

общинския дълг във всяка отделна година не надвишава 15 на сто 

от средногодишния размер на собствените  приходи и общата 

изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на 

базата на дани от годишните  отчети за изпълнението на бюджета 

на общината. 
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Общината няма издадени общински гаранции през 2018г. 

Наличните към края на годината задължения за разходи по 

бюджета на общината не надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 

години. 

Към края на годината няма поети ангажименти за разходи по 

бюджета на общината надвишаващи 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 

години. 

Към края на годината няма просрочени задължения по бюджета 

на общинатаПриложение № 1 . 

Обобщение на резултатите 

Финансовото състояние на общината, оценено по Методиката на 

МФ за наличие на условията по чл.130а от ЗПФ, е добро и не 

попада в общините с риск да бъдат изпълнени три и повече от 

условията по чл.130а, ал. 1 от ЗПФ.Не съществува риск общината 

да попадне в групата на общините с финансови затруднения. 

ИЗВОДИ 

От изложеното дотук могат да се направят следните изводи: 

    Очаква ни поредна трудна година  с оглед на предвидения 

финансов ресурс в ЗДБРБ за 2019г., въпреки  увеличението от 17 

процента спрямо 2018г. в „Функция Образование” и в „Функция 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи” прибилизително 

10 процента в останалите финкции увеличението насредствата са 

недостатъчни и се налага дофинансиране на държавните 

дейности във функциите„Образование“ „Здравеопазване” и 

„Общинска администрация“. 

Финансово икономическите показатели налагат стриктно 

спазване на финансовата дисциплина и следва да се прави 

регулярен анализ на ефекта от въведените мерки. Необходимо е 

ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници. 

Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са 

гаранция за изпълнението на заложените разходи. 

Необходимо е да продължи тенденцията за повишена 

събираемост на местните приходи. 

Привличането на средства по оперативните програми на 

европейските фондове е възможност за увеличаване на 

приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва да 

става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

Проектът за бюджет за 2019 г. e представен на местната общност 

и беше обсъден публично под формата на обществено обсъждане 

на 09.01.2019г. в заседателната зала на община Самуил от  10.00 

часа. 

      На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона 

за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2019 г., 

Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 декември 

2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 28 декември 2018 г.) и 

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 

http://www.minfin.bg/upload/35940/ZDB2018.pdf
http://www.minfin.bg/upload/35940/ZDB2018.pdf
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Община Самуил,  Общински съвет Самуил ,със „За” –16  гласа;  

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

 

РЕШИ 

1.Приема Бюджета на Община Самуил за 2019 

година, както следва: 

1.1. ОБЩО ПРИХОДИ  в размер на10 233 974лв., съгласно  

Приложение № 1.1.в това число: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

5925994 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1.Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в 

размер на   - 5295755лв. 

Целева субсидия за за капиталовите разходи за финансиране на 

делегирани от държавата дейности в размер на 10400 лв. 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2018 година в размер на 619839в, 

съгласно Приложение № 4 справка за разпределение на 

преходния остатък от 2018година. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 307 980 лв., в 

т. ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 368 000в. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 987 852 лв. 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия  в размер на 792 400  лв.,  

в т.ч. 84700 лв.  зимно поддържане и снегопочистване  

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности в размер на 407600в. 

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми  от бюджетни сметки/ СЕС – 

104438 лв. 

1.1.2.6.Трансфери между бюджети отразени със знак (минус )– 

85204 лв. 

1.1.2.7.Погашения към дългосрочни заеми към банки (минус) – 

90000 лв. 

1.1.2.8.Преходен остатък от 2018 година в размер на 2031770 лв., 

съгласно  Приложение № 4 – справка за разпределение на 

преходния остатък от 2018 година. 

1.2. РАЗХОДИТЕ  са в размер на 10 233 974лв лв. 

разпределени по функции, групи, дейности 

параграфи,съгласно: Приложения № 1.2 разходи, в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 925994лв., 

в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер 

на 103532лв. 

1.2.2. За местни дейности в размер на 4189494 лв.. 

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със 

средства от собствените приходи на делегираните от държавата 

дейности в размер на 127486 лв. 

1.2.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, 

изчислено на касова основа в размер на 0 лв. 
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1.2.5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер 

на 5000лв. 

2. Приема програма за капиталовите разходи наобщина 

Самуил в размер на 2160322лв., съгласно Приложение №5 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети и определя: 

Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 

“Общинска администрация”, съгласно Приложение  № 9 

«Численост на персонала за делегираната от държавата дейност 

“Общинска администрация” и Възнаграждения на кметове 

съгласно Приложение №9а, разходи за заплати през 2019 г.». 

(Съгласно РМС 227, изм. И доп. сРМС 776 от 2018г. за 

делегираните от държавата дейности във функциите 

Образование” (с изключение на прилагащите система на 

делегирани бюджети,) „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” и  „Почивно дело, религиозни дейности и 

култура” (без читалищата) числеността на персонала се определя 

от кмета на общината в рамките на средствата, определени от 

съответните стандарти и утвърдените планови разчети) 

5. Приема размера (ставката) на данъка върху недвижимите 

имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 

2019г., съгласно Приложение № 2 . 

6. Утвърждава разчет за целеви разходии субсидии , както следва 

за: 

6.1. Членски внос – 6100лв.; 

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 

30000лв.; 

6.3. Субсидии за: 

 6.3.1. Читалища – 151840лв., съгласно Приложение № 

12Справка за разпределение на субсидията по читалища за 2019 

година. 

6.3.2.Спортни клубове – общо в размер на 20 000 лв. съгласно 

плануваната  субсидия за спортни клубове в Община Самуил 

2019 г., в т.ч.: 

Футболен клуб “Победа” с. Богданци –5  000 лв. 

Спортен клуб по борба“Шампиони” с. Самуил – 5 000 лв.  

Спортен клуб Локомотив” с. Самуил – 5 000 лв.  

Футболен клуб “Вихър ” с. Владимировци – 5 000 лв. 

Упълномощава кмета на общината да определи и договори 

допълнителни условия по предоставянето и отчитането на 

целевите средства по т.4.1-4.6 

6.4. Утвърждава поименен списък на длъжностите, които имат 

право на транспортни разходи съгласно Приложение № 10.1 и 

10.2 

6.4.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % 

отдействителните разходи,съгласно НАРЕДБА № 1 от 16 януари 

2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните 

разходи или на разходите за наем на педагогическите 

специалисти в институциите в системата на предучилищното и 
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училищното образование, но не повече от размера на фактически 

възстановените средства от Централния бюджет. 

6.4.2.За останалите пътуващи от местоживееното до 

местоработата и обратно с осигурен специализиран превоз на 

стойност не повече от 1,65 лв. на км. 

6.4.2.1.Утвърждава маршрут за специализиран превоз с маршрут 

с. Пчелина -с.Самуил и обратно с часове на тръгване 7.05 и час на 

връщане 17:10. 

6.4.2.2. Утвърждава маршрут за специализиран превоз с маршрут 

гр. Разград- с. Желязковец-с. Самуил и обратно с часове на 

тръгване и връщане съобразно работното време на ДГ „Кокиче” 

с. Самуил  

6.4.2.3.При невъзможност да се осигури специализиран превоз по 

маршрутите по т . 6.4.2.1. и т.6.4.2.2. да се плащат разходите с 

обществен транспорт(с автобусен или ЖП транспорт)в размер на 

85% от действителните след представяне на билети, фактури и 

абонаментни карти за пътуване по утвърдени маршрути на 

обществения транспорт от местоживеенето до местоработата и 

обратно. 

6.4.3. Утвърждава разходите за погребения,като  доставка на 

дъски и ковчези за сметка на  Община Самуил.  

6.4.4. Утвърждава разходите за мероприятия по културния 

календар на община Самуил в размер на 27 000 лв.  

6.4.5.Всички организации с нестопанска цел и нетърговски 

организации, получаващи субсидии от общинските приходи, 

представят до десет работни дни на месеца следващ изтеклото 

тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, 

придружен със заверени копия на разходооправдателните 

документи. Непредставянето на отчети на всяко тримесечие 

спира предоставянето на субсидията до представянето на 

отчетите. 

7. Приема следните лимити за разходи: 

7.1.Средства за социално – битово и културно обслужване на 

персонала в бюджетните дейности и звена в размер на 3 % от 

средствата за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

7.2.Утвърждава разходите за представителни цели и 

международна дейност на кмета на общината в размер на 

7692лв., в т.ч. и на кметовете на кметства и кметския наместник 

общо в размер на 2340лв., по 180 лв. на кметство и 

наместничество на годишна база.  

7.3.Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер 

на 3846. лв. 

8. Утвърждава следните приоритети при разходването на 

бюджетните средства: 

8.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и медикаменти; 

8.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на 

социални, здравни и образователни заведения. 

8.3. Плащания по обслужване на общинските заеми. 
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9. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от 

бюджетните звена при спазване приоритетите за извършване на 

разходите по бюджета за 2019 година, утвърдени с настоящото 

решение. 

10.  Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от СЕС, съгласно Приложение № 8 

11.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2019 г. и прогнози показатели 

запериода 2020г., 2021 г.и 2022г. по приходите, помощите, 

даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, и по 

разходите, съгласно Приложение №11 

13.Одобрява прогноза за общински дълг за периода 2019-

2022г.,съгласно Приложение №6г 

14. Одобрява прогнозни парични потоци за периода 2019-2022г., 

съгласно Приложение № 6. 

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №13 

16. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

16.1. Определя максималния размер на новия общински дълг, 

който може да бъде поет през 2019г. в 

16.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 

2019 г. вразмер на1399950лв. 

16.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските 

гаранции към края на 2019 г. в размер на 1496610 лв. 

16.4.Не одобрява поемане на нов дълг. 

17. Одобрява максимален размер на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година  в 

размер до 15% по бюджета на общината, като наличните към 

края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 

15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години (ограничението не се прилага за 

задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и 

дарения ), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за 

публичните финанси. 

18. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2019 в размер на 2110977лв ,като 

наличните към края на годината поети ангажименти за разходи 

не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години (ограничението 

не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка 

на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 2 

от Закона за публичните финанси. 

19. Одобрява размера на просрочените задължения/Приложение 

№1от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета 

за 2019г. в размер на 0лв за задължения . 

Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2019г. в размер на140000лв. Заложени в 

приходната част на бюджета. 

Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

В часта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, 
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с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие 

че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната 

делегирана дейност: 

В часта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да 

изменя общия размер на разходите. 

В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 

непредвидени и/ или неотложни разходи. 

20. Одобрява отчета за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2019г.,  

съгласно Приложение №14. 

21.Одобрява   оценката, анализа и прогнозата по текущото 

наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1от ЗФП, посочен в 

докладана кмета. 

22. Приема бюджета на второстепенните разпоредители с 

бюджет, както следва: 

22.1. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Самуил  -960784 лв.,в 

т.ч.5333 лв. дофинансиране 

22.2. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Владимировци –408765 лв.,в т.ч.8051 лв. 

дофинансиране 

22.3. ОУ ”Паисий Хилендарски”- с.Хърсово-243735 лв.,в т.ч. 

7749 лв. дофинансиране 

22.4. ОУ ”Климент Охридски” с. Желязковец-277872 лв.,в т.ч. 

6843 лв. дофинансиране 

22.5 ОП „Самуил 2011” – 363854 лв. 

22.6 ОП „ОХСУ” –155970 лв. 

22.6 ОП „ОСП” –32461 лв. 

23. Дава правомощия на кмета на общината да извършва 

компенсирани промени по бюджета, съгласно чл. 125 от ЗПФ: 

22.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, 

с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, 

че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната 

делегирана дейност; 

22.3. В частта за местните дейности - между утвърдените 

разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, 

без да изменя общия размер на разходите. 

 

23. Възлага на кмета на общината: 

23.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджети. 

23.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 

предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 

приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
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23.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните 

записки към тях. 

23.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово 

управление и контрол. 

24. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени 

заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито 

бюджет е част от общинския бюджет. 

25. Упълномощава кмета на общината: 

25.1. Да разработва и възлага подготовката на общински 

програми и проекти и да кандидатства за финансирането и 

реализира изпълнението им със средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на целите на 

общината. 

25.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и 

други източници за финансиране на плащания  и за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

25.3. Упълномощава кмета при необходимост от съфинансиране 

на одобрении проекти по програми на ЕС да предлага промени на 

общинския съвет.  

25.4 При предоставяне на временни безлихвени заеми от 

временно свободните средства по бюджета на общината да се 

спазват изискванията на чл.126 от  ЗПФ. 

26. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни кредити за 

различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на 

една бюджетна група без да изменя 

общия и размер в частта за местните дейности. 

27. При реализирани в края на годината икономии от средства за 

финансиране на местни дейности, във второстепенните 

разпоредители с бюджет, същите да остават като преходен 

остатък по бюджета на общината и да се използват за 

финансиране на дейности, съобразно решение на общинския 

съвет. 

28. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

проекта за бюджет на Община Самуил  за 2019 г., съгласно 

Приложение №7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1.1 

 
БЮДЖЕТ 

 на Община Самуил за 2019г. 

О Б Щ О   П Р И Х О Д И  

Наименование на приходите:                               §§ 
 Годишен 

план            

ПРИХОДИ 

ДЕЛЕГИРАН

И ОТ 

ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ 

МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТ

И 

1 2 3 4 5 

I.  ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ 

ПРИХОДИ 
  1,355,852   1,355,852 

 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ    368,000 0 368,000 

Данък върху доходите на физически лица 01-00 2,000 0 2,000 

 Окончателен годишен (патентен) данък 01-03 2,000 0 2,000 

Имуществени и други местни данъци 13-00 366,000 0 366,000 

 Данък върху недвижимите имоти 13-01 65,000 0 65,000 

 Данък върху превозните средства 13-03 231,000 0 231,000 

 Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. 

начин 
13-04 70,000 0 70,000 

Други данъци 20-00 0 0 0 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   987,852 0 987,852 

Приходи и доходи от собственост 24-00 240,740 0 240,740 

 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24-04 65,000 0 65,000 

 Приходи от наеми на имущество 24-05 22,000 0 22,000 

 Приходи от наеми на земя 24-06 152,240 0 152,240 

 Приходи от дивиденти 24-07 1,500 0 1,500 

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-08 0 0 0 

Общински такси 27-00 356,200 0 356,200 

за ползване на детски градини 27-01 28,000 0 28,000 

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични 

платна и др. 
27-05 7,100 0 7,100 

за ползване на домашен социален патронаж и др.соц.у-ги 27-04 10,000   10,000 

за битови отпадъци 27-07 264,000 0 264,000 

за технически услуги 27-10 10,000 0 10,000 

за административни услуги 27-11 35,000 0 35,000 

за притежаване на куче 27-17 100 0 100 

други общински такси 27-29 2,000 0 2,000 

Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 30,000 0 30,000 

глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения 

и начети 
28-02 15,000 0 15,000 

Наказателни лихви за данъци,мита и осигур. Вноски 28-09 15,000   15,000 

Други неданъчни приходи 36-00 2,000 0 2,000 
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получени застрахователни обезщетения от ДМА 36-11 0   0 

др.недан.приходи 36-19 2,000 0 2,000 

Внесени ДДС и др.дан. върху продажбите 37-00 -16,400 0 -16,400 

Внесен ДДС (-). 37-01 -10,600 0 -10,600 

внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) 37-02 -5,800 0 -5,800 

Постъпления от продажба на нефинан. активи 40-00 321,312 0 321,312 

Приходи от продажба на сгради 40-22 0 0   

Приходи от продажба на транспортни средства 40-24 2,000 0 2,000 

Приходи от продажба на земя 40-40 319,312 0 319,312 

Приходи от концесии 41-00 42,000 0 42,000 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от 

страната 
45-00 12,000 0 12,000 

Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени 

суми от страната 
45-01 12,000 0 12,000 

Всичко приходи (1+2)   1,355,852 0 1,355,852 

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ     

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 31-00 6,506,155 5,306,155 1,200,000 

А) обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 

от ЦБ за общини (+) 
31-11 5,295,755 5,295,755   

Б) обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни 

дейности от ЦБ за общини (+) 
31-12 792,400   792,400 

В) целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови 

разходи (+) 
31-13 418,000 10,400 407,600 

Г)възстановени трансфери за ЦБ (-) 31-20 0 0 0 

Всичко взаимоотношения:   6,506,155 5,306,155 1,200,000 

ІІІ. Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) 61-00 -85,204 0 -85,204 

получени трансфери (+) 61-01   0   

предоставени трансфери (-) 61-02 -85,204 0 -85,204 

трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 

(+/-) 
61-05   0   

вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител 
61-09   0   

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и 

извънбюджетни сметки/фондове (нето) 
62-00 0     

получени трансфери (+) 62-01   0   

предоставени трансфери (+) 62-02   0   

Всичко трансфери:   -85,204 0 -85,204 

ІV. Временни безлихвени заеми   -104,438   -104,438 

Временни безлихвени заеми между бюджети и 

извънбюджетни сметки/фондове (нето) 
76-00 -104,438   -104,438 

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия 

и др.сметки включени в консолидираната фискална 

програма 

78-00 0   0 

          

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и 

др.сметки включени в консолидираната фискална програма 
78-88 0 0 0 

Всичко временни безлихвени заеми:   -104,438 0 -104,438 
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V. Операции с финансови активи и пасиви заеми от 

други банки и др. - нето (+/-) 
83-00 -90,000   -90,000 

Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в 

страната (-) 
83-22 -90,000 0 -90,000 

Временно съхранявани средства и средства на 

разпореждане - нето (+/-) 
88-00 0   0 

Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за 

бюджетни сметки (+/-) 
88-02 0 0 0 

средства на разпореждане предоставени / събрани от/за 

извънбюджетни сметки (+/-) 
88-03       

Всичко:   -90,000 0 -90,000 

VІ. Финансиране на деф.и излишъка         

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 95-00 2,651,609 619,839 2,031,770 

Остатък в левове по сметки от предходния период (+) 95-01 2,651,609 619,839 2,031,770 

Остатък в левова равностойност по валутни сметки от 

предходния период (+) 
95-02 0 0 0 

Наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95-07 0     

Всичко финансиране на дефицита и излишъка:   2,651,609 619,839 2,031,770 

ОБЩО ПРИХОДИ    
10,233,97

4 
5,925,994 4,307,980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 1.2             

                    

БЮДЖЕТ 
            

 на Община Самуил за 2019 г. 
            

                    

№ Наименование на показателите §§ 
 Годишен 

план 2019 
§§ ДД §§ МД §§ ДОФ. 

  О Б Щ О    Р А З Х О Д И   10 233 974   5 925 994   4 180 494   127 486 

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 3 709 700 01-00 3 398 825 01-00 218 317 01-00 92 558 

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 3 640 860 01-01 3 329 985 01-01 218 317 01-01 92 558 

  заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02 68 840 01-02 68 840 01-02 0 01-02 0 

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 390 295 02-00 211 671 02-00 177 747 02-00 877 

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 40 002 02-01 360 02-01 39 642 02-01 0 

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 143 800 02-02 21 750 02-02 122 050 02-02 0 

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 141 884 02-05 133 507 02-05 7 655 02-05 722 

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 41 554 02-08 36 154 02-08 5 400 02-08 0 

  други плащания и възнаграждения 02-09 23 055 02-09 19 900 02-09 3 000 02-09 155 

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 863 186 05-00 761 334 05-00 86 573 05-00 15 279 

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 490 193 05-51 427 347 05-51 52 942 05-51 9 904 

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 67 185 05-52 64 985 05-52 0 05-52 2 200 

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 199 127 05-60 175 302 05-60 20 904 05-60 2 921 

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 106 681 05-80 93 700 05-80 12 727 05-80 254 

  Издръжка 10-00 2 776 287 10-00 1 154 550 10-00 1 602 965 10-00 18 772 

   - храна 10-11 393 367 10-11 293 367 10-11 100 000 10-11 0 

   - медикаменти 10-12 20 180 10-12 20 100 10-12 80 10-12 0 
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   - постелен инвентар и облекло 10-13 67 054 10-13 47 304 10-13 19 500 10-13 250 

   - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 11 662 10-14 10 062 10-14 1 600 10-14 0 

   - материали 10-15 363 053 10-15 137 115 10-15 220 400 10-15 5 538 

   - вода, горива и енергия 10-16 455 483 10-16 229 941 10-16 212 558 10-16 12 984 

   - разходи за външни услуги 10-20 628 180 10-20 234 159 10-20 394 021 10-20 0 

   - текущ ремонт 10-30 662 725 10-30 47 868 10-30 614 857 10-30 0 

   - командировки в страната 10-51 27 902 10-51 19 602 10-51 8 300 10-51 0 

   - разходи за застраховки 10-62 30 411 10-62 11 300 10-62 19 111 10-62 0 

  
 - разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 

разноски 
10-92 1 200 10-92 200 10-92 1 000 10-92 0 

   - други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 115 070 10-98 103 532 10-98 11 538 10-98 0 

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 100 941 19-00 27 591 19-00 73 350 19-00 0 

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 7 388 19-01 2 288 19-01 5 100 19-01 0 

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 93 553 19-81 25 303 19-81 68 250 19-81 0 

  Разходи за лихви по заеми от страната 22-00 6 992 22-00 0 22-00 6 992 22-00 0 

  Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-21 6 992 22-21 0 22-21 6 992 22-21 0 

  Стипендии 40-00 13 311 40-00 13 311 40-00 0 40-00 0 

  Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 42-00 30 000 42-00 0 42-00 30 000 42-00 0 

  обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42 14 30 000 42 14 0 42 14 30 000 42 14 0 

  
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел 
45-00 171 840 45-00 151 840 45-00 20 000 45-00 0 

  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 
46-00 6 100 46-00 0 46-00 6 100 46-00 0 

  Основен ремонт на ДМА 51-00 889 566 51-00 50 000 51-00 839 566 51-00 0 

  Придобиване на ДМА 52-00 1 270 756 52-00 156 872 52-00 1 113 884 52-00   

  Придобиване на НДА 53-00 0 53-00 0 53-00 0 53-00 0 

  Резерв за непредвидени и неотложни разходи 00-98 5 000 00-98 0 00-98 5 000 00-98 0 

  Д ъ р ж а в н и   д е й н о с т и   5 925 994 
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1 Функция І "Общи държавни служби"   549 350 

      

122 Д. 122 - Общинска администраци- Служители,Зам.кметове и ДС 549 350 

      
  

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 426 550 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 357 710             

  заплати на персонала по служебни правоотношения 01-02 68 840             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 29 600             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 19 450 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 7 050             

  други плащания и възнаграждения 02-09 3 100             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 93 200             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 57 600 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 22 950             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 12 650             

  Численост на персонала 43,5               

1 Функция І "Общи държавни служби"   220 652             

122 Д. 122 - Общинска администрация-Кметове/без зам.кметовете/ 220 652 
            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 177 514 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 177 514             

  заплати на персонала по служебни правоотношения 01-02 0             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 8 224             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 8 024 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             
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  други плащания и възнаграждения 02-09 200             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 34 914             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 21 854 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 8 906             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 4 154             

  Численост на персонала 14               

2 Функция ІІ "Отбрана и сигурност"   183 917             

239 Д. 239 - Други дейности по вътрешната сигурност   70 558             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 9 000             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 9 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 1 728             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 1 044 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 432             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 252             

  Издръжка 10-00 59 830             

  материали 10-15 8 900             

  вода, горива и енергия 10-16 0             

  разходи за външни услуги 10-20 50 328             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 602             

  Обществени възпитатели                  

282 
Д.282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности 
93 901 

            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 69 052 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 69 052             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 3 660             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 1 610 
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  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 1 750             

  други плащания и възнаграждения 02-09 300             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 14 289             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 8 920 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 3 390             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 1 979             

  Издръжка 10-00 6 900             

  постелен инвентар и облекло 10-13 800             

  материали 10-15 200             

  вода, горива и енергия 10-16 2 000             

  разходи за външни услуги 10-20 3 500             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 400             

  Денонощни оперативни дежурни  5               

  Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление 3               

285 Д.285 - Доброволни формирования за защита при бедствия   19 458             

  Издръжка 10-00 19 458             

  постелен инвентар и облекло 10-13 10 000             

  разходи за външни услуги 10-20 7 458             

  разходи за застраховки 10-62 2 000             

  Численост на персонала                 

289 Д. 289- Др.д/сти за защита на населението при стих.бедствия и аварии   0             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  Численост на персонала                 

3 Функция ІІІ "Образование"   2 471 161             

311 Д. 311 - Детски градини-ОБЩО   605 959             

  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 01-00 464 451             
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правоотношения 

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 464 451             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 17 308             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 1 000             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 12 908 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

  други плащания и възнаграждения 02-09 3 400             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 101 820             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 54 139 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 12 785 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 22 297             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 12 599             

  Издръжка 10-00 22 380             

  храна 10-11 8 834             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 1 862             

  материали 10-15 0             

  разходи за външни услуги 10-20 11 684             

  Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва:                 

  Педагогически персонал                  

  Непедагогически персонал                  

311 Д. 311 - Детски градини- ДГ САМУИЛ   369 842             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 282 304 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 282 304             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 9 305             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 500             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 7 105 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             
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  други плащания и възнаграждения 02-09 1 700             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 61 723             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 33 700 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 7 627 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 13 650             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 6 746             

  Издръжка 10-00 16 510             

  храна 10-11 6 085             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 784             

  материали 10-15 0             

  разходи за външни услуги 10-20 9 641             

  Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва:                 

  Педагогически персонал -                 

  Непедагогически персонал -                 

311 Д. 311 - Детски градини-ДГ ВЛАДИМИРОВЦИ   236 117             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 182 147 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 182 147             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 8 003             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 500             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 5 803 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

  други плащания и възнаграждения 02-09 1 700             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 40 097             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 20 439 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 5 158 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 8 647             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 5 853             
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  Издръжка 10-00 5 870             

  храна 10-11 2 749             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 1 078             

    10-15 0             

  разходи за външни услуги 10-20 2 043             

  Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва:                 

  Педагогически персонал                  

  Непедагогически персонал                  

322 Д.322-Неспециализирани училища,без професионални гимназии-ОБЩО   1 863 180             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 1 114 609 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 1 114 609             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 75 900             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 2 400             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 58 500 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 10 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 5 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 281 900             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 137 600 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 52 200 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 60 150             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 31 950             

  Издръжка 10-00 342 060             

  храна 10-11 59 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 6 300             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 8 000             

  материали 10-15 32 370             

  вода, горива и енергия 10-16 60 000             
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  разходи за външни услуги 10-20 30 308             

  текущ ремонт 10-30 32 650             

  командировки в страната 10-51 5 200             

  разходи за застраховки 10-62 4 500             

  разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 200             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 103 532             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 14 500             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 14 500 

            

  Стипендии 40-00 13 311             

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 20 900             

  
Д.322-Неспециализирани училища,без професионални гимназии 

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил   955 451 
            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 569 719 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 569 719             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 38 000             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 2 000             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 30 000 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 3 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 3 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 133 500             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 65 000 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 25 000 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 27 500             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 16 000             

  Издръжка 10-00 191 921             

  храна 10-11 28 000             
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  постелен инвентар и облекло 10-13 4 000             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 3 000             

  материали 10-15 13 000             

  вода, горива и енергия 10-16 25 000             

  разходи за външни услуги 10-20 20 308             

  текущ ремонт 10-30 5 000             

  командировки в страната 10-51 3 000             

  разходи за застраховки 10-62 2 000             

  разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 200             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 88 413             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 9 000             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 9 000 

            

  Стипендии 40-00 13 311             

  Придобиване на ДМА 52-00 0             

  
Д.322-Неспециализирани училища,без професионални гимназии 

ОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци   400 714 
            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 254 728 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 254 728             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 14 500             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 13 000 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 1 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 500             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 69 500             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 34 000 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 11 400 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 15 900             
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  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 8 200             

  Издръжка 10-00 49 436             

  храна 10-11 18 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 1 200             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 1 000             

  материали 10-15 5 370             

  вода, горива и енергия 10-16 10 000             

  разходи за външни услуги 10-20 3 000             

  текущ ремонт 10-30 2 000             

  командировки в страната 10-51 600             

  разходи за застраховки 10-62 1 000             

  разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 0             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 7 266             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 2 500             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 2 500 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 10 050             

  
Д.322-Неспециализирани училища,без професионални гимназии 

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Хърсово   235 986 
            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 153 556 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 153 556             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 9 400             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 400             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 7 500 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 1 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 500             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 35 600             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 18 600 
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осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 5 800 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 7 750             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 3 450             

  Издръжка 10-00 35 930             

  храна 10-11 8 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 300             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 2 000             

  материали 10-15 4 000             

  вода, горива и енергия 10-16 10 000             

  разходи за външни услуги 10-20 4 000             

  текущ ремонт 10-30 2 000             

  командировки в страната 10-51 600             

  разходи за застраховки 10-62 700             

  разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 0             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 4 330             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 500             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 500 

            

  Придобиване на ДМА 52-00 0             

  
Д.322-Неспециализирани училища,без професионални гимназии 

ОУ "Св. Климент Охридски" – с. Желязковец   271 029 
            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 136 606 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 136 606             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 14 000             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 8 000 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 5 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 1 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 43 300             
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осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 20 000 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 10 000 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 9 000             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 4 300             

  Издръжка 10-00 64 773             

  храна 10-11 5 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 800             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 2 000             

  материали 10-15 10 000             

  вода, горива и енергия 10-16 15 000             

  разходи за външни услуги 10-20 3 000             

  текущ ремонт 10-30 23 650             

  командировки в страната 10-51 1 000             

  разходи за застраховки 10-62 800             

  разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 0             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 3 523             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 500             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 500 

            

  Придобиване на ДМА 52-00 10 850             

389 Д. 389 - Други дейности по образованието   2 022             

  Издръжка 10-00 2 022             

  разходи за външни услуги 10-20 2 022             

4 Функция "Здравеопазване"   77 126             

431 Д.431 - Детски ясли,детски кухни и яслени групи в детска градина   29 787             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 25 711 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 25 711             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 711             
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изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 511 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

  други плащания и възнаграждения 02-09 200             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 3 365             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 2 250 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 915             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 200             

  Численост на персонала -                  

437 Д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища   47 339             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 34 750 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 34 750             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1 494             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 894 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 300             

  други плащания и възнаграждения 02-09 300             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 7 236             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 4 270 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 846             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 1 120             

  Издръжка 10-00 3 859             

  медикаменти 10-12 2 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 500             

  материали 10-15 500             

  разходи за външни услуги 10-20 859             

  Численост на персонала -                 

469 Д.469 -Други дейности по здравеопазването   0             
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Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 0 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 0 

            

  други плащания и възнаграждения 02-09 0             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 0             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Численост на персонала -                 

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   2 271 618             

526 Д.526-Центрове за обществена подкрепа ЦОП с. Самуил   70 271             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 48 000 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 48 000             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 3 500             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 600             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 1 700 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 700             

  други плащания и възнаграждения 02-09 500             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 9 700             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 5 800 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 2 400             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 1 500             

  Издръжка 10-00 8 171             

  постелен инвентар и облекло 10-13 700             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             



 

66 

  материали 10-15 1 721             

  вода, горива и енергия 10-16 3 000             

  разходи за външни услуги 10-20 2 100             

  командировки в страната 10-51 300             

  разходи за застраховки 10-62 350             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 900             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 100 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 800 

            

  Придобиване на ДМА 52-00 0             

  Численост на персонала                  

530 Д.530-Център за настаняване от семеен тип - ОБЩО   979 751             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 508 500 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 508 500             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 31 014             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 5 250             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 16 510 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 5 854             

  други плащания и възнаграждения 02-09 3 400             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 100 372             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 60 300 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 25 656             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 14 416             

  Издръжка 10-00 279 799             

  храна 10-11 96 533             

  медикаменти 10-12 5 900             

  постелен инвентар и облекло 10-13 13 404             
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  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             

  материали 10-15 51 094             

  вода, горива и енергия 10-16 69 000             

  разходи за външни услуги 10-20 17 700             

  текущ ремонт 10-30 15 218             

  командировки в страната 10-51 8 900             

  разходи за застраховки 10-62 2 050             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 7 094             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 591 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 6 503 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 52 972             

  Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово   173 821             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 97 000 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 97 000             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 5 110             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 700             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 2 910 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 700             

  други плащания и възнаграждения 02-09 800             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 20 182             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 12 610 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 4 856             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 2 716             

  Издръжка 10-00 50 529             

  храна 10-11 16 974             
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  медикаменти 10-12 500             

  постелен инвентар и облекло 10-13 1 350             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             

  материали 10-15 12 387             

  вода, горива и енергия 10-16 13 000             

  разходи за външни услуги 10-20 5 000             

  текущ ремонт 10-30 618             

  командировки в страната 10-51 400             

  разходи за застраховки 10-62 300             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 000             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 97 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 903 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 0             

  Численост на персонала 13,5               

  Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с. Пчелина   193 356             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 109 500 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 109 500             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 6 850             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 650             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 3 500 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 2 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 700             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 20 900             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 12 900 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 5 300             
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  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 2 700             

  Издръжка 10-00 54 409             

  храна 10-11 21 559             

  медикаменти 10-12 200             

  постелен инвентар и облекло 10-13 4 000             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             

  материали 10-15 8 000             

  вода, горива и енергия 10-16 16 000             

  разходи за външни услуги 10-20 2 200             

  текущ ремонт 10-30 600             

  командировки в страната 10-51 1 500             

  разходи за застраховки 10-62 350             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 697             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 97 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 600 

            

  Придобиване на ДМА 51-00 0             

  Численост на персонала  52-00 0             

  Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с.Хума   197 054             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 87 000 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 87 000             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 6 654             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 1 000             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 2 800 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 1 854             

  други плащания и възнаграждения 02-09 1 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 17 200             
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осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 10 400 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 4 300             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 2 500             

  Издръжка 10-00 52 100             

  храна 10-11 19 000             

  медикаменти 10-12 2 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 2 500             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             

  материали 10-15 5 600             

  вода, горива и енергия 10-16 15 000             

  разходи за външни услуги 10-20 4 000             

  текущ ремонт 10-30 2 000             

  командировки в страната 10-51 1 500             

  разходи за застраховки 10-62 500             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 100             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 100 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 000 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 33 000             

  Численост на персонала                  

  Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с.Богомилци   229 144             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 111 000 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 111 000             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 8 300             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 2 500             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 4 300 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 1 000             



 

71 

  други плащания и възнаграждения 02-09 500             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 21 590             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 12 090 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 6 000             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 3 500             

  Издръжка 10-00 79 554             

  храна 10-11 20 000             

  медикаменти 10-12 2 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 3 554             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             

  материали 10-15 20 000             

  вода, горива и енергия 10-16 15 000             

  разходи за външни услуги 10-20 5 000             

  текущ ремонт 10-30 11 000             

  командировки в страната 10-51 2 500             

  разходи за застраховки 10-62 500             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 700             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 200 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 500 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 7 000             

  Численост на персонала                  

  Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с.Самуил   186 376             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 104 000 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 104 000             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 100             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 400             

  изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 02-05 3 000             
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възнаграждение 

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 300             

  други плащания и възнаграждения 02-09 400             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 20 500             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 12 300 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 5 200             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 3 000             

  Издръжка 10-00 43 207             

  храна 10-11 19 000             

  медикаменти 10-12 1 200             

  постелен инвентар и облекло 10-13 2 000             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0             

  материали 10-15 5 107             

  вода, горива и енергия 10-16 10 000             

  разходи за външни услуги 10-20 1 500             

  текущ ремонт 10-30 1 000             

  командировки в страната 10-51 3 000             

  разходи за застраховки 10-62 400             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 597             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 97 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 500 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 12 972             

  Численост на персонала                  

532 Д.532 - Програми за временна заетост   0             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 0             
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осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

541 Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДПЛУИ с. Самуил   1 032 488             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 483 388 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 483 388             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 28 000             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 3 000             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 12 000 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 10 000             

  други плащания и възнаграждения 02-09 3 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 103 500             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 68 000 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 24 000             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 11 500             

  Издръжка 10-00 290 600             

  храна 10-11 120 000             

  медикаменти 10-12 12 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 15 000             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 200             

  материали 10-15 38 000             

  вода, горива и енергия 10-16 90 000             

  разходи за външни услуги 10-20 10 000             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 3 400             

  разходи за застраховки 10-62 2 000             
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  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 4 000             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 1 500 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 2 500 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 50 000             

  Придобиване на ДМА 52-00 73 000             

  Численост на персонала                  

550 
Д.550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция- с. 

Владимировци 
  97 200 

            

  Издръжка 10-00 97 200             

  разходи за външни услуги 10-20 97 200             

  Придобиване на ДМА 52-00 0             

  Численост на персонала                 

554 Д.554-Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА   91 548             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 46 300 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 46 300             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 2 900             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 500             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 1 400 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 500             

  други плащания и възнаграждения 02-09 500             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 9 310             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 5 570 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 2 360             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 1 380             

  Издръжка 10-00 21 941             

  храна 10-11 9 000             

  медикаменти 10-12 200             

  постелен инвентар и облекло 10-13 600             
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  материали 10-15 4 000             

  вода, горива и енергия 10-16 5 941             

  разходи за външни услуги 10-20 1 000             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 800             

  разходи за застраховки 10-62 400             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 097             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 97 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 1 000 

            

  Придобиване на ДМА 52-00 10 000             

  Численост на персонала                  

562 Д.562-Личен асистент   360             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 360             

  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 360             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 0             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

589 
Д.589-Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане 

и заетостта 
  0 

            

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 0             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Издръжка 10-00 0             

  храна 10 11 0             
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  материали 10-15 0             

  вода, горива и енергия 10 16 0             

  разходи за външни услуги 10 20 0             

7 Функция VІІ "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"   152 170             

714 Д. 714 - Спортни бази за спорт за всички   330             

  Издръжка 10-00 330             

  материали 10-15 330             

738 Д.738-Читалища    151 840             

  Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 151 840             

  Субсидирана численост-14 бр.                 

  М е с т н и    д е й н о с т и   4 180 494 

      1 Функция  "Общи държавни служби"   791 360             

122 Д. 122 - Общинска администрация-несп.с/в-5 броя численост   62 126             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 0 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0             

  заплати на персонала по служебни правоотношения 01-02 0             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 51 870             

  за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 37 162             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 13 000             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 1 008 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 300             

  други плащания и възнаграждения 02-09 400             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 10 256             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 6 578 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 566             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 2 112             
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122 Д.122-Общинска администрация   548 098             

  Издръжка 10-00 433 198 
            

  постелен инвентар и облекло 10-13 1 000             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 600             

  материали 10-15 110 000             

  вода, горива и енергия 10-16 120 000             

  разходи за външни услуги 10-20 120 000             

  текущ ремонт 10-30 60 906             

  командировки в страната 10-51 6 000             

  разходи за застраховки 10-62 6 000             

  разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 1 000             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 7 692             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 59 000             

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 1 000 

            

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 58 000 

            

  Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 42-00 30 000             

  обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-14 30 000             

  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 
46-00 5 500 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 20 400             

  Придобиване на НДА 53-00 0             

123 Д.123 - Общински съвети   181 136             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 19 260 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 19 260             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 102 330             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 102 330             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 29 400             
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осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 19 900 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 6 000             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 3 500             

  Издръжка 10-00 29 546             

  материали 10-15 20 000             

  вода, горива и енергия 10-16 1 850             

  разходи за външни услуги 10-20 2 850             

  командировки в страната 10-51 1 000             

  други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 3 846             

  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 
46-00 600 

            

  Общински съветници                 

2 Функция  "Отбрана и сигурност"   1 500             

289 
Д.289 - Други дейности за защита на населението при стихийни 

бедствия и аварии 
  1 500 

            

  Издръжка 10-00 1 500             

  храна 10-11 0             

  материали 10-15 1 500             

3 Функция  "Образование"   207 347             

311 Д.311 - Детски градини-ОБЩО   147 347             

  Издръжка 10-00 119 958             

  храна 10-11 40 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 11 750             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 1 000             

  материали 10-15 25 000             

  вода, горива и енергия 10-16 26 808             

  разходи за външни услуги 10-20 14 000             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 1 000             

  разходи за застраховки 10-62 400             
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  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 9 500             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 9 500 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 17 889             

  Д.311 - Детски градини-ДГ САМУИЛ   80 447             

  Издръжка 10-00 64 808             

  храна 10-11 22 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 5 750             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 500             

  материали 10-15 14 000             

  вода, горива и енергия 10-16 14 808             

  разходи за външни услуги 10-20 7 000             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 500             

  разходи за застраховки 10-62 250             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 4 750             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 4 750 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 10 889             

  Д.311 - Детски градини-ДГ ВЛ-ЦИ   66 900             

  Издръжка 10-00 55 150             

  храна 10-11 18 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 6 000             

  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 500             

  материали 10-15 11 000             

  вода, горива и енергия 10-16 12 000             

  разходи за външни услуги 10-20 7 000             

  текущ ремонт 10-30 0             

  командировки в страната 10-51 500             
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  разходи за застраховки 10-62 150             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 4 750             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 4 750 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 7 000             

336 Д.336 - Столове   60 000             

  Издръжка 10-00 60 000             

  храна 10-11 60 000             

4 Функция "Здравеопазване"   15 000             

437 Д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища   15 000             

  текущ ремонт 10-30 15 000             

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   293 348             

532 Д.532 - Програми за временна заетост   8 400             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 2 000             

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 2 000             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 400             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 400             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Издръжка 10-00 6 000             

  постелен инвентар и облекло 10-13 3 000             

  материали 10-15 3 000             

554 Д.554-Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА   54 000             

  Основен ремонт на ДМА 51-00 54 000             

589 
Д.589-Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане 

и заетостта 
  230 948 

            

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 87 900 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 87 900             
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  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 5 790             

  за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 800             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 2 990 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 800             

  други плащания и възнаграждения 02-09 1 200             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 18 050             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 10 450 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 4 800             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 2 800             

  Издръжка 10-00 43 730             

  медикаменти 10-12 80             

  постелен инвентар и облекло 10-13 1 200             

  материали 10-15 12 000             

  вода, горива и енергия 10-16 22 000             

  разходи за външни услуги 10-20 4 600             

  текущ ремонт 10-30 3 000             

  командировки в страната 10-51 100             

  разходи за застраховки 10-62 750             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 500             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 400 

            

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 100 

            

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 74 978             

6 
Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда" 
  2 530 948 

            

604 Д.604 - Осветление на улици и площади   49 010             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 20 600 
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  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 20 600             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 3 800             

  за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 1 680             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 520 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 1 200             

  други плащания и възнаграждения 02-09 400             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 4 710             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 2 800 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 400             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 510             

  Издръжка 10-00 18 550             

  постелен инвентар и облекло 10-13 400             

  материали 10-15 9 000             

  вода, горива и енергия 10-16 3 600             

  разходи за външни услуги 10-20 2 600             

  текущ ремонт 10-30 2 400             

  командировки в страната 10-51 100             

  разходи за застраховки 10-62 450             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 350             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 1 200 

            

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 150 

            

  Численост на персонала                 

606 Д.606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа   1 219 220 

        Издръжка 10-00 484 560 

        текущ ремонт 10-30 484 560 

        Основен ремонт на ДМА 51-00 734 660 

      
619 

Д.619- Др.дейности по жил.строителство, благоустройство и 

регионално развитие 
  1 000 617 
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  Издръжка 10-00 0 

        разходи за външни услуги 10-20 0 

        Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

  Придобиване на ДМА 52-00 1 000 617             

622 Д.622 - Озеленяване   32 461             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 24 557 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 24 557             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1 237             

  за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 737 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 300             

  други плащания и възнаграждения 02-09 200             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 4 861             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 3 042 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 214             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 605             

  Издръжка 10-00 1 806             

  постелен инвентар и облекло 10-13 1 250             

  материали 10-15 100             

  вода, горива и енергия 10-16 300             

  разходи за външни услуги 10-20 156             

  Численост на персонала                 

623 Д.623 - Чистота   229 640             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 66 000 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 66 000             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 000             

  за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 0             
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изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 2 400 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 800             

  други плащания и възнаграждения 02-09 800             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 17 600             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 9 200 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 5 200             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 3 200             

  Издръжка 10-00 139 040             

  постелен инвентар и облекло 10-13 900             

  материали 10-15 30 000             

  вода, горива и енергия 10-16 38 000             

  разходи за външни услуги 10-20 59 840             

  текущ ремонт 10-30 5 800             

  командировки в страната 10-51 100             

  разходи за застраховки 10-62 4 400             

  Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 3 000             

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-01 2 500 

            

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 
19-81 500 

            

  Численост на персонала                 

7 Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"   100 706             

714 Д. 714 - Спортни бази за спорт за всички   35 000             

  Субсидии на организации с нестопанска цел 45 00 20 000             

  Основен ремонт на ДМА 51-00 15 000             

  Придобиване на ДМА 52-00 0             

738 Д.738-Читалища    0             

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

745 Д. 745 - Обредни домове и зали   38 706             

  Издръжка 10-00 2 800 
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  материали 10-15 2 800             

  текущ ремонт 10-30 0             

  Основен ремонт на ДМА 51-00 35 906             

759 Д. 759 - Други дейности по културата   27 000             

  Издръжка 10-00 27 000             

  материали 10-15 7 000             

  разходи за външни услуги 10-20 20 000             

8 Функция  "Икономически дейности и услуги"   228 293             

832 
Д. 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата 
  147 891 

            

  Издръжка 10-00 147 891             

  разходи за външни услуги 10-20 104 700             

  текущ ремонт 10-30 43 191             

898 Д. 898 - Други дейности по икономиката   80 402             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 6 720             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 6 720             

  Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 1 296             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 972 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 324             

  Издръжка 10-00 72 386             

  разходи за външни услуги 10-20 65 275 
            

  разходи за застраховки 10-62 7 111             

9 Функция  "Разходи некласифицирани в другите функции"   11 992             

910 Д.910 - Разходи за лихви   6 992             

  Разходи за лихви по заеми от банки в страната 
 22 -

21 
6 992 

            

998 Д.998 - Резерв   5 000 

        Резерв за непредвидени и неотложни разходи 00-98 5 000 
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ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 127 486 

      1 Функция І "Общи държавни служби"   10 834             

122 Д. 122 - Общинска администрация-Кметове/без зам.кметовете/ 10 834             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 8 886 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 8 886             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 202             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 202 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

  други плащания и възнаграждения 02-09 0             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 1 746             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 1 056 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 436             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 254             

  Численост на персонала                 

2 Функция  "Отбрана и сигурност"   0             

289 Д. 289- Др.д/сти за защита на населението при стих.бедствия и аварии   0             

  Издръжка 10-00 0             

  храна 10-11 0             

  медикаменти 10-12 0             

  материали 10-15 0             

  командировки в страната 10-51 0             

3 Функция "Образование"   82 644             

311 Д. 311 - Детски градини- ОБЩО   54 668             

  Заплати на персонала 01-00 45 700             

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 45 700             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 155             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0,00             
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изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 0,00 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0,00             

  други плащания и възнаграждения 02-09 155,00             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 8 813             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 5 328 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 2 200 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 285             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Д. 311 - Детски градини- ДГ САМУИЛ   0             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 0 

            

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 0             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 0 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

  други плащания и възнаграждения 02-09 0             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 0             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва:                 

  Педагогически персонал                 

  Непедагогически персонал                  

  Д. 311 - Детски градини-ДГ ВЛАДИМИРОВЦИ   54 668             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 45 700 
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  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 45 700             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 155             

  за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 0 

            

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

  други плащания и възнаграждения 02-09 155             

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 8 813             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 5 328 

            

  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд 

(УчПФ) 
05-52 2 200 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 285             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва:                 

  Педагогически персонал                 

  Непедагогически персонал                  

322 Д.322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии- ОБЩО   27 976             

  Заплати на персонала 01-00 14 192             

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 14 192             

  Издръжка 10-00 13 784             

  материали 10-15 800 
            

  вода, горива и енергия 10-16 12 984             

  

Д.322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил 
  5 333 

            

  Заплати на персонала 01-00 0             

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 0             

  Издръжка 10-00 5 333             
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  материали 10-15 200 
            

  вода, горива и енергия 10-16 5 133             

  

Д.322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

ОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци 
  8 051 

            

  Издръжка 10-00 8 051             

  материали 10-15 200 
            

  вода, горива и енергия 10-16 7 851             

  

Д.322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Хърсово 
  7 749 

            

  Заплати на персонала 01-00 7 549             

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 7 549             

  Издръжка 10-00 200 
            

  материали 10-15 200             

  

Д.322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

ОУ "Св. Климент Охридски" – с. Желязковец 
  6 843 

            

  Заплати на персонала 01-00 6 643             

  заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 6 643             

  Издръжка 10-00 200             

  материали 10-15 200             

4 Функция "Здравеопазване"   29 270             

431 Д.431 - Детски ясли,детски кухнии яслени групи в детска градина   0             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 0 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0             
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  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 0 

            

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 0             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 0 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 0             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Издръжка 10-00 0             

  медикаменти 10-12 0             

  постелен инвентар и облекло 10-13 0             

  Численост на персонала                  

437 Д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища   29 270             

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
01-00 23 780 

            

  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 23 780             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 520             

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
02-05 520 

            

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 4 720             

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
05-51 3 520 

            

  здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 200             

  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 0             

  Издръжка 10-00 250             

  медикаменти 10-12 0             

  постелен инвентар и облекло 10-13 250             

  материали 10-15 0             

  вода, горива и енергия 10-16 0             

  разходи за външни услуги 10-20 0             

  Численост на персонала                  

469 Д.469 - Други дейности по здравеопазването   0             



 

91 

  Основен ремонт на ДМА 51-00 0             

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   4 738             

530 Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово   3 729             

  Издръжка 10-00 3 729             

  материали 10-15 3 729             

530 Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Самуил 
 

1 009             

  Издръжка 10-00 1 009             

  материали 10-15 1 009             

532 Д.532 - Програми за временна заетост   0             

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0             

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0             

541 Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДПЛУИ с. Самуил 
 

0             

  Издръжка 10-00 0             

  материали 10-15 0             

 
Приложение№1а 

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 -  2022 г. (в лв.) 

Показател отчет отчет отчет отчет бюджет проект прогноза прогноза 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Налични към края на годината задължения за разходи х х 64 895 37 536 56 202       

Размер на отчетените/прогнозни разходи  6 735 999 6 605 667 6 752 848 7 176 799 6 817 828       

Съотношение на наличните към края на год. 

задължения за разходи към средногод. размер на 

разходите за последните 4 години. (до 15%) х х х 0,55% 0,82%       

Налични към края на годината поети ангажименти за 

разходи х х х 2 101 802 2 110 977       

Размер на отчетените/прогнозни разходи  6 735 999 6 605 667 6 752 848 7 176 799 6 817 828       
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Съотношение на наличните към края на год.  поети 

ангажименти за разходи към средногод. размер на 

разходите за последните 4 г.  (до 50%) х х х 30,83% 30,87%       

 

       
Приложение№1 

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените задължения през 2019 година 

        

 

Община 
Самуил 

  
Код по ЕБК 6706 

   

 

Област 
Разград 

      

        

№ 
по 

ред  

Сметки за 
просрочени 
задължения 
 (по подгрупа 

992) 

Дейност по ЕБК, в 
която е отчетено 

просроченото 
задължение към 

31.12.2018 г. 

Вид разход 
(параграф) по ЕБК на 

просроченото 
задължение към 

31.12.2018 г. 

Размер на 
просроченото 

задължение към 
31.12.2018 г.  

(в лева) 

Размер на заложените 
за разплащане 

просрочени задължения 
от края на 2018 г. в 

бюджета за 2019 година 
(в лева) 

Източник на 
средства, с който 
ще бъде погасено 

просроченото 
задължение 

(параграф по ЕБК) 

Тримесечие от 
2019 г., в което 

ще бъде 
разплатено 

просроченото 
задължение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2               

3               

4               

                

                

        

 

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 
2019 година (в лева) 0 

 

 

 
в т.ч.: 0 

  

 
 - за разплащане в І-во тримесечие 0 

  

 
 - за разплащане във ІІ-ро тримесечие 0 

  

 
 - за разплащане в ІІІ-то тримесечие 0 
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 - за разплащане в ІV-то тримесечие 0 

  

        

 

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 
31.12.2018 година (в лева) 0 

   

        

        

 
Изготвил: Нефисе Ефраим 

 

              Главен счетоводител:Емилия 
Димитрова           Кмет:Д-р Бейтула Сали 

 
               /име, фамилия и телефон/ 

 
                                                   /подпис/                      /подпис и печат/ 

        

  

 
 
 

     

        Приложение №2 за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно 

придобиване на имущество за 2019г 
  

Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при възмездно 
придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2019 г. 

код по ЕБК: 6706 

община: Самуил 

 (1)  (2) 

Размер (ставка) на данъка върху недвижимите 

имоти, определен от общинския съвет за 2019 г. 

по чл. 22, т. 1 от ЗМДТ  - за жилищни имоти 

на физически лица (‰) 
1,50 
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Размер (ставка) на данъка при възмездно 

придобиване на имущество (недвижимо), 

определен от общинския съвет за 2019 г. по  чл. 

47, ал. 2 от ЗМДТ (%) 

2,00 

Размер (ставка СkW) на данъка върху 

превозните средства, определен от общинския 

съвет за 2019 г. по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ- за 

леки автомобили над 74 kW до 110 kW 

включително  (лв.) 

1,10 

Размер (ставка СkW)  на данъка  върху 

превозните средства - СkW, определен от 

общинския съвет за 2019 г. по чл. 55, ал. 6 от 

ЗМДТ - за товарен автомобил над 3,5 т, но не 

повече от 12 т технически допустима 

максимална маса (лв.) 

10,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 
Община Самуил 

 
                           (печат) 

 

   

 
Кмет: Д-р Бейтула Сали 

 
                            (име, фамилия, подпис) 
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Информация за план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2019 г. 

1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2019 г. (лв.),  

в т.ч.: 
314844,00 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други (лв.) 
7000,00 

 - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.) 
202800,00 

 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (лв.) 
100044,00 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване (лв.) 
5000,00 

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на 

общината за 2019 г. по позиции от ЕБК: 
314844,00 

 - в дейност 623 "Чистота" 
229640,00 

в т. ч. за капиталови разходи 
  

 - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 
  

в т. ч. за капиталови разходи 
  

 - по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците  
85204,00 

 - по § 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в 

случаите, когато общината е собственик на депото    
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 - по § 37-00  - за данък добавена стойност  
  

 

 

 

Област Разград 

  
Приложение № 4 

 

Община самуил 

    

 

                             (печат) 

   

 

Кмет: Д-р Бейтула Сали 

    

 

            (име, фамилия, подпис) 

   

      С П Р А В К А 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. 

по бюджета на общината за 2019 г. 

      

№ 
по 

ред 

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ 

ЕБК ОБЩО 

в това число 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 

Дофинан-

сиране 

1 2 3 4 5 6 

1 Общи държавни служби - всичко: 263260 35802 227458 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 263260 35802 227458   

                  - капиталови разходи 0       

            

2 Отбрана и сигурност - всичко: 75347 73847 1500 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 75347 73847 1500   

                  - капиталови разходи 0       

            

3 Образование - всичко: 234365 208477 25088 800 



 

97 

  в т.ч.       - текущи разходи 234365 208477 25088 800 

                  - капиталови разходи 0       

            

4 Здравеопазване - всичко: 23109 23109 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 23109 23109     

                  - капиталови разходи 0       

            

5 

Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи - всичко: 
283012 278274 0 4738 

  в т.ч.       - текущи разходи 283012 278274   4738 

                  - капиталови разходи 0       

            

6 

Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално с -во и опазване на ок.среда 

всичко: 

1675272 0 1675272 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 50855   50855   

                  - капиталови разходи 1624417   1624417   

            

7 

Почивно дело, култура, религиозни 

дейности - всичко: 
54053 330 53723 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 39053 330 38723   

                  - капиталови разходи 15000   15000   

            

8 Икономически дейности и услуги - всичко: 43191 0 43191 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 43191   43191   

                  - капиталови разходи 0       

            

9 

Разходи, некласифицирани в другите 

разходи - всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       
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  ОБЩО РАЗХОДИ: 
2651609 619839 2026232 5538 

  в т.ч.       - текущи разходи 1012192 619839 386815 5538 

                  - капиталови разходи 1639417 0 1639417 0 

10 

Позиции от раздела за Финансиране на 

бюджетното салдо 0       

11 

Позиции от подразделите Трансфери и 

Временни безлихвени заеми  0       

12 

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК 2651609 619839 2026232 5538 

 
Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2019 година  

             

№ 

по 

ре

д 

Обект / актив 

Капита

лов 

разход 

за 2019г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

Субсид

ия от 

РБ 

2019г. 

по 

ЗДБРБ 

за 

2019г./

31-13 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2018 

г./31-13 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2017 

г./31-13 

Субсидия от 

РБ /преходен 

остатък от  

2017 г./ по 

ПМС 

№260/24.11.2

017г. 

 ПМС 

№165/07.08.2

018г. 

 ПМС 

№315/19.12.2

018г. 

Собстве

ни 

бюджет

ни 

средств

а 

Предостав

ени целеви 

субсидии и 

трансфери 

от 

държавния 

бюджет и 

трансфери 

от други 

бюджетни 

организац

ии“. 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2018 

г./31-11 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ 
2 160322 1 909 458 418 000 106 152 889 324 417 620 000 440 000 54 392 16 400 180 072 

І. 
51-00 Основен ремонт на 

ДМА 
889 566 817 774 362 774 15 000 0 0 0 440 000 21 792   50 000 

  
Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане 
104 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0   50 000 
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и грижи" 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 

увреждания-Държавна 

дейност 

50 000 0 0 0 0 0 0 0 0   50 000 

  

Основен ремонт на сграда  

на  женско крило на 

ДПЛУИ 
50 000 0 0 0 0 0 0 0 0   50 000 

  

Дейност 554 Защитени 

жилища - дейност-Местна 

дейност 

54 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0   0 

  
Основен ремонт на сграда 

към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 
54 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0   0 

  

Функция VІ "Жилищно 

строителство,благоустрой

ство , комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда" 

734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792   0 

  
Дейност 606- Изграждане 

и ремонт на пътища-

Местни дейности 

734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792   0 

  
Ремонта на улична мрежа в 

Община Самуил 
734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792     

  
Функция VII - Почивно 

дело ,култура,религиозни 

дейности 

50 906 50 906 35 906 15 000 0 0 0 0 0   0 

  
Дейност 714 Спортни бази 

за спорт за всички-

Местна дейност 

15 000 15 000   15 000               

  
Ремонт на детска площадка  

в парка на с.Владимировци 
15 000 15 000   15 000               

  
Дейност 745 Обредни 

домове и зали-Местна 

дейност 

35 906 35 906 35 906 0 0 0 0 0 0   0 

  

Ремонт на ритуална зала 

с.Богданци - съфинасиране 

по красива България 
35 906 35 906 35 906                 

ІІ. 
52-00 Придобиване на 

ДМА 
1 254356 1 091 684 55 226 91 152 889 324 417 620 000 0 32 600 16 400 130 072 
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Функция І "Общи 

държавни служби" 
20 400 0 0 0 0 0 0 0 20 400   0 

  
Дейност 122 Общинска 

администрация - Местни 

дейности 

20 400 0 0 0 0 0 0 0 20 400   0 

  
Закупуване на климатици -

17 бр. 
20 400 0 0 0 0 0 0 0 20 400   0 

  
Функция ІII 

"Образование" 
22 389 10 889 0 10 000 889 0 0 0 7 000   4 500 

  
Дейност 311 Целодневни 

детски градине - Местна 

дейност 

17 889 10 889 0 10 000 889 0 0 0 7 000   0 

  

Изграждане на детска 

площадка към ОДЗ 

"Кокиче" и яслена група - 

с.Самуил 

10 889 10 889 0 10 000 889 0 0 0 0   0 

  

Оборудване на детска 

площадка ЦДГ Радост 

с.Владимировци 
7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000   0 

  
Дейност 322 

Неспециализирани 

училища - ДД 

20 900 0 0 0 0 0 0 0 0 16 400 4 500 

  
Придобиване на компютри 

и хардуер ОУ с.Желязковец 
10 850 0 0 0 0 0 0 0 0 6 350 4 500 

  

Придобиване на компютри 

и хардуер ОУ 

с.Владимировци 
10 050                 10 050   

  
Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане 

и грижи" 

210 950 85 378 32 192 53 186 0 0 0 0 0   125 572 

  
Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен 

тип - Държавни дейности 

52 972 10 400 10 400 0 0 0 0 0 0   42 572 

  Принтер за ЦНСТ Хума 1 000 0                 1 000 

  
Изграждане на достъпна 

среда ЦНСТ Хума 
32 000 10 400 10 400               21 600 

  
Компютър ЦНСТ - 

Богомилци 
1 000 0                 1 000 

  
Изграждане на 2 бр.бесетки 

-ЦНСТ Богомилци 
6 000 0                 6 000 
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Изграждане на платформа 

ЦНСТ Самуил 
12 972 0                 12 972 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 

увреждания-Държавна 

дейност 

73 000 0 0 0   0     0   73 000 

  
Изграждане на асансьор 

към ДПЛУИ Самуил 
65 000 0             0   65 000 

  Придобиване на трактор 8 000 0                 8 000 

  
Дейност 554 Защитени 

жилища - ДД 
10 000 0                 10 000 

  

Закупуване на лек 

автомобил за нуждите на 

ЗЖ-с.Кривица 
10 000 0                 10 000 

  

Дейност 559 Други 

дейности по 

соц.осигуряване и грижи-

Местна дейност дейност 

74 978 74 978 21 792 53 186               

  

Изграждане на едноетажна 

сграда/голяма зала/-III етап 

към сграда за предоставяне 

на социални услуги 

74 978 74 978 21 792 53 186               

  

Функция VI "Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

1 000 

617 
995 417 23 034 27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   0 

  

Дейност 619 Др.дейности 

по жилищно 

строителство,благоустрой

ство и регионално 

развитие-Местна дейност 

1 000617 995 417 23 034 27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   0 

  
Закупуване на трактор с 

ремарке  
51 000 51 000 23 034 27 966               

  Гребло за трактор 5 200 0             5 200     

  

П-кт 

Реконструкция,естетизиран

е на достъпна селищна 

среда в обществ.територии 

324 417 324 417       324 417           
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в центр.част на с.Самуил-

Етап I 

  

П-кт 

Реконструкция,естетизиран

е на достъпна селищна 

среда в обществ.територии 

в центр.част на с.Самуил-

Етап IІ 

620 000 620 000         620 000         

 

Община Самуил   Приложение  6   

     
  

Прогнозни парични потоци за периода 2019-2022 г.    

§§/ под-

§§ 
НАИМЕНОВАНИЕ  

Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

  I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ         

  1.Имуществени данъци и неданъчни приходи         

01-00 Данък върху доходите на физически лица: 2 000 2 000 2 000 2 200 

01-03 

окончателен годишен (патентен) данък и данък върху 

таксиметров превоз на пътници 2 000 2 000 2 000 2 200 

13-00 Имуществени и други местни данъци : 366 000 255 000 255 000 280 500 

13-01 данък върху недвижими имоти 65 000 50 000 50 000 55 000 

13-02 данък върху наследствата         

13-03 данък върху превозните средства 231 000 145 000 145 000 159 500 

13-04 

данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 

начин 70 000 60 000 60 000 66 000 

13-08 туристически данък         

20-00 Други данъци 0 1 000 1 000 1 100 

  Всичко  данъчни приходи 368 000 258 000 258 000 283 800 

  2. Неданъчни приходи          

24-00 Приходи и доходи от собственост, в т.ч: 240 740 142 859 142 859 157 145 

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 65 000 5 000 5 000 5 500 

24-05 приходи от наеми на имущество 22 000 22 000 22 000 24 200 

24-06 приходи от наеми на земя 152 240 114 159 114 159 125 575 

24-07 приходи от дивиденти 1 500 1 500 1 500 1 650 

24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 200 200 220 
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27-00 Общински такси, в т.ч: 356 200 373 800 373 800 411 180 

27-01 за ползване на детски градини 28 000 35 000 35 000 38 500 

27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 0 0 0 0 

27-04 

за ползване на домашен социален патронаж и други общински 

социални услуги 10 000 10 000 10 000 11 000 

27-05 

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични 

платна и др. 7 100 7 100 7 100 7 810 

27-07 за битови отпадъци 264 000 255 000 255 000 280 500 

27-10 за технически услуги 10 000 10 000 10 000 11 000 

27-11 за административни услуги 35 000 53 000 53 000 58 300 

27-17 за притежаване на куче 100 100 100 110 

27-29 други общински такси 2 000 3 600 3 600 3 960 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 30 000 62 000 62 000 68 200 

36-00 Други приходи 2 000 24 000 24 000 26 400 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -16 400 -41 800 -41 800 -45 980 

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч: 321 312 153 100 153 100 168 410 

40-22 постъпления от продажба на сгради 0 2 600 2 600 2 860 

40-24 постъпления от продажба на тр.средства 2 000 4 000 4 000 4 400 

40-29 постъпления от продажба на др. ДМА 0 0 0 0 

40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 

40-40 постъпления от продажба на земя 319 312 146 500 146 500 161 150 

41-00 Приходи от концесия 42 000 26 500 26 500 29 150 

  Всичко  неданъчни  приходи  975 852 740 459 740 459 814 505 

  3. Помощи и дарения (§45-00, §46-00, §47-00 и §48-00) 12 000 12 000 12 000 13 200 

  I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 355 852 1 010 459 1 010 459 1 111 505 

  II. РАЗХОДИ          

01-00 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 3 709 700 266 840 276 600 304 260 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 390 295 177 550 181 550 199 705 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 863 186 87 940 91 329 100 462 

10-00 Издръжка 2 776 287 1 177 280 1 194 450 1 313 895 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 100 941 77 450 79 050 86 955 

  Разходи за лихви (§21-00;§22-00;§27-00;§29-00) 6 992 3 941 953 0 

40-00 Стипендии 13 311 0 0 0 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 30 000 19 000 20 000 22 000 

43-00 Субсидии за текуща дейност 0 0 0 0 
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45-00 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 171 840 35 000 35 000 38 500 

46-00 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 6 100 11 000 11 300 12 430 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 889 566 100 000 105 000 115 500 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 1 270 756 640 000 650 000 715 000 

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 4 000 4 000 4 400 

54-00 Придобиване на земя 0 0 0 0 

55-00 Капиталови трансфери 0 0 0 0 

0-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 5 000 0 0 1 048 

  II. ВСИЧКО РАЗХОДИ  10 233 974 2 600 001 2 649 232 2 914 155 

  
ІІІ. И ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ          

  ІІІ.Трансфери          

31-00 

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ 

(нето) 6 506 155 1 671 900 1 697 900 1 867 690 

31-11 

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за 

общини (+) 5 295 755       

 31-12 

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни 

дейности от ЦБ за общини (+) 
792 400 

582 600 582 600 640 860 

31-13 

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи (+) 418 000 364 600 364 600 401 060 

31-18 

получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в 

СЕБРА 488 001 xxx-x  0 724 700 750 700 825 770 

31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) 0 0 0 0 

61-00 Трансфери между бюджети (нето) -85 204 -68 404 -68 404 -75 245 

62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0 0 

64-00 

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, 

включени в КФП 0 0 0 0 

  III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 6 420 951 1 603 496 1 629 496 1 792 445 

  IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -104 438 76 706 76 777 84 455 

  

(ІІІ. +ІV) ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ  6 316 513 1 680 202 1 706 273 1 876 900 

  V. БЮДЖЕТНО САЛДО -2 561 609 90 660 67 500 74 250 

  

Контрола: дефицит/излишък=финасиране с обратeн знак 

(V.+VI.=0) 0 0 0 0 

  VІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ         
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70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 0 0 0 0 

71-00 Предоставени кредити (нето) 0 0 0 0 

72-00 Предоставена временна фин. помощ 0 0 0 0 

73-00 

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и 

преоформен държавен дълг (нето) 0 0 0 0 

80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-) 0 0 0 0 

83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -90 000 -90 660 -67 500 -74 250 

85-00 Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0 

86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0 

88-00 

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 0 0 0 

90-00 Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 0 0 

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) 0 0 0 0 

95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)    2 651 609 0 0 0 

  остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06) 2 651 609       

  наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12) 0 0 0 0 

  

VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И 

ПАСИВИ 2 561 609 -90 660 -67 500 -74 250 

 
 

 

Приложение № 6г 

ПРОГНОЗА 

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2022 г. на община  Самуил 

          

Код по ЕБК: 6706 

Версия за II етап 

            

            
лева 

РАЗДЕЛИ 2019 г. в т.ч.: Прое в т.ч.: Прогн в т.ч.: Прогн в т.ч.: 
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по 

сключ

ени 

към 

01.01.2

019 г. 

догово

ри за 

дълг  

по 

склю

чени 

през 

2019 

г. 

догов

ори за 

дълг 

(склю

чени 

след 

01.01.

2019г.

) и 

намер

ения 

за нов 

дълг 

до 

края 

на 

2019г. 

кт за 

2020 

г. 

по поети 

към 

01.01.202

0 г. 

дългове  

по нови 

за 2020 г. 

дългове 

(намере

ния) 

оза за 

2021 г. 

по 

поети 

към 

01.01.2

021 г. 

дългов

е  

по нови 

за 2021 г. 

дългове 

(намере

ния) 

оза за 

2022 г. 

по 

поети 

към 

01.01.2

022 г. 

дългов

е  

по нови 

за 2022 г. 

дългове 

(намере

ния) 

Раздел А  - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА 

    I. Дълг в началото на периода  247 500 247 500 X 157 500 157 500 X 67 500 67 500 X 0 0 X 

   II. Движение по дълга за периода: -90 000 -90 000 0 -90 000 -90 000 0 -67 500 -67 500 0 0 0 0 

         1. по емитирани общински ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- продажба на ценни книжа 0     0     0     0     

- погашения по главници и обратно изкупуване 0     0     0     0     

- разходи за лихви  0     0     0     0     

         2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници  0     0     0     0     

- разходи за лихви 0     0     0     0     

         3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/ -90 000 -90 000 0 -90 000 -90 000 0 -67 500 -67 500 0 0 0 0 
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- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 90 000 90 000   90 000 90 000   67 500 67 500   0     

- разходи за лихви 6 992 6 992   3 941 3 941   953 953   0     

         4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно 

управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, 

включени в институционален сектор „Държавно управление“ / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 0     0     0     0     

- разходи за лихви 0     0     0     0     

         5. по заеми от лица от страната, НЕвключени в сектор "Държавно 

управление" (търг.дружество и/или др.дружества) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 0     0     0     0     

- разходи за лихви 0     0     0     0     

         6. по фин.лизинги и търговски кредити  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- задължения по финансов лизинг и търговски кредит  0     0     0     0     

- погашения по финансов лизинг и търговски кредит  0     0     0     0     

- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит  0     0     0     0     

         7. безлихвени заеми от Централния бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 0     0     0     0     

- разходи за лихви * 0     0     0     0     
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         8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. 

община) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 0     0     0     0     

- разходи за лихви * 0     0     0     0     

         9. безлихвени заеми от ПУДООС  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 0     0     0     0     

- разходи за лихви* 0     0     0     0     

III. Преоценка на дълга (+/-)  0     0     0     0     

IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/ 157 500 157 500 0 67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС ( заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.) 

    I. Дълг в началото на периода  0   X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 

   II. Движение по дълга за периода: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по заема (усвояване) 0     0     0     0     

- погашения по главници 0     0     0     0     

- разходи за лихви* 0     0     0     0     

III. Преоценка на дълга (+/-)  0     0     0     0     

IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б) 

    I. Дълг в началото на периода  247 500 247 500 X 157 500 157 500 X 67 500 67 500 X 0 0 X 

   II. Движение по дълга за периода: -90 000 -90 000 0 -90 000 -90 000 0 -67 500 -67 500 0 0 0 0 
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       - получени средства по дълга (усвояване) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       - погашения по главници 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 67 500 67 500 0 0 0 0 

       - разходи за лихви 6 992 6 992 0 3 941 3 941 0 953 953 0 0 0 0 

  III. Преоценка на дълга (+/-)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/ 157 500 157 500 0 67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. ОБЩО за Раздел А 

    I. Дълг в началото на периода  247 500 247 500 X 157 500 157 500 X 67 500 67 500 X 0 0 X 

   II. Движение по дълга за периода: -90 000 -90 000 0 -90 000 -90 000 0 -67 500 -67 500 0 0 0 0 

       - получени средства по дълга (усвояване) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       - погашения по главници 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 67 500 67 500 0 0 0 0 

       - разходи за лихви 6 992 6 992 0 3 941 3 941 0 953 953 0 0 0 0 

  III. Преоценка на дълга (+/-)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/ 157 500 157 500 0 67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

 Днес, 09.01.2019г.  от 10.00 часа в заседателната зала на община Самуил, се проведе публично 

обсъждане на  проекта на бюджета за 2019 г. на община Самуил.  

Присъстваха: кметът на община Самуил – д-р Бейтула Сали, заместник кметовете – инж. 

Ахмед Мусафа и Бехра Зюлкяр, председателят на ОбС – Самуил – инж. Джевдет Азис, директор на 

дирекция ”АПОФД” – Сезгин Азис, директор на дирекция ”ОСРРСД” – Емине Ешреф, гл. специалист 

“счетоводител” – Нефисе Ефраим, секретар на община Самуил– Гюрсел Али, служители от общинска 

администрация и директори и управители на социални услуги и общински предприятия. 

Обсъждането премина при следния дневен ред:  

 1.Обсъждане на Проекта на бюджета за 2019 г. 

 

Заседанието беше открито от кмета на общината - д-р Бейтула Сали, който информира 

присъстващите, че проектът на бюджет на Община Самуил за 2019 г. е разработен в съответствие с 

действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на Общината за 

провеждане на комплексна финансова политика. Общата му рамка е в размер на 10 000 902 лв. Съобразен 

е с икономическите тенденции и рамката, установена със Закон за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г., като основните приоритети при съставянето на бюджета на община Самуил за 2019 г. 

са: 

- повишаване на ефективността от публичните разходи; 

- запазване на финансовата стабилност на Община Самуил; 

- увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на предоставяните от 
Общината публични услуги; 

- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските 
фондове и програми; 

- подобряване на условията и качеството на живот в Община Самуил чрез 
основни и текущи ремонти на инфраструктурата; 

- подобряване на характеристиките на уличната мрежа чрез ремонт; 

- подобряване на качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в 
общината; 

- опазване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, 
поддържане на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и подземни води, 
опазване на биологичното разнообразие и интегриране на екологичната политика с 
политиката за насърчаване на местната икономика; 

- подобряване на състоянието на сгради публична собственост и такива с 
обществено значение; 

- подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в 
общинските училища и детски градини; 
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- подобряване на материално-техническата база и условията в социалните 
услуги; 

- подобряване на качеството на предлаганите образователни услуги; 

- поддържане чистотата в Общината, уличното осветление и озеленяването. 

Д-р Бейтула Сали съобщи, че предложеният проект е съобразен с изискванията на: 
- Закона за публичните финанси; 
-  Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.; 
- Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2019 г. 

 - единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности; 

-  предходни решения за поемане на дълг; 

- тригодишната бюджетна прогноза на община Самуил  

След експозето д-р Сали даде думата на директорите на двете дирекции за представяне на 

проекто-бюджета за 2019 год. в очакваната му приходна и разходна част. 

Г-жа  Емине Ешреф- директор на дирекция ”ОСРРСД” представи в цифри очакваните постъпления от 

местни приходи в бюджета на общината през 2019 година.  

Г-н Сезгин Азис-директор на дирекция ”АПОФД”, в накратко представи по функции очакваните за 

държавно делегираните дейности постъпления, разходите и необходимостта от дофинансиране.  

След като приключи общото представяне на проекта господин Сали даде думата на 

присъстващите за мнения и предложения по проекта на бюджета за 2019 г.  

Присъстващите изразиха съгласие с изведените приоритети, нямаше постъпили предложения 

и заседанието се закри в 12.00 часа . 



     
Приложение №8 

       
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2019г. на община Самуил 

       

  §§ 

ОП ЗА ХРАНИ 
И/ИЛИ 

ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО 
ПОДПОМАГАН

Е 

ОП РАЗВИТИЕ 
НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ 

ОП НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИ

Е ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕ

Н РАСТЕЖ 

ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 

ОБЩО ПО 
ПАРАГРАФИ 

I ПРИХОДИ, в т.ч.:   120000 1548786 413699 2315890 4398375 

Помощи и дарения от чужбина 46-00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Получени чрез небюджетни предприятия 
средства от КФП по международни програми 

47-00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Трансфери между бюджети и сметки за 
средствата от Европейския съюз (трансфер от 
бюджета на общината) 

62-00 

  0 200000   200000 

Трансфери между сметки за средствата от 
Европейския съюз (трансфер от управляващия 
орган) получени трансфери (+) 

63-00 

120000 1548786 213699 2300000 4182485 
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Временни безлихвени заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 
(заем от бюджета на общината) 

76-00 

0.00 0.00 0.00 15890 15890 

предоставени заеми (+)         15890   

възстановени заеми (-)             

II РАЗХОДИ, в т.ч.:   120000 1548786 413699 2315890 4398375 

Разходи за персонала 01,02,05 

 
1126996.00 181373   1308369 

Издръжка 10-00 120000.00 379427.00 62049 141162 702638 

Текущи трансфери и помощи за домакинствата 42-00         0 

Придобиване на нефинансови активи 51,52,53,54   42363 170277 2174728 2387368 

Остатък в левове по сметки от предходния 
период 

95-01 
          

Наличност в левове по сметки в края на 
периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) 

95-07 

        0 

       

        
                                                                                                                                                                         Приложение № 9 

 

 
 СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2019 Г. ОБА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2019 Г. 
 НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2019 Г. 
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ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ 

Числен

ост за 

2019 г. 

Годише

н 

размер 

на 

средств

ата за 

работна 

заплата 

за 2019 

г.   §01-

00 

м.01.    

2019 г. 

м.02.    

2019 г. 

м.03.    

2019г. 

м.04.    

2019 г. 

м.05.    

2019 г. 

м.06.    

2019 г. 

м.07.    

2019 г. 

м.08.    

2019 г. 

м.09.    

2019 г. 

м.10.    

2019г. 

м.11.    

2019 г. 

м.12.    

2019 г. 

І. Общи държавни служби 56.5 604064 50338 50338 50338 50338 50338 50338 50338 50338 50338 50338 50338 50346 

1.Кметове  13 

17751
4 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14793 14791 

1. Общинска администрация 43.5 

42655
0 35545 35545 35545 35545 35545 35545 35545 35545 35545 35545 35545 35555 

ІІ. Отбрана и сигурност 11 78052 6504 6504 6504 6504 6505 6505 6505 6505 6504 6504 6504 6504 

1.Други дейности по вътрешната 

сигурност 3 9000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

2.Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и 

мощности 8 69052 5754 5754 5754 5754 5755 5755 5755 5755 5754 5754 5754 5754 

 - Денонощни оперативни дежурни; 5 44504 3709 3709 3709 3709 3709 3709 3709 3709 3708 3708 3708 3708 

 - Изпълнители по поддръжка и по 

охрана на пунктове за управление 3 24548 2045 2045 2045 2045 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2046 

ІІІ. Образование   464451 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38705 38705 38705 

1. Целодневни детски градини и 

обединени детски заведения   

46445
1 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38704 38705 38705 38705 

2. Други дейности по образованието-

уч.автобуси                             

ІV. Здравеопазване   64537 5378 5378 5378 5378 5378 5378 5378 5378 5378 5379 5378 5378 

1. Здравен кабинет в детски градини 

и училища   34750 2896 2896 2896 2896 2896 2896 2896 2896 2896 2896 2895 2895 

2.Детски ясли   29787 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2483 2483 2483 

3.Здравен медиатор   0                         

V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи   1086188 90515 90515 90515 90515 90515 90515 90515 90515 90517 90517 90517 90517 

1.Центрове за обществена подкрепа 

ЦОП с. Самуил   48000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
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2.Център за настаняване от семеен 

тип ЦНСТ с. Хърсово   97000 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8084 8084 8084 8084 

3.Център за настаняване от семеен 

тип ЦНСТ-с. Пчелина   

10950
0 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 

4.Център за настаняване от семеен 

тип ЦНСТ ВХД-с. Хума   87000 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 

2.Център за настаняване от семеен 

тип ЦНСТ с. Богомилци   

11100
0 9250 9250 9250 9250 9250 9250 9250 9250 9250 9250 9250 9250 

2.Център за настаняване от семеен 

тип ЦНСТ с. Самуил   

10400
0 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8666 8666 8666 8666 

5.Домове за възрастни хора с 

увреждания - ДВХУИ с. Самуил   

48338
8 40282 40282 40282 40282 40282 40282 40282 40282 40283 40283 40283 40283 

7.Защитени жилища -ЗЖ С. 

КРИВИЦА   46300 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3859 3859 3859 3859 

Обща численост за Държавни 

дейности:   X X X X X X X X X X X X X 

                

 

                                                                                                              СПРАВКА                                                            
 ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2019 Г. ОБА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2019 Г. 
 ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2019 Г. 
 

ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ 

Числен

ост за 

2019 г. 

Годише

н 

размер 

на 

средств

ата за 

работна 

заплата 

за 2019 

г.   §02-

00 01-01 

м.01.    

2019 г. 

м.02.    

2019 г. 

м.03.    

2019г. 

м.04.    

2019 г. 

м.05.    

2019 г. 

м.06.    

2019 г. 

м.07.    

2019 г. 

м.08.    

2019 г. 

м.09.    

2019 г. 

м.10.    

2019г. 

м.11.    

2019 г. 

м.12.    

2019 г. 

І. Общи държавни служби 6 46048 3838 3838 3838 3838 3838 3838 3837 3837 3837 3837 3836 3836 

1. Общинска администрация 5 37162 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3096 3096 

1.Кметове и кметски намаестници 1 8886 741 741 741 741 741 741 740 740 740 740 740 740 
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ІІІ. Образование   45700 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3812 

1. Целодневни детски градини и 

обединени детски заведения   45700 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3808 3812 

ІV. Здравеопазване   23780 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1981 1981 1981 1981 

1. Здравен кабинет в детски градини 

и училища   23780 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1981 1981 1981 1981 

V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи   87900 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 

1.Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта- ОП ОХСУ   87900 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 7325 

VI.Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда   
11115

7 9263 9263 9263 9263 9263 9263 9263 9264 9264 9264 9264 9260 

1.Осветление на улици и площади   20600 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1713 

2.Озеленяване   24557 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2047 2047 2047 2047 2047 

3. Чистота   66000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 

Обща численост Местни дейности   X X X X X X X X X X X X X 

Обща численост Дофинансиране   X X X X X X X X X X X X X 

 

    

Приложение № 9а 

    
 

 

      осн. заплата 

 

1 Кмет на община Бейтула Сали Мюмюн 2170,80 

 

2 Кмет на км. Богданци Емине Исмаил Халид 781,00 

 

3 Кмет на км. Владимировци Ибрахим Сюлейман Ахмед 836,00 

 

4 Кмет на км. Ножарово Закир Садула Билял 781,00 

 

5 Кмет на км. Желязковец Назиф Акиф Рамадан 836,00 

 

6 Кмет на км. Хърсово Розалина Иванова Данева-Борисова 781,00 
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7 Кмет на км. Богомилци 
Февзи Ниязиев Хюсменов 

781,00 

 

8 Кмет на км. Голяма вода 
Еюб Сабри Шакир 

781,00 

 

9 Кмет на км. Голям Извор Бахтишен Ибрям Кьофтеджи 781,00 

 

10 Кмет на км. Здравец Юсуф Назми кадир 781,00 

 

11 Кмет на км. Кривица Рейхан Кадир Назиф 781,00 

 

12 Кмет на км. Пчелина Расим Кадир Ахмед 781,00 

 

13 Кмет на км. Хума Ерхан Хаккъ Ахмед 781,00 

 
  ВСИЧКО   11652,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10.1 

С П И С Ъ К 

на пътуващите  служители при общинска администрация-Самуил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 

на пътуващите работници при общинска администрация-Самуил, в други „Дейности” 

 

№ Име, презиме и фамилия 
длъжност 

Длъжност  Маршрут: 
от-до и обратно 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Гюрсел Исмаил Али Секретар на община Разград-Самуил-Разград 

2 Нурджихан Махмуд Черкез Гл.сп.«Касиер и ТРЗ» Разград-Самуил-Разград 

3 Нергин Вежди Махмуд Гл.експерт «ОПП» Разград-Самуил-Разград 

4 Емилия Димитрова Главен счетоводител Разград-Самуил-Разград 

5 Гюлшен Реджеб Самиева Специалист « 

Счетоводител» 

Разград-Самуил-Разград 

6 Джеврие Ибрахим Али Ст.специалист 

«Счетоводител МДТ»  

Разград-Самуил-Разград 

7 Наргис Ибраим Зихни Ст.специалист« ГРАО» Разград-Самуил-Разград 

8 Фатме Осман Ефраимова  Ст.Специалист « 

Счетоводител» 

Разград-Самуил-Разград 

9 Елка Койчева Гл.архитект Разград-Самуил-Разград 

10 Тунчер Сезгин Февзи Гл.сп. « ГЗ и ОМП» Желязковец-Самуил- 

Желязковец 
11 Недим Нихат Идириз Специалист « МДТ» Желязковец-Самуил- 

Желязковец 
12 Февзие Халил Гл.специалист« ОСТТЗ» Желязковец-Самуил-Желязковец 

13 Джелял Мехмед Алиосман Ст.специалист « МДТ» Ножарово –Самуил-Ножарово 

14 Айше Ариф Ахмед Секретар на МКБППМН Владимировци-Самуил-

Владимировци 
15 Сезгин Джевдет Азис Директор на д-я « 

АПОФД» 

Владимировци-Самуил-

Владимировци 
16 Бехра Сали  Зюлкяр Заместник кмет Владимировци-Самуил-

Владимировци 
17 Айхан Айдънов Гафуров Специалист « ПП» Богданци-Самуил-Богданци 

18 Нургюн Сабри Исмаил Техник към ПУ Ножарово –Самуил-Ножарово 

19 Айхан Джелил Мустафа Техник към ПУ Владимировци-Самуил-

Владимировци 
20 Сонер Нурсел Гл.специалист« ОСЗГ» Богданци-Самуил-Богданци 

21 Дамла Мехмед Техн.сътрудник на ОбС Владимировци-Самуил-

Владимировци 
22 Вилдан Мехмед Технически-сътрудник 

фронт-офис 

фрон 

Пчелина-Самуил -Пчелина 

23 Вайде Хюсеин Кушчу Кметски наместник Богданци-Кара Михал-Богданци 
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1 Емине Идриз  Хюсеин Работник-подръжка Богданци-Кара Михал-
Богданци 

2 Мюмюн  Мехмед  Мала портиер Богданци-Кара Михал-
Богданци 

3 Мергюл  Алиосман  Осман сметосъбирач Богданци-Кара Михал-
Богданци 

 

 

С П И С Ъ К 

          на пътуващия персонал в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Самуил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите служители /работници/ от ЦНСТ – с.Пчелина 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите служители/работници/ от ЦНСТ с.Хърсово 

 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Галина Александровна Маринова  Медицинска сестра Богданци-Самуил-Богданци 

2 Виждан Сюдат Адем Кинезитерапевт Ножарово-Самуил-Ножарово 

3 Димитър Маринов Митев Фелдшер Разград-Самуил-Разград 

4 Петрана Рахнева Дръндова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград 

5 Мария Великова Георгиева Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград 

6 Мария Илиева Йорданова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград 

7 Диана Маринова Йорданова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград 

8 Иванка Василева Иванова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград 

9 Юксел Алиев Феимов Касиер Богомилци.Самуил-Богомилци 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Севие Фераим Сабри Управител Владимировци-Пчелина-

Владимировци 
2 Наджие Исмаил Исмаил Санитар Здравец-Пчелина-Здравец 

3 Пенка Кирчева Генева Санитар Здравец-Пчелина-Здравец 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Сали Рамадан Сали Управител Владимировци-Хърсово-

Владимировци 
2 Надие Ибрахим Абтула Медицинска сестра Владимировци-Хърсово-

Владимировци 
3 Незиха Хабил Хюсеин Санитар Ножарово-Хърсово-Ножарово 
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С П И С Ъ К 

на пътуващите служители /работници/ от ЦНСТ ПЛД – с.Хума 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите  служители при Общинско предприятие “Самуил 2011” 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите  служители при ЦОП -Самуил  
 

 

 

 

Приложение № 10.2 

С П И С Ъ К 

на пътуващите  учители / педагогически персонал/  при  ДГ-Самуил 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 Фатме Хюсеин Джелил Трудогерапевт Голяма вода-Хърсово- Голяма 

вода 
5 Аббе Неджмидин Хюсеин Медицинска сестра Голяма вода-Хърсово- Голяма 

вода 
6 Керим Мустафа Сали Санитар Голяма вода-Хърсово- Голяма 

вода 
7 Иклиме Хъкмет Сали Готвач Голяма вода-Хърсово- Голяма 

вода 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Айшегюл Диляверова Алиева   с.Богомилци – с.Хума 

и обратно 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Сейнур  Фейзула Мустафа Управител Голяма вода-Самуил- Голяма 

вода 
2 Танихер Реджеб Мехмед Ел.техник Богданци -Самуил -Богданци 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Есин Мехмед-Азис  Владимировци-Самуил-  

Владимировци 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Бойка  Недева Върбанова Директор Разград-Самуил-Разград 

2. Христина Михайлова Христова Учител Разград-Самуил-Разград 

3. Юлвие Гюрджан Сами-Сюлюш Учител Разград-Самуил-Разград 

4. Нурхаят Ридванова Али Учител Разград-Самуил-Разград 

5. Юлка Йорданова Данева Учител Разград-Самуил-Разград 

 6. Елис Иззетова Мустафова Учител Разград-Самуил-Разград 

7. Мюжген Фикретова Исмаил Учител Разград-Самуил-Разград 
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Филиал Желязковец към ЦГ-Самуил 

 

 

 

Филиал Хърсово към ЦГ-Самуил 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите  учители/ педагогически персонал/  при  ДГ-Владимировци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Богданци към ЦГ-Владимировци 

 

 

 

 

Филиал Здравец към ЦГ-Владимировци 

 

 

 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Грета Йорданова Тодорова Учител Разград-Желязковец-Разград 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Хатче Юксел Исмаил Учител Бърдоква-Хърсово-Бърдоква 

2 Гюлсевим Адемова Реджебова Учител Разград-Хърсово-Разград 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Емине Ахмед Мехмед Директор Ножарово-Здравец-Ножарово; 

Ножарово-Владимировци-

Ножарово; 

Ножарово-Богданци-

Ножарово;Ножарово-Голяма 

вода-Ножарово 

2. Жуляй  Мехмед Ахмед Учител Ножарово-Владимировци- 

Ножарово 

3. Жулиде  Хюсеин Сали Учител Ножарово-Владимировци- 

Ножарово 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Анифе Хюсеин Сали Учител Г.Йонково-Богданци- 

Г.Йонково 
2 Сибел  Сали Али  Учител Разград-Богданци- -Разград 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Фикрие Кадир Муталиб Учител Владимировци-Здравец- 

Владимировци 
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Филиал Голяма вода към ЦГ-Владимировци 

 

 

 

С П И С ЪК 

на пътуващите учители при ОУ „ Св.Паисий Хилендарски” село Желязковец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите учители при ОУ „ Св.Паисий Хилендарски” село Хърсово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на пътуващите учители при ОУ „ Христо Ботев” село Владимировци 

 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Петя Димитрова Маринова Учител Разград-Голяма вода-Разград 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 

Сейхан  Юсуф Хасан 

Директор 

  

Разград-Желязковец-Разград 

2 

Николай  Иванов Касабов 

Учител  Разград-Желязковец-Разград 

3 Николинка  Драганова 

Господинова 

Учител Разград-Желязковец-Разград 

4 

Йозлем Гюнхер Хаккъ 

Учител Разград-Желязковец-Разград 

5 

Светла Михайлова Петрова 

Учител Разград-Желязковец-Разград 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 

Славка Стоянова Мильовска 

Учител  

  

Разград-Хърсово-Разград 

2 

Невен  Петров Станчев 

Учител  Разград-Хърсово-Разград 

3 

Марияна Иванова Русева 

Учител Разград-Хърсово-Разград 

4 

Светлана Йорданова Иванова 

Учител Разград-Хърсово-Разград 

5 

Мехнур  Исмет Билял 

Учител Владимировци-Хърсово-

Владимировци 

6 

Фатме  Мюстеджеб Ахмедова 

Учител Голяма вода-Хърсово-Голяма 

вода 

7 

Зорница Николова Борисова 

Учител Разград-Хърсово-Разград 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 

Николай  Милков Стоянов 

Учител  

  

Исперих – Владимировци- 

Исперих 

2 

Гюнел  Юмер 

Учител  Пчелина – Владимировци- 

Пчелина 

3 

Фатме  Муса 

Учител Ножарово – Владимировци- 

Ножарово 
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 СП И С Ъ К 

на пътуващите учители при СУ „ Св.Св.Кирил и Методий” село Самуил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Осман  Юмер 

Учител Ножарово – Владимировци- 

Ножарово 

5 

Джелял  Хюсмен 

Учител Ножарово – Владимировци- 

Ножарово 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Орхан Исмаил Хюдаим Директор  

  
Разград-Самуил-Разград 

2 Радка Анастасова Стоянова-Христова Учител 
Разград-Самуил-Разград 

3 Корнелия Тодорова Киркорова Учител 
Разград-Самуил-Разград 

4 Даниела Георгиева Катеринова-

Димова 

Учител 
Разград-Самуил-Разград 

5 Елис Хамидова Аптиева  Учител 
Разград-Самуил-Разград 

6 Галина Недялкова Николова Учител 
Разград-Самуил-Разград 

7 Имрен Алтаева Салиева  Учител 
Разград-Самуил-Разград 

8 Халиме Ерсин Мехмед  Учител 
Разград-Самуил-Разград 

9 Дилбер Сабри Алиосман Учител 
Разград-Самуил-Разград 

10 Наргис  Емурлова Изет Учител 
Разград-Самуил-Разград 

11 Йорданка Гичева Гичева Учител 
Разград-Самуил-Разград 

12 Неделчо Димитрова Неделчев Учител 
Разград-Самуил-Разград 

13 Айля Хасанова Чолак Учител 
Разград-Самуил-Разград 

14 Анета Йоргова Борисова Учител 
Разград-Самуил-Разград 

15 Сибел Реджеб Ибраим Учител 
Разград-Самуил-Разград 

16 Нуран Зюхтиева Сали Учител 
Разград-Самуил-Разград 

17 Атанаска Жекова Стойчева Учител 
Разград-Самуил-Разград 

18 Евгения Ралева Йорданова Лектор 
Разград-Самуил-Разград 

19 Айтен Ахмедова Мустафова Учител 

Разград-Самуил-Разград 

20 Ерол  Ибраим Сали Учител 

Ножарово-Самуил-Ножарово 

21 Нина Дончева Иванова Учител 

Хърсово -Самуил- Хърсово 

22 Сабрие Хюсеин Кабил Учител 

Хърсово-Самуил- Хърсово 

23 Халиме Сунаева Юсуфова Учител Владимировци-Самуил- 

Владимировци 
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С П И С Ъ К 

на пътуващите медицински специалисти  в дейност „Здравеопазване” при община Самуил 

 

 

 

 

 

 
        Приложение № 11   

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г.   

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   

НА ОБЩИНА САМУИЛ   

            в лева в лева 

I. П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д А Р Е Н И 

Я 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 
Н А И М Е Н О 

В А Н И Е 
2018 2019 2020 2021 2022 

01-00 Данък върху доходите на физически лица: 1 860 2 000 2 000 2 000 2 200 

  01-03 

окончателен 

годишен 

(патентен) данък  

1 860 2 000 2 000 2 000 2 200 

  01-13. 

данък върху 

таксиметров превоз 

на пътници 

0 0       

13-00 

Имуществени и 

други местни 

данъци : 

  311 963 366 000 255 000 255 000 280 500 

  13-01 
данък върху 

недвижими имоти 
45 888 65 000 50 000 50 000 55 000 

  13-03 

данък върху 

превозните 

средства 

145 121 231 000 145 000 145 000 159 500 

  13-04 

данък при 

придобиване на 

имущество по 

дарения и възмезден 

начин 

120 954 70 000 60 000 60 000 66 000 

  13-08 туристически данък 0 0 0 0 0 

20-00 Други данъци   80 0 1 000 1 000 1 100 

24-00 
Приходи и доходи от 

собственост 
  169 154 240 740 142 859 142 859 157 145 

  24-04 

нетни приходи от 

продажби на услуги, 

стоки и продукция 

4 756 65 000 5 000 5 000 5 500 

  24-05 
приходи от наеми на 

имущество 
23 495 22 000 22 000 22 000 24 200 

  24-06 
приходи от наеми на 

земя 
140 903 152 240 114 159 114 159 125 575 

  24-07 
приходи от 

дивиденти 
0 1 500 1 500 1 500 1 650 

  24-08 
приходи от лихви по 

текущи банкови 
    200 200 220 

№ Име, презиме и фамилия 

длъжност 

Длъжност Маршрут: 

от-до и обратно 

1 Нериман Юсуф  Мед.сестра 

  

Владимировци-Хърсово-

Владимировци 

2 Исмет Ахмед Ахмед Фелшер 

Ножарово-Владимировци-Ножарово 

3 Севдие Мехмед Сали Мед.сестра 

Ножарово-Богданци-Ножарово 
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сметки 

27-00 Общински такси   284 518 356 200 373 800 373 800 411 180 

  27-01 
за ползване на 

детски градини 
26 756 28 000 35 000 35 000 38 500 

  27-02 

за ползване на 

детски ясли и други 

по здравеопазването 

        0 

  27-04 

за ползване на 

домашен социален 

патронаж и други 

общински социални 

услуги 

8 461 10 000 10 000 10 000 11 000 

  27-05 

за ползване на 

пазари, тържища, 

панаири, тротоари, 

улични платна и др. 

6 703 7 100 7 100 7 100 7 810 

  27-07 за битови отпадъци 198 338 264 000 255 000 255 000 280 500 

  27-08 

за ползване на 

общежития и други 

по образованието 

        0 

  27-10 
за технически 

услуги 
8 383 10 000 10 000 10 000 11 000 

  27-11 

за 

административни 

услуги 

34 307 35 000 53 000 53 000 58 300 

  27-15 
за откупуване на 

гробни места 
        0 

  27-17 
за притежаване на 

куче 
26 100 100 100 110 

  27-29 
други общински 

такси 
1 544 2 000 3 600 3 600 3 960 

28-00 
Глоби, санкции и 

наказателни лихви 
  38 137 30 000 62 000 62 000 68 200 

  28-02 

глоби, санкции, 

неустойки, 

наказателни лихви, 

обезщетения и 

начети 

17 699 15 000 32 000 32 000 35 200 

  28-09 

наказателни лихви 

за данъци, мита и 

осигурителни 

вноски 

20 438 15 000 30 000 30 000 33 000 

36-00 Други приходи   2 538 2 000 24 000 24 000 26 400 

  36-12 

получени други 

застрахователни 

обезщетения 

443 0 0 0   

  36-19 
други неданъчни 

приходи 
2 095 2 000 24 000 24 000 26 400 

37-00 

Внесени ДДС и 

други данъци върху 

продажбите  

  -14 766 -16 400 -41 800 -41 800 -45 980 

  37-01 внесен ДДС(-) -11 010 -10 600 -36 000 -36 000 -39 600 

  37-02 

внесен данък върху 

приходите от 

стопанска дейност на 

бюджетни 

предприятия(-) 

-3 756 -5 800 -5 800 -5 800 -6 380 

40-00 
Постъпления от продажба на 

нефинансови активи  
89 035 321 312 153 100 153 100 168 410 
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  40-22 

постъпления от 

продажба на 

сгради 

0 0 2 600 2 600 2 860 

  40-24 

постъпления от 

продажба на 

транспортни 

средства 

12 960 2 000 4 000 4 000 4 400 

  40-40 

постъпления от 

продажба на 

земя 

76 075 319 312 146 500 146 500 161 150 

41-00 Приходи от концесии   26 991 42 000 26 500 26 500 29 150 

45-00 Помощи и дарения от страната 14 557 12 000 12 000 12 000 13 200 

  45-01 

текущи помощи 

и дарения от 

страната 

14 557 12 000 12 000 12 000 13 200 

  99-99 

I. В С И Ч К О   

П Р И Х О Д И,  

П О М О Щ И   

И   Д А Р Е Н И 

Я 

924 067 1 355 852 1 010 459 1 010 459 1 111 505 

                

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

262 348 298 275 266 840 276 600 304 260 

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  127 381 178 344 177 550 181 550 199 705 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  69 086 99 332 87 940 91 329 100 462 

10-00 Издръжка   1 029 927 1 637 137 1 177 280 1 194 450 1 313 895 

19-00 

Платени 

данъци, такси и 

административн

и санкции 

  68 482 73 350 77 450 79 050 86 955 

22-00 

Разходи за 

лихви по заеми 

от страната 

  10 547 6 992 3 941 953 0 

40-00 Стипендии   0 0 0 0 0 

42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

  15 700 30 000 19 000 20 000 22 000 

43-00 

Субсидии и 

други текущи 

трансфери за 

нефинансови 

предприятия 

  0 0 0 0 0 

45-00 
Субсидии и 

други текущи 
  5 000 20 000 35 000 35 000 38 500 
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трансфери за 

юридически 

лица с 

нестопанска цел 

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

5 864 6 100 11 000 11 300 12 430 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

118 865 839 566 100 000 105 000 115 500 

52-00 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи   

478 744 1 113 884 640 000 650 000 715 000 

53-00 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни 

активи   

2 400 0 4 000 4 000 4 400 

54-00 

Придобиване на 

земя   
0 0 0 0 0 

00-98 

Резерв за 

непредвидени и 

неотложни 

разходи 

  0 5 000 0 0 1 048 

  99-99 

II. ВСИЧКО 

РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛА

ЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФИ 

И 

ПОДПАРАГРА

ФИ 

2 194 344 4 307 980 2 600 001 2 649 232 2 914 155 

                

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРА

ФИТЕ 

2018 2019 2020 2021 2022 

31-00 

Трансфери между бюджета на 

бюджетната организация и ЦБ 

(нето) 

2 219 746 1 200 000 1 671 900 1 697 900 1 867 690 

  31-12 

обща 

изравнителна 

субсидия и 

други 

трансфери за 

местни 

дейности от ЦБ 

за общини (+) 

582 600 792 400 582 600 582 600 640 860 

  31-13 

получени от 

общини целеви 

субсидии от ЦБ 

за капиталови 

разходи (+) 

182 300 407 600 364 600 364 600 401 060 

  31-18 
получени от 

общини целеви 
1 482 300 0 724 700 750 700 825 770 
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трансфери чрез 

кодовете в 

СЕБРА 488 001 

ххх-х 

  31-20 

възстановени 

трансфери за ЦБ 

(-) 

-27 454 0 0 0 0 

61-00 
Трансфери между 

бюджети(нето) 
-4 528 -85 204 -68 404 -68 404 -75 244 

  61-01 

трансфери 

между бюджети 

- получени 

трансфери (+) 

          

  61-02 

трансфери 

между бюджети 

- предоставени 

трансфери (-) 

-65 053 -85 204 -68 404 -68 404 -75 244 

62-00 

Трансфери между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

-7 130 0 0 0 0 

  62-02 
- предоставени 

трансфери (-) 
-7 130 0 0 0 0 

64-00 

Трансфери от/за държавни 

предприятия и други лица, 

включени в КФП 

1 267 0 0 0 0 

  
64-01 

- получени 

трансфери (+) 
1 267 0 0 0 0 

  99-99 
III. ВСИЧКО 

ТРАНСФЕРИ 
2 209 355 1 114 796 1 603 496 1 629 496 1 792 446 

76-00 

Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

-49 546 -104 438 76 706 76 777 84 455 

78-00 

Временни безлихвени заеми 

от/за държавни предприятия и 

други сметки, включени в КФП  

-21 386 0 0 0 0 

  78-88 

Временни 

безлихвени 

заеми от/за 

държавни 

предприятия, 

включени в 

КФП (нето)  

-21 386 0 0 0 0 

  99-99 

IV. ВСИЧКО 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ 

-70 932 -104 438 76 706 76 777 84 455 

                

      ОТЧЕТ 
Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

      2018 2019 2020 2021 2022 

    

V. 

БЮДЖЕТНО 

САЛДО - 

ДЕФИЦИТ (-) / 

ИЗЛИШЪК (+)      

(V.=I.-

II.+III.+ІV.) 

868 146 
-1 941 

770 
90 660 67 500 74 250 

    
VІ. 

ФИНАНСИРА
-883 132 1 941 770 -90 660 -67 500 -74 250 
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НЕ НА 

БЮДЖЕТНОТ

О САЛДО 

(VІ.=-V.) 

                

       VI. 

ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И 

ПАСИВИ 

(финансиране 

на бюдж. салдо) 

    ОТЧЕТ 
Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВА

НИЕ НА 

ПАРАГРАФИТ

Е И 

ПОДПАРАГРА

ФИТЕ 

2018 2019 2020 2021 2022 

83-00 
Заеми от банки и други лица в 

страната - нето (+/-) 
-202 500 -90 000 -90 660 -67 500 -74 250 

  83-22 

погашения по 

дългосрочни 

заеми от банки 

в страната (-) 

-202 500 -90 000 -90 660 -67 500 -74 250 

  83-82 

погашения по 

дългосрочни 

заеми от други 

лица в 

страната (-) 

          

93-00 

Друго 

финансиране - 

нето(+/-) 

  0 0 0 0 0 

95-00 
Депозити и средства по сметки - 

нето (+/-)    
-680 632 2 031 770 0 0 0 

  95-01 

остатък в 

левове по 

сметки от 

предходния 

период (+) 

1 351 138 2 031 770       

  95-07 

наличност в 

левове по 

сметки в края 

на периода (-) 

-2 031 

770 
        

  99-99 

VI. ВСИЧКО 

ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И 

ПАСИВИ 

-883 132 1 941 770 -90 660 -67 500 -74 250 

              

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  101 

101 

Изпълнителни 

и 

законодателни 

органи 
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01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

17 747 28 146 24 000 25 000 27 500 

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  115 026 154 402 149 450 151 550 166 705 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  25 498 41 402 32 500 33 300 36 630 

10-00 Издръжка   301 098 462 744 373 950 382 100 420 310 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
58 013 59 000 61 700 62 800 69 080 

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
15 700 30 000 19 000 20 000 22 000 

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

5 864 6 100 11 000 11 300 12 430 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

15 954 0 100 000 105 000 115 500 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
152 010 20 400 0 0 0 

53-00 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни 

активи   

2 400 0 4 000 4 000 4 400 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

709 310 802 194 775 600 795 050 874 555 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  202 

202 

Полиция,вътре

шен ред и 

сигурност 

          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0         

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  0         

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  0         

10-00 Издръжка   0 0 2 130 2 450 2 695 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0         

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
0         
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46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

0         

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

0         

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0         

53-00 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни 

активи   

0         

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 0 2 130 2 450 2 695 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  205 

205 Защита на 

населението,уп

равление и 

дейности при 

стихийни 

дедствия и 

аварии 

          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0         

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  0         

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  0         

10-00 Издръжка   0 1 500 0 0 0 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0         

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
0         

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

0         

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

0         

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0         

53-00 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни 

активи   

0         
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  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 1 500 0 0 0 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  301 
301 

Образование 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

106 428 59 892 80 520 85 800 94 380 

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  625 155 1 600 1 600 1 760 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  13 989 8 813 17 677 18 840 20 724 

10-00 Издръжка   160 980 193 742 177 000 184 100 202 510 

19-00 

Платени 

данъци, такси и 

административн

и санкции 

  8 318 9 500 10 500 11 000 12 100 

40-00 Стипендии   0 0     0 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

93 480 0     0 

52-00 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи   

29 111 17 889     0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

412 931 289 991 287 297 301 340 331 474 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  401 Здравеопазване           

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

10 853 11 180 7 320 7 800 8 580 

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  181 240 500 500 550 

05-00 
Задължителни 

осигурителни 
  3 400 2 200 1 543 1 649 1 814 
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вноски от 

работодатели 

10-00 Издръжка   2 839 15 125 6 600 6 800 7 480 

19-00 

Платени 

данъци, такси и 

административн

и санкции 

  0       0 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0       0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

17 273 28 745 15 963 16 749 18 424 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  503 

503 Програми, 

дейности и 

служби по 

социалното 

осигуряване, 

подпомагане и 

заетостта 

          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

70 414 87 900 74 500 76 000 83 600 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
4 284 7 790 7 100 8 500 9 350 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  14 153 18 450 15 900 16 650 18 315 

10-00 Издръжка   39 465 54 468 57 300 58 000 63 800 

19-00 

Платени 

данъци, такси и 

административн

и санкции 

  259 500 800 800 880 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

0 54 000     0 

52-00 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи   

2 040 74 978     0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

130 615 298 086 155 600 159 950 175 945 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 
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  601 

601 Жилищно 

строителство, 

благоустройств

о, комунално 

стопанство 

          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

16 340 20 600 17 500 18 000 19 800 

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  358 3 800 2 500 2 500 2 750 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
3 405 4 710 3 340 3 480 3 828 

10-00 Издръжка   276 160 503 110 171 800 172 500 189 750 

19-00 

Платени 

данъци, такси и 

административн

и санкции 

  231 1 350 1 700 1 700 1 870 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

0 734 660 0 0 0 

52-00 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи   

295 583 1 000 617 640 000 650 000 715 000 

53-00 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни 

активи   

        0 

54-00 Придобиване на земя         0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

592 077 2 268 847 836 840 848 180 932 998 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  602 

602 Опазване 

на околната 

среда 

          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

40 566 90 557 63 000 64 000 70 400 

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  1 387 5 237 4 900 4 900 5 390 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  7 988 22 461 15 700 16 060 17 666 

10-00 Издръжка   79 985 140 846 136 500 136 500 150 150 

19-00 Платени   1 661 3 000 2 750 2 750 3 025 
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данъци, такси и 

административн

и санкции 

52-00 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи   

0 0     0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

131 587 262 101 222 850 224 210 246 631 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  702 

702 Физическа 

култура и 

спорт 

          

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

            

10-00 Издръжка             

45-00 

Субсидии и 

други текущи 

трансфери за 

юридически 

лица с 

нестопанска цел 

  5 000 20 000 20 000 20 000 22 000 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

  15 000     0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

5 000 35 000 20 000 20 000 22 000 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  703 703 Култура           

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0         

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  0         

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  0         
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10-00 Издръжка   31 575 29 800 40 000 40 000 44 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0       0 

45-00 

Субсидии и 

други текущи 

трансфери за 

юридически 

лица с 

нестопанска цел 

  0   15 000 15 000 16 500 

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

9 431 35 906     0 

52-00 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални 

активи   

0       0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

41 006 65 706 55 000 55 000 60 500 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  803 
803 Транспорт 

и съобщения 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0         

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  0         

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  0         

10-00 Издръжка   80 821 147 891 100 000 100 000 110 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0         

51-00 

Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални 

активи   

0         

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

80 821 147 891 100 000 100 000 110 000 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 
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  806 

806 Други 

дейности по 

икономиката 

          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0         

02-00 

Други 

възнаграждения 

и плащания за 

персонала 

  5 520 6 720 11 500 12 000 13 200 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
653 1 296 1 280 1 350 1 485 

10-00 Издръжка   57 004 87 911 112 000 112 000 123 200 

19-00 

Платени 

данъци, такси и 

административн

и санкции 

  0       0 

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

0       0 

51-00 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
0       0 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0       0 

53-00 

Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни 

активи   

0       0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

63 177 95 927 124 780 125 350 137 885 

                

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 
ОТЧЕТ 

Проекто- 

бюджет 
Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2018 2019 2020 2021 2022 

  901 

901 Разходи 

некласифицира

ни в другите 

функции 

          

22-00 
Разходи за лихви по заеми от 

страната 
10 547 6 992 3 941 953 0 

00-98 

Резерв за 

непредвидени и 

неотложни 

разходи 

  0 5 000 0 0 1 048 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

10 547 11 992 3 941 953 1 048 



 

 
Област Разград 

  

Приложение № 12 

 
Община Самуил 

    

 

                             (печат) 

    

 
Кмет: Д-р Бейтула Сали 

     

 

            (име, фамилия, подпис) 

    

 
С П Р А В К А 

 

 
за разпределение на субсидията за 2019 година по читалища 

 

 

№ по Наименование Местонахождение Субсидирана Субсидия 
 

  

на читалище (община, кметство) численост за 2019 г.  

 

ред 
 

  
9 490 

 

  
 

 
(субс. бр.) (лева) 

 

 
1 2 3 4 5 

 

 

1 Читалище "Христо Ботев- 1925"- Самуил общ.Самуил, с.Самуил 2,0 21 713,12 лв. 
 

 

2 Читалище "Паметник- 1872"- Хърсово общ.Самуил, с.Хърсово 1,0 10 628,80 лв. 
 

 

3 Читалище "Н.Й.Вапцаров- 1930"- Здравец общ.Самуил, с.Здравец 1,0 9 565,92 лв. 
 

 

4 Читалище "Свобода- 1919"- Голяма вода общ.Самуил, с.Голяма вода 1,0 9 034,48 лв. 
 

 

5 Читалище "Иван Вазов- 1018"- Владимировци общ.Самуил, с.Владимировци 2,0 23 838,88 лв. 
 

 

6 Читалище "Отец Паисий- 1937"- Желязковец общ.Самуил, с.Желязковец 1,0 10 628,80 лв. 
 

 

7 Читалище "Напредък-1896"- Голям извор общ.Самуил, с.Голям извор 1,0 12 223,12 лв. 
 

 

8 Читалище "Просвета-1924"- Богданци общ.Самуил, с.Богданци 1,0 9 565,92 лв. 
 

 

9 Читалище "Васил Левски- 1937"- Богомилци общ.Самуил, с.Богомилци 1,0 7 440,16 лв. 
 

 

10 Читалище "Развитие- 1903"- Кривица обш.Самуил, с. Кривица 1,0 
9 034,48 лв. 

 

 

11 Читалище "Петър Берон- 1929"- Пчелина общ.Самуил, с. Пчелина 1,0 
6 377,28 лв. 

 

 

12 Читалище "Васил Левски- 1945"- Хума общ.Самуил, с. Хума 1,0 
8 503,04 лв. 

 

 

13 Читалище "Христо Ботев- 1921"- Кара Михал общ.Самуил, с.Кара Михал 1,0 5 314,40 лв. 
 

 

14 Читалище "Бъдещност- 1930"- Ножарово общ.Самуил, с. Ножарово 1,0 7 971,60 лв. 
 

 

  ВСИЧКО:   16,0 151840,00 

 



 

Приложение №13 

                                                 

СПИСЪК 

на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2019г. 

1. СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Самуил 

2. ОУ „Христо Ботев” – с.Владимировци 

3. ОУ „Св.Паисий Хилендарски” – с.Хърсово 

4. ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Желязковец 

5. ОП „Самуил 2011” – с.Самуил 

6. ОП „ОХСУ” – с.Самуил 

7. ОСП „Озеленяване и Благоустройство”-с.Самуил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

           
Приложение  № 14 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 година  

на община Самуил 

А.    ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, 

представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД) 

        
              

Описание на дълга 

/Решение на Общински 

съвет, Номер на 

договор/емисия// 

Размер 

на дълга 

по 

договор  

Кредито

р 

Валута 

/BGN, 

EUR, 

USD, 

JPY/ 

Предназначени

е на дълга 

Краен 

срок за 

погасяван

е 

Остатъче

н размер 

на дълга 

към 

01.01.2018 

г. /в лева/ 

Усвоен дълг 

през 2018 г. /в 

лева/ 

Извършен

и 

погашения 

по 

главница 

през 2018 

г. /в лева/ 

Извършени 

разходи по 

дълга през 

2018 г. /в лева/ 

в т.ч.:   Общо 

извършен

и 

плащания 

по дълга 

през 2018 

г. по 

главница 

и разходи 

/в лева/  

Остатъче

н размер 

на дълга 

към 

31.12.2018 

г. /в лева/ 

разходи за 

лихви  

др.разходи 

(такси, 

комисионн

и и др.)  

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 
k.10 

(к.11+к.12) 
к.11 к.12 

к.13 

(к.9+к.10) 
к.14 

Дългосрочен банков 

заем 600 000 

Търговск

а банка Д 

АД BGN 

Покриване на 

временен 
недостиг на 

финансови 

средства  26.09.2021 450 000 600 000 202 500 10 547 10 547 0 213 047 247 500 

2.                 0     0   

3.                 0     0   

4.                 0     0   

5.                 0     0   

6.                 0     0   

7.                 0     0   
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ОБЩО 
450 000 600 000 202 500 10 547 10 547 0 213 047 247 500 

       
       А.1.    СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от 

ЗПФ 

           
              Общ размер на 

изравнителната 

субсидия и приходи за 

последните три години 

/на база данни от 

годишните отчети за 

изпълнението на 

бюджета на общината/ 

Изравнителна субсидия - 

отчетни данни 
Бюджетни приходи - отчетни данни 

Средногодише

н размер на 

изравнителнат

а субсидия и 

приходи 

Общо 

извършен

и 

плащания 

по дълга 

през 2018 

г. по 

главница 

и разходи 

/в лева/  

в т.ч.:                          

плащания по 

дълга, които 

се изключват 

от 

съотношениет

о  

Плащания 

по дълга, 

влизащи в 

изчислениет

о на 

съотношени

-ето през 

2018 г.  

Съотношение на 

плащанията по дълга 

към средногодишния 

размер на 

изравнителната и 

приходите (%) 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 к.1 

(к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.

7) 

к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 (к.1 /3 ) к.9 к.10 
к.11 (к.9 - 

к.10) 
к.12 (к.11/к.8)*100 

 

5 238 362 570 400 570 400 572 300 1 114 336 1 340 060 1 070 866 1 746 121 213 047 0 213 047 12,2% 

 

                       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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-913 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 10 

000.00 лв. /десет хиляди лева/ на основаниe Указания на 

Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” 

ДДС 07/04.04.2008г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 45.908 

Във връзка с удължаване срока на реализация договор № 

BG05M9OP001-2.004-0062-С03, операция тип 3  "Услуги за 

ранно детско развитие", проект „Детство без граници” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по Договора е представен  междинно искане за 

плащане, като за същото ще се чака решение на УО, който се 

произнася в рамките на 90 дни. 

 С цел осигуряване непрекъснатост на услугата за нуждаещите се 

лица до представяне и верификация на отчета са необходими 

средства за покриване на разходите на специалистите и екипа на 

управление размер на 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и във 

връзка с чл.104, ал2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет на Община Самуил Общински съвет – Самуил 

със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма. 

РЕШИ: 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в СЕС  в 

размер на 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/, необходими за 

разплащане на разходи за работни заплати, осигурителни 

плащания и издръжка за месец януари 2019 г. за предоставяне на 

услугата. 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 76-00 -  10 000.00 

https://eumis2020.government.bg/Report/s/d7e608b1-4835-44e9-81cc-e83648133e4b/BFPContract
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бюджет 

Получен заем СЕС 76-00 + 10 000.00 

 Общо: 0 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-914 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил за ОП „Самуил 2011” в 

СЕС в размер на 16138.00 лв. за изпълнение на Договор № ОЗ-

ХУ-07-04-1533#6 от 20.12.2018 г., сключен с АЗ. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 45.909 

Община Самуил реализира чрез ОП „Самуил 2011” 

Договор ХУ-07-04-1533#6 от 20.12.2018 г.,, операция за 

осигуряване на заетост по проект „Обучения и заетост”, с  

конкретен бенефициент за директно предоставяне на БФП 

Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014- 2020”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Съгласно т.6.5 от 

Договора община Самуил получава средства след представяне на 

АЗ чрез ДБТ в областните градове междинни искания за 

плащане, към което се прилага и копие на разчетно платежна 

ведомост, придружена с официална поименна  справка за 

начислените и изплатени през отчетния месец средства за 

възнаграждения. 

  Предвид така утвърдения ред за получаване на 

средства към настоящия момент е необходимо  осигуряване на 

финансов ресурс за покриване на разходите за изплащане на 

заплати и осигуровки за сметка на работодател на лицата, наети 

към ОП „Самуил 2011” по трудови правоотношения от месец 

януари 2019 г. по  проект „Обучения и заетост” в размер на 

16138.00 лв. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.104, 

ал.1,  т.5 от Закона за публични финанси, Общинския съвет на 

Община Самуил Общински съвет – Самуил със „За” –16  гласа;  

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

 

РЕШИ: 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС  в размер 16138.00 лв. за изпълнение на Договор № ОЗ-

ХУ-07-04-1533#6 от 20.12.2018 г., сключен с АЗ, необходими 

за разплащане на заплати на лицата, наети към ОП „Самуил 
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2011” по трудови правоотношения по Кодекса на труда  за месец 

януари 2019 г.  

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 - 16138.00 лв. 

Получен заем СЕС 76-00 + 16138.00 лв. 

 Общо: 0 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-915 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

10100.00 лв. за изпълнение на Договор № ОЗ-ХУ-07-04-

1524#6 от 19.12.2018 г., сключен с АЗ 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 45.910 

Община Самуил реализира Договор № ОЗ-ХУ-07-04-

1524#6 от 19.12.2018 г., операция за осигуряване на заетост по 

проект „Обучения и заетост”, с  конкретен бенефициент за 

директно предоставяне на БФП Агенцията по заетостта по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 

2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. Съгласно т.6.5 от Договора община Самуил 

получава средства след представяне на АЗ чрез ДБТ в областните 

градове междинни искания за плащане, към което се прилага и 

копие на разчетно платежна ведомост, придружена с официална 

поименна  справка за начислените и изплатени през отчетния 

месец средства за възнаграждения. 

  Предвид така утвърдения ред за получаване на 

средства към настоящия момент е необходимо  осигуряване на 

финансов ресурс за покриване на разходите за изплащане на 

заплати и осигуровки за сметка на работодател на лицата, наети 

по трудови правоотношения от месец януари 2019 г. по  проект 

„Обучения и заетост” в размер на 10100.00 лв.  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.104, 

ал.1,  т.5 от Закона за публични финанси, Общинския съвет на 

Община Самуил Общински съвет – Самуил със „За” –16  гласа;  

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

 

РЕШИ: 

1.Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в СЕС  

в размер на 10100.00  лв., необходими за разплащане на заплати 

на лицата, наети по трудови правоотношения по Кодекса на 

труда  за месец януари 2019 г.  
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Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 - 10100.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 10100.00 

 Общо: 0 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-916 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

36 000.00 лв. за изпълнение на Административен договор № 

BG05M9OP001-2.010-0239-С01 от 22.06.2014 г. за изпълнение на 

проект  “Осигуряване на заетост в общинско социално 

предприятие - община Самуил” 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 23.01.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 45.911 

    Община Самуил изпълнява дейности по Административен 

договор № BG05M9OP001-2.010-0239-С01 от 22.06.2014 г. 

/влязъл в сила на 07.07.2018 г/ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество” за изпълнение на проект  

“Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - 

община Самуил”.  

 Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по Договора е представено  междинно искане за 

плащане, като за същото ще се чака решение на УО, който се 

произнася в рамките на 90 дни. С цел осигуряване 

непрекъснатост на дейностите по проекта до верификация на 

отчета са необходими средства за покриване на разходите на 

работниците, екипа на Общинското социално предприятие и 

екипа за управление размер на 36000.00 лв. /двадесет и шест 

хиляди лева/.  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.104, 

ал.1,  т.5 от Закона за публични финанси, Общинския съвет на 

Община Самуил Общински съвет – Самуил със „За” –16  гласа;  

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

 

РЕШИ: 

1.Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в СЕС  

в размер на 36 000.00 лв., необходими за разплащане на разходи 

за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка  за 

месеците януари и февруари 2019 г. за предоставяне на услуги по 

Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0239-С01 от 
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22.06.2014 г. за изпълнение на проект  “Осигуряване на заетост в 

общинско социално предприятие - община Самуил” . 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  36 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 36 000.00 

 Общо: 0 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-917 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 

2018г. 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.912 

Във връзка с получено писмо с Изх. № РД-30-И-57/12.12.2018г. 

на ЦКБППМН и Вх.№ 3644/20.12.2018г. на община Самуил 

съгласно чл.7, ал.2 от Закона за БППМН, Местната комисия за 

борба срещу противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни ежегодно представя отчет за дейността си пред 

Централната комисия за БППМН към МС, пред кмета и пред 

Общинския съвет. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.7,ал.2  от ЗБППМН, Общински съвет – Самуил,Общински 

съвет – Самуил със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

РЕШИ 
1. Приема отчета за дейността на МКБППМН за 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН КЪМ  ОБЩИНА САМУИЛ 

 ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

КОМИСИЯ 

                 1.  Законосъобразност на състава 

                На основание чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН съставът на МКБППМН към община Самуил е 

определен със Заповед на кмета на Община Самуил. Председател е заместник-кмет и зам. 

председател главен експерт отговарящ за образование, социални дейности и култура. 

Комисията включва 9 специалисти от различни обществени институции – юрист, педагог, 

началник отдел към отдел “СЗ” при Дирекция “Социално подпомагане, социален работник 

към Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, инспектор ДПС, 

представител на РУП на МВР гр.Исперих, директор на ЦОП  с.Самуил, старши специалист 

при Дирекция “Бюро по труда”.   

               2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН - Съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е 

назначен щтатен секретар на трудови правоотношения. 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в изпълнение на 

следните области на дейност? 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

            1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата   

1.1.2. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 

373 от 05.07.2017 г. 

1.1.2.1. Брой посетени семейства на деца, подлежащи на образование от МКБППМН  
Посетени са  девет семейства на деца, подлежащи на образование. 

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН за 

консултиране на деца и родители 

1    

   

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане 

на казуси (на проблемни деца) 

Брой участия в обучения по 

превенция на МКБППМН 

Теми 

   

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  
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1.2. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.2.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

Участници Брой дейности Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 2 Срещи и консултации 

Настойници   

Попечители   
 

1.2.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
 

1.2.3. Брой образователни,
2
 социални

3
 и здравни

4
 мероприятия

5
. 

Таблица 5. 

Брой 

образователни 
мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

Таблица 6. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участни

ци 

родители 

Участниц

и 

малолетн

и 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

2 „Толерантн

ост“ и 

„Агресията 

в училище и 

извън него“ 

 26 38  

 

Таблица 7. 

Брой здравни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

1.3.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и програми: 

1.3.1. Национални стратегии. 
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Таблица 8. 

Брой 

национални 

стратегии 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

1.3.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, съгласно 

препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на МБППМН. 

Таблица 9. 

Брой 

общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

1.3.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни кампании. 

Таблица 10. 

Общ брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

    
Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблици 9 и 11.  

Таблица 11. 

Брой реализирани програми за 

превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

    
 

1.3.3.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от ЗБППМН) и 

родителите им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или 

Консултативния кабинет). 

Таблица 12. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

   

1.3.3.1.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от ЗБППМН), 

съвместно с родители им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи. 

Таблица 13. 

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни 

   
 

1.3.3.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви и родителите им от 

МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет). 

Таблица 14. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

5  5 
 

1.3.3.2.1. Брой консултирани деца с противообществени прояви, съвместно с родителите 

им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи. 
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Таблица 15. 

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни 

5  5 
 

1.3.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната  стратегия   за   

борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).  

Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в Писмо № РД-30-И-

(04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН. 

Таблица 16. 

Брой информационни 

кампании по 

превенция на 

наркоманиите, 

употреба на алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участни

ци 

родител

и 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 «Нарко

тици, 

дрога, 

опиати

» 

 56 141  

 

Таблица 17. 

Брой програми за 

превенция на рисково 

поведение за употреба 

на наркотици и 

алкохол 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

Таблица 18. 

Брой проекти за 

превенция на рисково 

поведение за употреба 

на наркотици и 

алкохол 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

Таблица 19. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на наркотици 

Малолетни Непълнолетни 

   

 

Таблица 20. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на алкохол 

Малолетни Непълнолетни 

   

 

Таблица 21. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в Малолетни Непълнолетни 
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Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на тютюнопушене 

   

 

Таблица 22. 

Брой деца, консултирани (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра 

за социална превенция или Консултативния кабинет заедно 

с родителите им (семейни консултации), във връзка с 

употребата на наркотици и алкохол 

Брой семейни 

консултации 

  

 

Таблица 23. Издаване и разпространение на информационни материали. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми Разходи от бюджета на 

МКБППМН 

    
 

 

 

 

Таблица 24. 

Брой проведени 

проучвания за нагласи 

за употреба на 

наркотични вещества, 

алкохол и 

тютюнопушене 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      

 

1.3.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора: 

1.3.5.1.  Програми за превенция. 

Таблица 25. 

Брой програми за 

превенция 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

      
 

1.3.5.2. Информационни кампании: 

Таблица 26. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

1 «Трафик 

на хора» 

 11 12  

 

1.3.6. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-

транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите 

и секретарите на МКБППМН:   

Таблица 27. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”  

Брой разпространени материали  

Брой на информационните кампании в училищата  
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Брой публикации в медиите  

Брой съвместни мероприятия с НПО  

Брой конкурси  

Разходи от бюджета на МКБППМН  
 

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с 

малолетни и непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с 

екстремистки или радикален характер. 

Таблица 28. 

Брой дейности по разпознаване, 

идентификация и корекционно-

възпитателна работа с 

непълнолетни, които споделят идеи 

или принадлежат към организации 

с екстремистки или радикален 

характер 

Теми  Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

     
 

 

2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи 

към радикални и екстремистки групи; брой разкрити престъпления по расистки 

подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в 

радикални групи, или организации. 

Таблица 29. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

   
 

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършвали противообществени 

прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза или като резултат 

от споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи и организации. 

Таблица 30. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

   
 

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните 

малолетни и непълнолетни извършители. 

Таблица 31. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

   
 

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати  

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със социалната закрила на 

малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа   (чл. 10 от ЗБППМН).  

Таблица 32. 

Брой дейности  Теми Разходи от бюджета на МКБППМН 

   
 

Таблица 33. 

Брой инициативи Теми Разходи от бюджета на МКБППМН 
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3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция 

„Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на 

мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 34. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

   

 

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

3.2.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 

Таблица 35. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

   
 

3.2.2. Каква конкретна подкрепа е оказана. 

3.2.3. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са 

настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези 

заведения.  
3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ  (брой, 

причини). 

  

 

Таблица 36. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ   

СПИ   
 

 3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ.  

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и 

непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно 

осъдени. 

Таблица 37. 

 Брой дейности Видове дейности Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

СПИ    

ВУИ    

ПД    

Приюти за безнадзорни деца    

Условно осъдени    
 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

Таблица 38. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

Продължаване на образованието    
 

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми. 

Таблица 39. 
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 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

Уреждане на битови и социални проблеми    
 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. 
3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни в 

общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 

съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Конкретни 

дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално 

обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. 

Постигнати резултати. 

 

Таблица 40. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

     

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

     

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

     

Условно 

осъдени 

     

Осъдени на 

пробация 

1 1    

 

 

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените 

на пробация непълнолетни.  

МКБППМН към община Самуил получава информация за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни от Съда и Областна Пробационна Служба-Звено Исперих.  

Таблица 41. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 1 

Справки на секретаря на МК  в съда  
 

 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
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1.   Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП – ОЗД не са участвали при 

разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади – брой 

и причини.   
При разглеждането на възпитателни дела винаги са участвали представители на  ДСП-ОЗД, 

които са изразявали своето становище. 

3.   Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда при 

процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане на 

възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  Предписания от 

прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на повторни нарушения.  
Няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда. 

4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 

извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 

дейността на системата от МКБППМН  
Изготвени са пет броя „оценка на риска” за петима малолетни и непълнолетни извършители 

на противообществени прояви.  

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от ЗБППМН. 

Причини.  

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от ЗБППМН. 

Причини.  
     По отношение на родителите ли лицата, които ги заместват през 2018г. няма наложени 

мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. Причини.  
    През 2018г. няма деца на които да са разгледани повече от едно възпитателно дело. 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело.  

7.2.  Наложени мерки на последващите дела.  

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми при 

налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН?  
През 2018г. съгласно чл.25 от ЗБППМН няма наказани лица. 

 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган.  

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли 

в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за 

превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. 

Хисаря през 2017 г.)  

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра за превенция 

(Консултативния кабинет).  

3.1. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).   

3.2. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители (майки или 

бащи).  

3.3. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на мерки за 

въздействие, осъществени чрез Центъра за превенция (Консултативния кабинет).  

3.4. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в резултат от 

провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15.  
4. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (Консултативния кабинет). 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
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Таблица 42. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, утвърдени 

от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2018 3 1 2 610.32 

2019 3 

Прогноза за 2020 3 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на 

Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. 

юни, 2017 г.  
При подбор на обществени възпитатели са спазени изискванията съгласно Закона за БППМН. 

За осъществяване на дейността по превенция, оценка и корекция на девиацията в детското 

поведение е определен културен деец, като възпитател към МКБППМН. Работата на 

обществения възпитатели се ръководи и контролира от председателя и секретаря на местната 

комисия. Обществения възпитател се отчита в началото на всеки месец пред местната 

комисия, на основание на представения отчет за извършената дейност се извършва 

материалното стимулиране. Получават възнаграждение по Наредба №2  на ЦКБППМН и 

контрол по изплащане на хонорарите се извършва от финансовите органи на общината. 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на 

обществените възпитатели.   

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са 

организирани и по чия инициатива?  

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната комисия, при 

подбора и определянето на обществените възпитатели.  

6. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на 

ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели 

(методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  
6.1. Брой изготвени оценки. – 9 бр. 

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава 

очакванията).  

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря 

на изискванията /очакванията/). – 1 бр. 

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги 

отговаря на изискванията /очакванията/).  

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна 

степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).  

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на 

изискванията).  

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените възпитатели, получили 

оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/) и 4 

(изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/), съгласно 

изискванията на ЦКБППМН.  

7.1. Теми – брой и видове.  

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  
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1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и постигнати 

резултати.  
3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, 

ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

4. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, 

барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната 

комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се 

посочат конкретните дейности.  
На територията на община Самуил няма регистрирани питейни, хазартни заведения, 

дискотеки, барове, нощни и интернет клубове. 

            Председателят, секретарят и член към местната комисия са членове по прилагане на 

Координационния механизъм в община Самуил. Съгласно утвърден график се отзовават при 

сигнал за кризисна ситуация и участват при кризисни интервенции.  

През 2018г. местната комисия е участвала в един случай на деца-жертви или в риск от 

насилие. Взетите решения и предприети действия от мултидисциплинарния екип: 

- Консултиране за възможността за подаване на молба до Районен съд с искане да се 

издаде ограничителна заповед по отношение на насилник, който упражнил 

домашно насилие. 

- Осигуряване на детето и майката срещи с психолог. 

- Проучване на за възможностите за настаняване в Кризисен център за лица 

преживели насилие.С писмо до кмета на гр.Разград с искане на съдействие за 

настаняване в обособена от Общината стая за кризисни ситуации. Временно 

настаняване до изясняване на последващите стъпки  в Стая за кризисни ситуации. 

- Потърсено е съдействие от БЧК за осигуряване на храна и хигиенни материали.От 

БЧК е осигурена храна и хигиенни материали за период от една седмица. 

- Осигуряване на охрана на пострадалите за вземане на дрехи и др. вещи от дома им. 

- Майката, във връзка с видимите белези от насилие се заведе на преглед при личен 

лекар от здравния медиатор. 

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи 

и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  

Секретаря на местната комисия участва в обходи по график на Дирекция „СП” за 

установяване на скитащи и просещи деца на територията на общината. През 2018г. местната 

комисия е участвала в 36 обходи на мобилни групи, при които няма установени скитащи и 

просещи деца. 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви 

нарушения?  

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ, ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ 

ОРГАНИ, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
Предложение по Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 
 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 
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Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Инспектори ДПС – брой и теми.  

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  
Съвместно с училищата са проведени три социално-превантивни дейности на тема 

„Безопасност на движението по пътищата“,  отбелязване на Световният ден за борба със спин 

и дискусия с ученици, учители и родители на тема „Образованието като ценност“. 

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и теми.  

Информиране и консултиране на децата за правата и задълженията им в училище и беседа за 

насилието. 

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и 

теми.  

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности 

за тяхното преодоляване.  
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, 

включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 

МКБППМН.   

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на 

комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма 

такива, моля, посочете причините!  

Х. Планувани за 2018 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членове на МКБППМН.  
          Плануваните средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за 2018г. са 1000 лв. и 

изразходваните средства за възнаграждение на членовете на МКБППМН са 100 лв. 

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 43: 

ХІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  
    Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок от приемането му пред 

Административен съд- Разград по реда на АПК 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

Получени средства 

по ЗДБ за МКБППМН 

за 2018 г.  – общо (в 

лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2018 г. 

– общо (в лева) 

Получени средства 

по ЗДБ за МКБППМН 

за 2019 г. – общо (в 

лева) 

Необходими 

средства за 2020 

г. – общо (в лева) 

 

17 280 

 

 

4 710.36 

 

18 330 

 

19 000 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 45 
от заседание на 23.01.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-918 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Айше Кадир Иляз от с.Самуил, ул. „Средна гора” № 5, община 

Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 45.913 
Постъпила е молба с вх.№ 375/21.01.2019г. от лицето Айше 

Кадир Иляз от с.Самуил, ул.„Средна гора” № 5, община Самуил с 

искане за отпускане на еднократна парична помощ за 

домакинство пострадало от пожар.  

      На 18.01.2019г. в дома на госпожа Иляз е възникнал пожар, 

който е нанесъл големи  материални щети на семейството. 

Унищожени са две стаи, покъщнината и  покривната конструкция 

на къщата й. 

Необходими са й финнасови средства за покриване на щетите от 

пожара. 

 

 

    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-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

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

 

РЕШИ: 

     Отпуска еднократна парична помощ на лицето Айше Кадир 

Иляз от с.Самуил, ул. „Средна гора” № 5, община Самуил  в 

размер на  300 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 


