
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-921 от д-р Бейтула Сали - Кмет 

на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 3.026 по 

Протокол № 3 от 28.12.2011 г., Решение № 3.019 по Протокол № 

3 от 17.12.2015 г. и Решение №33.708 по Протокол №33 от 

28.05.2018 г. на Общински съвет – Самуил 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 46.914 

 В Закона за общинската собственост е регламентирана 

възможността общината да осъществява някои дейности 

самостоятелно, като за целта бе създаде общинско предприятие. 

Общинското предприятие е специализирано звено на общината за 

управление на общинското имущество, за задоволяване на 

потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на 

общински дейности, финансирани от общинския бюджет. 

Същото се създава, преобразува и закрива с решение на 

общинския съвет. За осъществяване на дейността на общинското 

предприятие е изготвен и приет правилник, който е утвърден от 

Общинския съвет-Самуил. 

Численият състав на предприятието се определя с щатното 

разписание, което се утвърждава ежегодно от кмета на общината 

в рамките на определената  от Общинския съвет структура и 

численост. 

Организационно – управленската структура по Приложение №1, 

съгласно Решение № 3.026 по Протокол № 3 от 28.12.2011 г., 

Решение № 3.019 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г. и Решение 

№33.708 по Протокол №33 от 28.05.2018 г.  на Общински съвет – 

Самуил щатната численост  по длъжности на Общинско 

предприятие „Самуил 2011” е следната: 

 

Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и 
почистване на улични 
платна,площади,алеи,паркови и 
други територии от населените 
места,предназначени за 
обществено ползване 

4 

Ел. техник  1 

Работник,поддръжка 1 

Машинист,многокофов 1 



 

багер/багерист/ 

Всичко: 11 

 

 

Община Самуил има необходимост и възнамерява да разшири 

дейността на Общинско предприятие „Самуил 2011”, което да се 

занимава не само със сметоизвозване и сметопочистване, а и с 

други общински дейности, финансирани от общинския бюджет. 

  Във връзка с това и на основание чл.9,ал.2 от Правилника за 

дейността на ОП „Самуил 2011” предлагаме следното изменение 

и допълнение в частта  „Структура на Общинско предприятие 

„Самуил 2011”-с.Самуил, при което то придобива следния вид: 

 

 

Приложение № 1 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННАА  ООББЩЩИИННССККОО  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ““ССААММУУИИЛЛ  

22001111””  --  сс..  ССААММУУИИЛЛ  

Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и 
почистване на улични 
платна,площади,алеи,паркови и 
други територии от населените 
места,предназначени за 
обществено ползване 

4 

Ел. техник  1 

Тракторист 1 

Машинист,многокофов 
багер/багерист/ 

1 

Всичко: 11 

 

     На основание  чл.21,ал.1,т.8; чл.22,ал.1 от ЗМСМА; чл.52,ал.3 

и ал.4; чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.9,ал.1 

и ал.2 от Правилника за дейността на ОП „Самуил 2011”  

Общински съвет Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –14 

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

РЕШИ: 

  1.Приема така представеното изменение и допълнение на 

Решение № 3.026 по Протокол № 3 от 28.12.2011 г.,Решение № 

3.019 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г. и Решение №33.708 по 

Протокол №33 от 28.05.2018 г.  на Общински съвет – Самуил в 

частта  „Структура на Общинско предприятие „Самуил 2011”-

с.Самуил, при което то придобива следния вид: 

 

Приложение № 1 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННАА  ООББЩЩИИННССККОО  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ““ССААММУУИИЛЛ  

22001111””  --  сс..  ССААММУУИИЛЛ  

Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Шофьори - механици 2 

Сметосъбирач, поддръжка и 
почистване на улични 
платна,площади,алеи,паркови и 
други територии от населените 
места,предназначени за 
обществено ползване 

4 

Ел. техник  1 

Тракторист 1 

Машинист,многокофов 
багер/багерист/ 

1 

Всичко: 11 

 



 

 

2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му и подлежи на оспорване в срока по АПК 

пред Административен съд-гр.Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-935 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО ААккттууааллииззаацциияя    ннаа  ббююдджжееттаа    ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  

ззаа    22001188  гг.. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ 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 46.915 
С моя Заповед № 866 от 11.12.2018 г. е извършена вътрешна 

компенсирана промяна в частта за местните дейности във функция 

„Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“, 

като е намален § 10-30 „Текущи ремонти“ с 25 000 лв. и § 19-01 

„Разходи за държавни данъци, такси“  с 6 500 лв. и са  увеличени § 10-

20 „Външни услуги“ с 25 000 лв. и § 19-81 „Разходи за общински 

данъци, такси“ с 6 500 лв. Промяната е извършена на база анализ на 

отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г. и 

очертаващия се недостиг на средства до края на годината по 

посочените параграфи.  

В резултат на промяната, планът по дейност 122 „Общинска 

администрация“ в частта на издръжката, § 10-30 се е намалил от било 

60 000 лв. на става 35 000 лв, § 19-01 се е  намалил от  било 10 500 лв. 

на става 4 000 лв, § 10-20 „Външни услуги“ се е увеличил от било 90 

000 лв. на става 115 000 лв. и § 19-81 се е увеличил от било 50 000 на 

става 56 500 лв. Общият размер на разходите за издръжка по план за 

дейността не се променят. 

Със Заповед № 869 от 12.12.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в частта на държавните дейности във 

функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 530 

„Център за настаняване от семеен тип“, като с 4 000 лв. е намален § 10-

15 „Материали“ и е увеличен § 10-16 „Вода, горива и ел.енергия“. 

Промяната е извършена по предложение на управителя на ЦНСТПЛУИ 

с. Пчелина поради възникнала необходимост от допълнителни средства 

по § 10-16 „Вода, горива  ел.енергия“ и очертаващ се недостиг на 

средства по параграфа към края на годината. В резултат на промяната, 

планът по дейност 530 „ЦНСТ“ в частта на издръжката § 10-15 се е 

намалил от било 10 000 на става 6 000, а § 10-16  се е увеличил от било 

11 000 лв. на става 15 000 лв. Общият размер на разходите за издръжка 

по план за дейността не се променя. 

Със заповед № 906/28.12.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в частта на местните дейности във 

функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ дейност 

589„Други служби и дейности по социално осигуряване“, като с 

900 лв. е намален § 02-09 „Други плащания и възнаграждения“  и са 

увеличени с по 450 лв. § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за 

ДОО“ и § 05-60 „ЗОВ“. Промяната е извършена поради недостиг на 



 

средства ва параграфите за осигуровки от работодател. В резултат на 

промяната, планът по дейност 589 в частта на средствата за персонал § 

02-09 се е намалил от било 1 200 лв. на става 300 лв., § 05-51 „ДОО“ се 

е увеличил от било 8 400 лв. на става 8 850 лв. и § 05-60 „ЗОВ“ от било 

3 500 лв. на става 3 950 лв. Общият размер на разходите за персонал по 

план за дейността не се променят. Във функция „Жилищно 

строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“ дейност 604 „Осветление на улици и площади“ с 41 лв. 

е намален § 10-20 „Външни услуги“ и е увеличен § 10-62 

„Застраховки“. В дейност 623 „Чистота“ с 1 070 лв. е намален §10-20 

„Външни услуги“ и е увеличен § 10-62 „Застраховки“. Промените са 

обусловени от недостиг на средства по посочените параграфи към края 

на годината и промени в нормативната уредба – застраховките 

„Гражданска отговорност“. 

 

Със заповед № 913/31.12.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в държавните дейности, 

местните дейности и дофинансирането. Това се наложи от 

направен анализ на отчета към края на годината и превишение на 

някои разходи спрямо плана им. Като цяло общият размер на 

разходите по дейности не се променя.  

Във връзка с това предлагам да се извърши 

вътрешнокомпенсирана промяна на плана по разходната част на 

бюджета  по посочените дейности, без да се изменя общата част 

на разходите по план за годината и компенсирана промяна в 

частта за местните дейности от една дейност в друга ( от 998 

„Резерв“ в 910 „Разходи за лихви“ -/+ 120 лв. ). 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 1, 

т. 1 и 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – 

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

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

    

 

 

РЕШИ: 
Извършва промяна на плана за годината по дейности 122 

„Общинска администрация“, 282 „ОМП“, 311 „Детски градини“, 

437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, 469 „Други 

дейности по здравеопазването“, 526 „ЦОП“, 530 „Център за 

настаняване от семеен тип“, 589 „Други служби и дейности по 

социално осигуряване“, 541 „Домове за възрастни хора с 

увреждания“, 554 „Защитени жилища“, 604 „Осветление на 

улици и площади“, 623 „Чистота“, 910 „Разходи за лихви“ и 998 

„Резерв“ както следва: 

 

 

Наименование на функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Било Става 

Функция VI ”Общи държавни 

служби”  

Дейност  122 „Общинска 

администрация“                                                                                                                                                                       

0 

МД 
 

 

 

 

       

 

 

- 25 000                                                                                                   10-30 
60 

000 
35 000 

+ 25 000  10-20 
90 

000 

115 

000 

- 6 500  19-01 
10 

500 
4 000 

+ 6 500  19-81 
50 

000 
56 500 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование на функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Било Става 

Функция V  ”Социално 

осигуряване подпомагане и 

грижи“”  

Дейност  530 „Център за 

настаняване от семеен тип“                                                                                                                                                                       

0 

ДД 
 

 

 

 

       

 

 

- 4000                                                                                                   10-15 10 000 6 000 

+ 4000  10-16 11 000 15 000 

 

 

Наименование на функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Било Става 

Функция V  ”Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”  

Дейност  589 „Други служби и 

дейности по социално осигуряване 

“                                                                   

0                                                                                                    

 

МД 
 

 

 

 

       

 

 

- 900  02-09 1 200 300 

+ 450  05-51 8 400 8 850 

+ 450  05-60 3 500 3 950 

Функция VI „Жилищно 

строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на 

околната среда“ 

Дейност 604 „Осветление на улици 

и площади“        0 МД  

  

- 41  10-20 2 500 2 459 

+ 41  10-62 250 291 

Дейност 623 „Чистота“                                                      

0 МД    

- 1 070  10-20 
63 

596 
62 526 

+ 1 070  10-62 1 400 2 470 

 

 

Наименование на функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Било Става 

Функция I  ”Общи държавни 

служби”  

Дейност  122 „Общинска 

администрация“                                                                                                                                                                       

0 

ДД 
 

 

 

 

       

 

 

- 600  02-05 26016 
         

25416 

+ 600  02-09 3700 4300 

0 МД    

-550  02-01 33905 33355 

+250  02-08 100 350 

+300  02-09 150 450 

+1025  10-62 4500 5525 

-1025  10-30 1025 8975 

-1000  19-01 4000 3000 

+1000  19-81 56500 57500 

Функция IІ ”Отбрана и сигурност”  

Дейност282“ Отбранително-

мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и 

мощности“ 

                                                                                                               

0                                                      

 
ДД  

  

                                                                                                           

+6400 
 01-01 58900 65300 

-330  02-05 1770 1440 

+870  05-51 7070 7940 

+300  05-60 3000 3300 

-1399  10-16 3601 2202 

+2100  10-20 1400 3500 



 

-8000  10-30 8000 0 

                                                                                                              

+59 
 10-51 340 399 

Функция ІІІ“Образование“ 

311 Детски градини                                                            

0 
 

МД  

  

-1150  01-01 378640 377490 

+1150  02-09 2900 4050 

+21  02-02 1074 1095 

-21  02-05 11936 11915 

0 МД    

+3500  10-16 16000 12500 

-3500  10-30 7500 4000 

0 ДОФ.    

+162  02-05 0 162 

-162  02-08 639 477 

Функция ІV“Здравеопазване“ 

437 „Здравен кабинет в 

детски градини и училища“ 

                                                                                                

0 ДД  

  

+207  02-05 0 207 

-207  05-80 1192 985 

0 ДОФ.    

+580  01-01 10380 10960 

+980  05-51 1480 2460 

+440  05-60 500 940 

  - 2000  10-15 2000 0 

Функция ІV“Здравеопазване“ 

469 „Други дейности по 

здравеопазването“                 

0 

 ДД  

  

-180  01-01 6240 6060 

+180  02-08 0 180 

Функция V „Социално 

подпомагане и грижи“ 

526 „Центрове за 

обществена подкрепа“                      

0 

 ДД  

  

-1070  01-01 53000 51930 

+679  05-51 5500 6179 

+420  10-15 3000 3420 

+450  10-16 2200 2650 

+175  10-20 1543 1718 

+100  10-51 200 300 

-754  19-81 1300 546 

Функция V „Социално 

подпомагане и грижи“ 

541 „Домове за възрастни 

хора с увреждания“             0 
 ДД  

  

-300  02-08 2000 1700 

+300  02-09 2000 2300 

+1000  10-20 7000 8000 

-1000  10-30 10000 9000 

1554 „Защитени жилища“                                               

0 
ДД    



 

 

-2560  01-01 134649 132089 

+910  02-08 600 1510 

+1650  05-60 6968 8618 

+680  10-11 34123 34803 

+670  10-15 13706 14376 

+1250  10-16 18200 19450 

-2600  10-30 10923 8323 

910 Разходи за лихви                                                    
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Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-919 от инж. Джевдет Азис – 

председател на ОбС-Самуил 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-

Самуил за периода 01.07.2018г. до  31.12.2018г. 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.916 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА внасям за 

разглеждане отчет за дейността на Общински съвет и неговите 

комисии. 

        Отчетния период се характеризира със своята динамичност и 

разнообразие. Основните приоритети бяха да се откликне на 

голямото разнообразие от проблеми в общината, съответно в 

населените места и техните жители, и по възможност да се търсят 

решения на по-голяма част от тях. 

   За общинските съветници в Община Самуил, няма маловажни 

теми и въпроси. Многообразието от проблеми и задачи, които 

стоят за разрешаване пред общинското ръководство 

предопределя необходимостта от съответната интензивност в 

работата ни.  

През изминалите месеци Общинският съвет и неговите 6 

постоянни комисии работиха отговорно, компетентно и с 

желание за решаване на общинските проблеми, спазвайки 

Законите на Република България и съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет- Самуил. 

          От началото на отчетния период – м.юли  2018 г. до м. 

декември  2018г., са проведени 9 заседания на Общински съвет – 

Самуил,от които три извънредни и едно изнесено. Приети са 157  

решения. 

Преобладаващите предложения, които са обсъждани на 

заседанията на Общински съвет са свързани с придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, отдаване под 

наем на обекти общинска собственост, продажби на общински 

имоти,приемане на програми . 

           В дейността си Общински съвет се стремеше да 

усъвършенства нормативната база, вземане на решение за 

кандидатстване в различни европейски и национални програми, 

подкрепа на местния бизнес и жителите на общината при 

решаване на техните проблеми. 

 

 По-важни Решения взети през отчетния период от работата на  

Общински съвет-Самуил са както следва: 

 

 Ежегодно актуализиране списъка на средищни детски 

градини и училища. 

 Приемане на годишен обем за ползване на дървесина през 

2018 год. 

 ААккттууааллииззааццииии    ннаа  ббююдджжееттаа    ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  ззаа    22001188  

гг.. 

  ААккттууааллииззааццииии  ннаа  ИИннввеессттииццииооннннааттаа  ппррооггррааммаа  ннаа  ООббщщииннаа  

ССааммууиилл  ззаа  22001188гг..  

   Определяне на средна месечна посещаемост в детските 

градини на територията на община Самуил за учебната 

2018/2019 год.  



 

  Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община 

Самуил за учебната 2018/2019 година.  

  Отпускане на еднократни помощи /стипендии/ на 

редовно обучаващи се във ВУЗ студенти от 

територията на община Самуил.  

  ЧЧаассттииччнноо  ппооггаассяяввааннее  ннаа  ддъъллггооссррооччеенн  ббааннккоовв  ккррееддиитт  оотт  

„„ТТъъррггооввссккаа  ббааннккаа  ДД””  ААДД,,  ооттппууссннаатт  ззаа  ооббееззппееччааввааннее  ннаа  

ввррееммееннеенн  ннееддооссттиигг  ннаа  ссррееддссттвваа  ппоо  ббююдджжееттаа  ннаа  ООббщщииннаа  

ССааммууиилл  

  Приемане на ППллаанн--ссммееттккаа  ззаа  ппррииххооддииттее  ии  ррааззххооддииттее  ззаа  

ддееййннооссттииттее  ппоо  ссммееттооссъъббииррааннееттоо  ии  ссммееттооииззввооззввааннее  ннаа  

ббииттооввииттее  ооттппааддъъцции,,  ооббееззвврреежжддааннееттоо  иимм  ннаа  ддееппоо  ии  

ппооддддъърржжааннее  ччииссттооттааттаа  ннаа  ттееррииттооррииииттее  ззаа  ооббщщеессттввеенноо  

ппооллззввааннее  вв  ннаассееллееннииттее  ммеессттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  ззаа  22001199  

ггооддииннаа ..  

Приети бяха следните отчети,наредби,стратегии,програми 

и планове: 

 Изпълнението на бюджета, извънбюджетните 

сметки за средства от европейския съюз и за 

средствата по международни програми и договори 

и чужди средства на Община Самуил към 

30.06.2018 г. 

 Приемане на решение за искане на персонална 

пенсия съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж във връзка с чл. 

92 от КСО. 

 Наредба №2  „За придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община 

Самуил”.            

 Изменение и допълнение на НАРЕДБА№11 ЗА 

придобиване, притежаване и отглеждане на 

домашни животни на територията на Община 

Самуил. 

 Приемане на План за действие за общинските 

концесии на община Самуил (2018-2020 г.) 

 Изменение и допълнение наНАРЕДБА№1ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ. 

 Приемане на Програма за енергийна ефективност 

на община Самуил 2018-2021 г. и краткосрочна 

общинска Програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на община Самуил за периода 2018-2021 

г.Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2019 г. 

Разпореждане с общинско имущество : 

 Продажба на  поземлени   имоти –  частна  

общинска собственост  

 Предоставяне за безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване на комбиниран багер-товарач, с 

марка Hidromek, модел 102B Alpha на Общинско 

предприятие “Самуил 2011” с. Самуил. 



 

 Откриване на процедура за провеждане на 

публични  търгове с явно наддаване за отдаване 

под наем на поземлени  имоти   за стопанската 

2018/2019год. 

 Продажби на урегулирани поземлени имоти 

 Учредяване на възмездно право на ползване за 

разполагане на пчелин 

 Разпределение на дървата за огрев, които се 

очакват да бъдат добити от горските 

територии,собственост на Община 

Самуил,област Разград 

 Съгласие  за изработване  на ПУП  за  изменение в  

поземлен имот №000214 с площ от 20.546дка. с 

НТП- «Пасище, мера», находящ се в местността 

«Кубаклии» в землището на с.Хърсово   за 

«Гробищен парк» и одобряване на задание. 

 Кандидатстване с проект „Осигуряване на достъпна 

среда в Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с.Хума” по Проект „Красива 

България”, по мярка М01-01 „Осигуряване на 

достъпна среда на обществени сгради”. 

 Откриване на процедура за отдаване под наем  на  

лекарски кабинет в  с.Самуил   

 Определяне на  имотите - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително 

застраховане, включително срещу 

застрахователните рискове по чл.9, а л. 1  от ЗОС 

 Отдаване под наем на имотите -полски пътища за 

стопанската 2018-2019год.  и  определяне размера 

на наемната цена на декар 

През отчетния период в Общинския съвет са постъпили и 

разгледани общо 66 броя молби на граждани от общината за 

отпускане на еднократни финансови помощи и с решения на 

Общинския съвет са отпуснати такива на 61 граждани. 

Проведените заседания на Постоянните комисии при 

Общински съвет – Самуил, видно от техните протоколи, са както 

следва на брой: 

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономическа политика с 

председател Реджеб Хасан, която за периода е провела  6 

заседания и е взела  157  решения; 

2. ПК по Устройство и развитие на територията, търговия 

и транспорт  с председател Седат Мехмед, която за периода е 

провела 6 заседания; 

3. ПК по Образование, наука, култура и духовни ценности 

с председател Айхан Хъкмет, която за периода е провела  5 

заседания; 
 4. ПК по Законност, сигурност, превенция на корупцията, 

молби, жалби и предложения на гражданите с председател 

Бюлент Шеит, която за периода е провела   6 заседания;  

          5. ПК по Здравеопазване, социална политика, проблеми на 

децата, младежта и семействата,спорта,отдиха и туризма с 

председател Юлиян Аврамов, която за периода е провела 6  

заседания; 
 6. ПК по Околна среда, селско, горско, водно стопанство с 

председател Вадет Нурула, която за периода е провела 5  

заседания. 
 

Уважаеми общински съветници, 



 

     Предоставям настоящата информация за сведение,мисля, че 

винаги до сега като Председател на Общински съвет съм 

реагирал адекватно, компетентно и с респект на всяко заседание 

и няма да има промяна в стила на работата ми . Тя ще бъде 

отговорна и съвестна и  в полза на всички граждани на Община 

Самуил. 

     Надявам се с градивност, диалог и самокритичност да 

коригираме нашите слабости, за да вървим напред, в изпълнение 

на задълженията си на отговорни публични личности пред 

избирателите на Общината. 

Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим 

на техните очаквания.  

    През отчитания период мога да обобщя и да направя извод, че 

общинските съветници както  досега подхождат (надявам се ще 

подхождат и за в бъдеще) много отговорно към задълженията си 

и показват активно отношение към решаване на проблемите на 

гражданите и Общината и допринасят за успешното им развитие. 

Съгласно чл.44, ал. 1, т.18 от ЗМСМА кмета на 

общината изпраща административни актове, също така и 

договори и техните изменения и допълнения, издадени в 

изпълнение на актовете приети от общински съвет, същите се 

съхраняват в архива на Общински съвет-Самуил.  

Уважаеми общински съветници предоставям настоящият 

отчет за сведение, надявам се, че през останалата част на мандата 

ще работим по ефективно за интересите на жителите на община 

Самуил, ще оставим на заден план своите лични интереси и ще 

изпълним клетвата, която сме положили като общински 

съветници. 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с 

чл.27, ал.6 от ЗМСМА ОбС – Самуил, Общински съвет – 

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

се” – няма. 

 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема „Отчет за дейността на Общински съвет – 

Самуил и неговите комисии за периода от 01.07.2018г. 

до  31.12.2018г. 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 22.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-920 от инж. Джевдет Азис – 

председател на ОбС-Самуил 

 

ОТНОСНО: Отстраняване на  фактическа грешка в Решение 

№ 45.907/23.01.2019 г. на ОбС- Самуил. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ 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 46.917 

с Решение № 45.907 от 23.01.2019 г. от Общинския съвет прие  

бюджета на община Самуил за 2019 г. и поименен списък за 

капиталови разходи –Приложение №5 на общината на стойност 

2 160 322 лв. общо за 2019 г.  

 Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство  и опазване на околната 

среда“, дейност 606 „Изграждане и ремонт на пътища“ – местни 

дейности се добавя разпределение на средствата общо в размер 

на 734 660 по обекти в населените места на общината и по 

източници на финансиране. В Протокол №45 от проведеното 

заседание на  Общински съвет – Самуил на 23.01.2019год. е 

допусната фактическа грешка ,като е вписано приложението 

представено на постоянните комисии без да са отразени 

направените корекции.С цел да бъде приведено в 

законосъобразен вид Решение № 45.907/ 23.01.2019 г., 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.29 от ЗМСМА и с чл. 94, ал. 3, т. 6 и ал. 4 от 

Закона за публичните финанси ОбС – Самуил, Общински съвет – 

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

няма. 

  

 

РЕШИ: 

 

1. Изменя и допълва Решение № 45.907/23.01.2019 г. на ОбС- 

Самуил,като Приложение №5 придобива следния вид: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №5 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2019 година 

             

№ 

по 

ред 

Обект / актив 

Капитало

в разход 

за 2019г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБС

ИДИЯ 

/Общо/ 

Субсид

ия от 

РБ 

2019г. 

по 

ЗДБРБ 

за 

2019г./3

1-13 

Субси

дия от 

РБ 

/прехо

ден 

остатъ

к от  

2018 

г./31-

13 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

оста

тък 

от  

2017 

г./31-

13 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2017 г./ 

по ПМС 

№260/24.1

1.2017г. 

 ПМС 

№165/0

7.08.201

8г. 

 ПМС 

№315/19.12

.2018г. 

Собстве

ни 

бюджет

ни 

средств

а 

Предостав

ени 

целеви 

субсидии 

и 

трансфери 

от 

държавни

я бюджет 

и 

трансфери 

от други 

бюджетни 

организац

ии“./прехо

ден 

остатък от 

2018 г./ 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2018 

г./31-11 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 160 322 
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 и 

грижи" 

104 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0   50 000 

  

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  покрив  на 

ДПЛУИ с. Самуил 
50000 0 0 0 0 0 0 0 0   50000 

  
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 
54000 54000 54000 0 0 0 0 0 0   0 



 

  

Функция VІ "Жилищно 

строителство,благоустройство , 

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 

  
Ремонт на  ул. Н.Й.Вапцаров 

с.Самуил  
60 000 60 000           60 000       

  
Ремонт на с.Самуил ул. Въча 

с.Самуил  
44 000 44 000           44 000       

  Ремонт на  ул.Средец с.Самуил  36 000 36 000           36 000       

  Ремонт на ул.Космос с.Самуил  27 300 27 300           27 300       

  Ремонт на ул.Ивайло с.Самуил  28 500 28 500           28 500       

  
Ремонт на ул.Георги Марков с. 

Владимировци 
65 300 65 300           65 300       

  
Ремонт на ул.Дъбрава с. 

Владимировци 
23 000 23 000           23 000       

  
Ремонт на ул.В.Левски с. 

Владимировци 
40 000 40 000           40 000       

  Ремонт на ул.Драва с. Владимировци  43 000 43 000           43 000       

  
Ремонт на ул. Надежда с. 

Владимировци 
33 900 33 900           33 900       

   Ремонт на ул.Искър  с.Самуил  19 500 19 500           19 500       

  Ремонт на ул.Кавала  с.Самуил  19 500 19 500           19 500       

  Ремонт на  ул.Д.Дебелянов с.Самуил  20 736 20 736 20 736                 

  Ремонт на ул.Вежен с.Самуил  19 500 19 500 19 500                 

  
Ремонт на ул.П. Хилендарски 

с.Самуил  
46 390 46 390 46 390                 

  Ремонт на ул.Арда с.Самуил  22 846 22 846 22 846                 

  Ремонт на ул.Вихрен  с. Ножарово 38 411 38 411 38 411                 

  Ремонт на ул.Въча с.Голяма Вода  34 358 34 358 34 358                 

  
Ремонт на ул.6-ти Септември  

с.Хърсово 
31 545 31 545 31 545                 

  
Ремонт на  улица в с. Кривица –

ОК150-16-60 
34 000 34 000 34 000                 



 

  
Ремонт на ул. Тракия  с. 

Владимировци  
19 500 19 500 19 500                 

  
Ремонт на ул. Д.Дебелянов с. 

Владимировци  
27 373 5 581 5 581           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 
15000 15000   15000               

  
Дейност 745 Обредни домове и 

зали-Местна дейност 
35 906 35 906 35 906 0 0 0 0 0 0   0 

  Ремонт на сграда в гробищен парк с. Здравец 35906 35906 35906                 

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 270 756 
1 091 

684 
55 226 91 152 889 324 417 620 000 0 32 600 16 400 130 072 

  
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 ОУ 

с.Желязковец 
4 500 0 0 0 0 0 0 0 0   4 500 

  
Изграждане на WiFi мрежа ОУ  

с.Желязковец 
6 350                 6 350   

  
Изграждане на WiFI мрежа 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.беседки -ЦНСТ 

Богомилци 
6 000 0                 6 000 

  
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,благоустройство и 

регионално развитие-Местна 

дейност 

1 000 617 995 417 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     



 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П-кт Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част на 

с.Самуил-Етап I 

324 417 324 417       324 417           

  

П-кт Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част на 

с.Самуил-Етап IІ 

620 000 620 000         620 000         



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-933 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет - Самуил  
 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснябдяване и канализация” ООД, Гр.Исперих.  

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници  

от 20.02.2019г. 

№ 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 46.918 

В деловодството на Общински съвет- Самуил е 

получено писмо от Областния управител  на област 

Разград  АВиК-Их-005/ 13.02.2019г., с което ни 

уведомява, че свиква  редовно заседание на Общото 

събрание на  Асоциацията по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих, което ще се състои   на  

12.03.2019 год.(вторник) от 11:30 часа,  в Областна 

администрация гр.Разград при следния дневен ред: 

1.Приемане на отчет за дейността  на Асоциация 

по В и К за 2018 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от 

Закона за Водите; 

 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета 

на Асоциация по В и К за 2018г., на основание, чл.9, 

ал.2 от Правилника за организация идейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

3. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 

2019г.,на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за 

водите. 

4.Други. 

  

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

във връзка чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10,ал.1 

от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите  по водоснабдяване и канализация, 



 

Общински съвет Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

РЕШИ: 

    1.Упълномощава д-р Бейтула Сали Мюмюн – Кмет на 

Община Самуил да   представлява   Община Самуил за 

участие  в  редовното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих, което ще се състои на  12.03.2019 год.в 

Областна администрация гр.Разград  и гласува както 

следва:   

     

      -По първа точка   – „ЗА” 

      -По втора точка   – „ЗА” 

      -По трета точка   – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

     

2. При невъзможност за участие да упълномощи  зам. 

кмет на общината. 

 

    Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на 

Община Самуил и на Областния Управител на Област 

Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

   Настоящото решение подлежи на оспорване в  14 

дневен срок по АПК пред  Административен съд 

Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-936 от инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа – зам. кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Приемане  на  Годишен план за паша в мерите, 

пасищата  и ливадите на Община Самуил за стопанската  

2018/2019год.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници  

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

8 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 46.919 

На основание чл.37о, ал.4  и ал.5 от  ЗСПЗЗ  Общинския съвет 

ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на 

съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на 

мерите, пасищата и ливадите, което съдържа: 

1. годишен план за паша; 

2. съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за 

общо и за индивидуално ползване; 

3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането 

на мерите, пасищата и ливадите. 

 Към решението се прилага списък с данни за земеделските 

стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически 

лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите 

блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади, 

карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по 

физически блокове, определени в Системата за идентификация 

на земеделските парцели, както и други данни, необходими за 

кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на 

площ. 

 

 На основание  чл.21, ал.1 т.8  от ЗМСМА; чл.25, ал.1; 

чл.37и, ал.3; чл.37о, ал.4  и ал.5 от  ЗСПЗЗ; Наредба 

№5/10.03.2010 год. на МЗХ и Наредба №16 на Общински съвет-

Самуил, ОбС – Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –14  

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

 

РЕШИ: 

1. Определя имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, 

подробно описани в приложение № 1, и дава съгласие да бъдат 

разпределени за общо и индивидуално ползване под наем на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ за съответното землище 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не 



 

повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до 

седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които 

отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и 

животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 

дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 

категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма 

до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда 

за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по 

дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към 

биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на 

биологично земеделие", включени в направление биологично 

животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска 

единица на хектар, независимо от категорията на имотите.  

2. При недостиг на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост 

в съответното землище на правоимащите лица да бъдат 

разпределени такива в съседни землища.  

3. Определя годишна наемна цена за 1.000 дка предоставена под 

наем площ от имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, в 

размер равен на началната тръжна цена за предоставяне под наем 

или аренда на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ чрез търг 

за стопанската 2018/2019г., определена със Заповед на 

Министъра на земеделието, храните и горите.  

4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ при сключване на 

договорите за наем на пасища и ливади, които изцяло или 

частично не попадат в актуалния към датата на подписване на 

договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 

2/17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските 

площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не 

се дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от 

сключването на договора.  

5. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение 

свободни имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да се 

отдадат под наем чрез търг по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от 

ЗСПЗЗ с начална тръжна цена на декар в размер равен на 

началната тръжна цена за предоставяне на свободни пасища, 

мери и ливади от ДПФ чрез търг за стопанската 2018/2019г., 

определена със Заповед на Министъра на земеделието, храните и 

горите.  

6. Дава съгласие договорите за предоставяне под наем имоти с 

НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да бъдат сключени за срок 

от 5 стопански години при условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ 

и чл. 100, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.  

7. Наемателят, страна по договор за предоставяне под наем за 

срок от 5 стопански години на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска 

собственост, да заплати цялата сума за изпълнение в размер на 

годишната наемна цена за една стопанска година.  

8. Определя правила за ползване на имоти с НТП „ПМЛ” - 

общинска собственост, подробно описани в приложение № 2.  

9. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши 

необходимите законови действия по изпълнение на Решението. 

 

 

Прилагам: 1.Приложение №1 – Годишен план за паша и правила 

за ползването им  за стопанската 2018/2019г. ;  

 

Приложение №1 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

За стопанската 2018/2019година 

НА ОБЩИНА САМУИЛ 

 

I .ОСНОВАНИЕ 

Настоящият годишен план за паша   за   стопанската  

2018/2019година е разработен на основание чл.37о, ал.4  и ал.5 от  

ЗСПЗЗ, съгласно който се изготвя ежегодно и се внася за 

разглеждане и приемане от Общинския съвет. 

 

 

II.ОБХВАТ 



 

  В годишния план за паша  се посочва годишното ползване 

на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд в населените 

места на територията на Община Самуил , като определя размера 

и местоположението на мерите и пасищата за общо и 

индивидуално ползване, правилата за ползването на мерите и 

пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, 

т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ, които да бъдат отдавани на: 

            1.земеделски производители за отглеждане на пасищни 

животни; 

            2.лица, които желаят да поддържат мерите, пасищата и 

ливадите  в добро земеделско и екологично състояние. 

 

III.ЦЕЛ 

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и 

редът за ползването на мерите, пасищата и ливадите - общинска 

собственост, както и да се повиши положителното въздействие 

върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански 

практики. 

 

IV.СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 

МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН 

ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ 

Списък на пасища, мери и ливади имоти за  общо и 

индивидуално  ползване по землища определени за отдаване под 

наем за стопанската 2018/2019г. са в Приложение №2. 

 

V.СПИСЪК С ДАННИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 

ИЛИ ТЕХНИТЕ СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ 

ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ 

На основание чл. 37о, ал. 2, ал. 3от ЗСПЗЗ е изготвен списък с 

данни за земеделски стопани и техните сдружения, регистрирани 

като юридически лица или физически лица – земеделски 

производители и отглежданите от тях  пасищни животни по брой 

и вид на ползване на територията на Община Самуил, заверен от 

Областна дирекция по безопасност на храните гр. Разград. 

VI.ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ, ПАСИЩА И 

ЛИВАДИ  ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

1.Ползването на общинските пасища и мери за всяко землище на 

територията на Община Самуил, като редът и условията се 

определят с решение на Общинския съвет. 

2.Договорите за наем да бъдат със срок не по – дълъг от 5 (пет) 

години. 

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

 

1. Задължения на общината:  

 1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на 

мери, пасища и ливади – публична общинска собственост за 

ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски 

производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в 

добро земеделско и екологично състояние.  

 1.2. При недостиг на мери и пасища в даденото землище 

да се предостави от съседно землище.  

 1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за 

опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата 

и мерите. 

 

 

2. Задължения на ползвателите: 

  2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на 

общинските пасища, мери и ливади; 

 2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за общо и 

индивидуално ползване единствено за паша на притежаваните и 

регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани 

земеделски производители с животни;  

 2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и 

да не променят начина на трайно ползване;  

 2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до 

гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. 



 

Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да се 

извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското 

имущество;  

 2.5. Да използват мерите, пасищата и ливадите  грижливо 

и да районират пашата с оглед на опазването им;  

 2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от 

камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;  

            2.7. Да поддържат имотите в добро здравословно 

състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и 

обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на 

зарази и паразити;  

         2.8. Да спазват ограниченията на Натура 2000;  

        2.9. Не се допускат торене и третирането на мерите и 

пасищата с препарати за растителна защита; 

         2.10. Да се ползват като прокари за животните до местата 

за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ 

и/или съществуващите полски пътища;  

        2.11. Да охраняват и недопускат преминаването на 

моторни превозни средства. 

       2.12. Да провеждат необходимите мероприятия по 

осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.  

        2.13. Ползвателите нямат право да заграждат 

предоставените им ползване пасища, мери и ливади, както и да 

изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието 

на общината, освен в изрично разрешени случаи. 

 

3. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо 

да се спазват Условията за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, 

одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на 

Министъра на земеделието и храните: 

Национален стандарт 1.  

Забранява се използването на минерални и органични 

азотосъдържащи торове в буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение 

на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, 

язовири, море), с изключение на оризовите клетки; 

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с 

течна фракция на оборския тор; 

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър 

наклон. 

Национален стандарт 2. 

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин 

трябва да притежава съответния документ за право на ползване 

(разрешително, договор и др.). 

Национален стандарт 3. 

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I 

и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.). 

Национален стандарт 4. 

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер 

и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата 

сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със 

слята повърхност, с изключение на площи за производство на 

тютюн. 

Национален стандарт 5.  

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва 

перпендикулярно на склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез 

затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други 

култури, и/или обработката на почвата се извършва 

перпендикулярно на склона или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 
Забранява се изгарянето на стърнищата. 

Национален стандарт 7.  
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство 

и/или земеделския парцел; 



 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското 

стопанство и/или земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана 

растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика 

(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha 

fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  

размножителния период и периода на отглеждане при птиците 

(от 1 март до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от 

всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на 

земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 

установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 

922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; 

Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; 

Плащания за райони с природни или други специфични 

ограничения. 

4.Националните стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние на земята не отменят задълженията на собствениците 

или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на 

земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 

5.Отговорност на длъжностни лица при изпълнение на 

плана: 

 

5.1. Кмет на Община: 

  

5.1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по 

стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския 

поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ и 

ППЗСПЗЗ;  

5.1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на 

конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията 

на закона;  

5.1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, 

спазването на разписаните правила по отношение ползването на 

мерите и пасищата на територията на съответното кметство 

/населено място/.  

 

 5.2. Дирекция  „ОСРРСД”:  

 5.2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 

 5.2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни 

в населените места по изпълнението на плана; 

 5.2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища 

от Общинския поземлен фонд; 

 5.2.4. Водят регистър на сключените договори и следят 

техните срокове и изпълнения.  

 

 

 5.3. Кметовете на кметства и кметския наместник:  

 5.3.1. Организират и контролират мероприятията по 

поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и 

екологично състояние. 

 5.3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за 

лична консумация за определените за общо и индивидуално  

ползване общински пасища и мери.  

 5.3.3. Предоставят периодична информация на 

ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане 

и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна. 

 

 

 



 

6. Взаимодействие. 

       При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на 

мери, пасища и ливади за стопанската 2018/2019година общинска 

администрация Самуил  взаимодейства с: ОС „Земеделие”-

Исперих,  офис Самуил, Кметове по населените места; кметския 

наместник и Общинския ветеринарния лекар. 

7. Финансово осигуряване на плана.  

 Финансовото осигуряване на плана се постига чрез: 

             7.1.Наемите за ползване на мери, пасища и ливади 

общинска собственост постъпват в приход на бюджета на 

община.  

             7.2. Финансиране по проекти – наемателите на мерите, 

пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски 

програми и схеми за средства, с цел подобряване екологичното 

им състояние. 

 

2.Приложение №2 – списък на общински пасища, мери и 

ливади за общо и индивидуално ползване. 

 

 

       Приложение № 2 

 

Списък  на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен  фонд  

за отдаване  под наем за общо и индивидуално ползване на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни за стопанската 2018/2019г. по реда на 

чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пасища, мери – землище  Хърсово  - ЕКАТТЕ -77579 

 

 

 

111280 До селото пасище 1,447 ІІІ 1295/08.02.2013г. 

109462 До селото пасище 2,147 ІІІ 1296/08.02.2013г. 

000230 До селото пасище 16,921 ІV 1300/08.02.2013г. 

000268 ТКЗС пасище 1,583 ІІІ 1301/08.02.2013г. 

000269 Ерлийски лозя пасище 25,154 ІІІ 1302/08.02.2013г. 

000277 Ерлийски лозя пасище 14,114 ІІІ 1303/08.02.2013г. 

000309 Сазлъка пасище 1,327 ІХ 1304/08.02.2013г. 

000330 Балабаница пасище 45,981 ІХ 1305/08.02.2013г. 

000331 Балабаница пасище 49,301 ІІІ 1306/08.02.2013г. 

000332 Балабаница пасище 22,136 ІІІ 623/15.03.2011г. 

000346 Ерлийски лозя пасище 25,677 ІІІ 1307/08.02.2013г. 

000370 Дианското пасище 44,651 ІХ 1308/08.02.2013г. 

000410 Под корията пасище 72,302 ІІІ 1309/08.02.2013г. 

000456 До селото пасище 1,112 ІІІ 1310/08.02.2013г. 

000464 Тавшанлък пасище 30,831 ІІІ 1311/08.02.2013г. 

000668 Ерлийски лозя пасище 5,213 ІІІ 1312/08.02.2013г. 

044027 Лъскана 

кариера 

пасище 0,505 ІV 1313/08.02.2013г. 

071048 Лудня пасище 49,457 ІІІ 1314/08.02.2013г. 

107228 До селото пасище 25,137 ІІІ 1315/08.02.2013г. 

110274 До селото пасище 1,884 ІІІ 1317/08.02.2013г. 

000006 Тавшанлък пасище 22,694 ІV 1318/08.02.2013г. 

000137 Тавшанлък пасище 8,332 ІХ 1319/08.02.2013г. 

000214 Кубаклии пасище 20,546 ІV 1320/08.02.2013г. 

000285 Ерлийски лозя пасище 15,181 ІІІ 425/10.07.2008г. 

000286 Ерлийски лозя пасище 59,742 ІІІ 426/10.07.2008г. 

000301 Ерлийски лозя пасище 81,808 ІІІ 427/10.07.2008г. 

000348 Дианското пасище 11,381 ІХ 428/10.07.2008г. 

000371 Дианското пасище 1,754 ІХ 429/10.07.2008г. 

000372 Дианското пасище 23,739 ІХ 430/10.07.2008г. 

000278 Дианското пасище 84,049 ІХ 622/15.03.2011г. 

000282 Дианското пасище 104,801 ІІІ 625/15.03.2011г. 

108229 До селото пасище 31,758 ІІІ 1931/14.02.2014г. 

000335 Глоговец пасище 70,416 ІІІ 624/13.03.2011г. 

000347 Глоговец пасище 48,674 ІІІ 620/15.03.2011г. 

000225 До селото пасище 18,604 ІІІ 1298/08.02.2013г. 

000223 До селото пасище 14,703 ІІІ 1297/08.02.2013г. 

000229 До селото пасище 72,512 ІІІ 1299/08.02.2013г. 

000279 Дианското пасище 167,662 ІІІ 621/15.03.2011г. 

000219 До селото пасище 157,147  Раздел ІІ от 

протоколно Р-

е№1/29.07.2008г. 



 

Пасища, мери – землище  Самуил  - ЕКАТТЕ -65276 

 

 

Пасища, мери – землище  Здравец   - ЕКАТТЕ – 30630 

Имот № Местност НТП Площ в 

дка.  

Катег

ория  

АПОС 

098009 Лозята пасище 7,001 V 1359/08.02.2013г. 

100010 Лозята пасище 0,102 V 1360/08.02.2013г. 

109006 Лозята  пасище 0,610 V 1361/08.02.2013г. 

000304 Църквино пасище 0,139 VІ 1362/08.02.2013г. 

000310 Църквино пасище 2,449 ІV 1363/08.02.2013г. 

000312 Дере бою пасище 4,367 ІV 1364/08.02.2013г. 

000327 Топал каршъ пасище 10,145 ІV 1366/08.02.2013г. 

000356 До стопански двор  пасище 2,598 ІV 1367/08.02.2013г. 

000383 Токат азъ пасище 1,121 ІV 1369/08.02.2013г. 

000384 Токат азъ пасище 1,406 ІV 1370/08.02.2013г. 

000385 Токат азъ пасище 2,399 ІV 1371/08.02.2013г. 

000386 Токат азъ пасище 1,720 ІV 1372/08.02.2013г. 

000394 Деведжи пасище 2,713 VІІ 1373/08.02.2013г. 

000395 Деведжи пасище 1,012 VІІ 1374/08.02.2013г. 

000397 Деведжи пасище 3,909 VІ 1375/08.02.2013г. 

000403 Гьо бою пасище 2,044 ІV 1376/08.02.2013г. 

000412 Църквино пасище 0,989 ІV 1377/08.02.2013г. 

000413 Деведжи пасище 0,145 VІІ 1378/08.02.2013г. 

112023 Лозята пасище 0,775 V 2120/01.04.2014г. 

000343 Гюнерджик Пасище с 

храсти 

2,944 V 1941/17.02.2014г 

000346 Лозята Пасище с 

храсти 

7,152 V 1942/10.02.2014г. 

000323 Гьол бою Пасище с 

храсти 

8,204 V 1933/17.02.2014г. 

000324 Гьол бою Пасище с 

храсти 

15,807 ІV 1934/17.02.2014г. 

000342 Лозята Пасище с 

храсти 

2,304 V 1939/17.02.2014г. 

000368 Фаика Пасище с 

храсти 

55,140 VІІ 1972/12.02.2014г. 

000392 Ики кьопрю кулак пасище 94,227  1379/08.02.2013г. 

000552 Арпалък пасище 19,736  1365/08.02.2013г. 

Имот № Местност НТП Площ в 

дка. 

Категория АПОС 

30630.161.26 

(161) 

Караач корусу пасище 52,121  697/12.12.2011 г. 

30630.10.20 (203) Веретлер пасище 10,358  702/12.12.2011 г. 

30630.10.24 (158) Веретлер пасище 5,256  703/12.12.2011 г. 

30630.10.25 (207) Веретлер пасище 20,726  704/12.12.2011 г. 

30630.10.29 (205) Веретлер пасище 3,561  705/12.12.2011 г. 

30630.162.26 (60) Добруджански блок пасище 3,627  706/12.12.2011 г. 

30630.30.44 Коджа ямач пасище 0,906  753/10.01.2012г. 



 

 

Пасища, мери – землище  Голям извор   - ЕКАТТЕ – 15761 

30630.30.33 (26) Коджа ямач пасище 8,814  754/10.01.2012 г. 

30630.30.29 (21) Коджа ямач пасище 2,426 ІV 755/10.01.2012 г. 

30630.31.19 (29) Коджа ямач пасище 1,364  756/10.01.2012 г. 

30630.32.39 (116) Коджа ямач пасище 3,180  757/10.01.2012 г. 

30630.32.38  (114) Коджа ямач пасище 7,642  758/10.01.2012 г. 

30630.33.26 (111) Арпалък пасище 5,790  759/10.01.2012 г. 

30630.33.23 (105) Арпалък пасище 8,124  760/10.01.2012 г. 

30630.33.22 (104) Арпалък пасище 9,325  761/10.01.2012 г. 

30630.33.21 (11) Арпалък пасище 11,958  762/10.01.2012 г. 

30630.34.19 (103) Караач корусу пасище 33,709  763/10.01.2012 г. 

30630.35.36 (121) Кору гьолджюк пасище 3,712  764/10.01.2012 г. 

30630.35.32 (97) Караач корусу пасище 18,931  765/10.01.2012 г. 

30630.36.61 (121) Кору гьолджюк пасище 1,500  766/10.01.2012 г. 

30630.36.60 (5) Мандра кулак пасище 4,512  767/10.01.2012 г. 

30630.163.3 (140) Бова тарла пасище 3,628  768/10.01.2012 г. 

30630.161.25 Коджа ямач пасище 59,217 ІV 698/12.12.2011г. 

Имот № Местност НТП Площ в 

дка.  

Категория АПОС 

024029 Кармазлията пасище 262,537 ІІІ 1259/29.05.2012г. 

038004 Отсрещните ниви пасище 213,025  1390/11.02.2013г. 

006006 Черкезкото пасище 7,755 ІІІ 1380/11.02.2013г 

006008 Черкезкото пасище 8,382 ІV 1381/11.02.2013г 

016001 Кармазлията  пасище 66,588 ІV 1382/11.02.2013г 

018001 Хърсов екинлик пасище 21,931 ІІІ 1383/11.02.2013г 

020001 Кармазлията пасище 12,488 ІІІ 1384/11.02.2013г 

026013 Шопова кория пасище 1,470 ІV 1385/11.02.2013г 

029007 Лозята пасище 2,186 ІV 1386/11.02.2013г 

031001 Церака пасище 5,170 ІV 1387/11.02.2013г 

037001 Церака пасище 38,473 VІ 1388/11.02.2013г 

037016 Церака пасище 0,181 ІV 1389/11.02.2013г 

042002 Отсрещните ниви пасище 0,634 ІV 1392/11.02.2013г 

043001 Отсрещните ниви пасище 44,812 ІV 1393/11.02.2013г 

055005 Липака пасище 8,299 ІV 1395/11.02.2013г 

006012 Черкезкото пасище 28,710 ІV 1396/11.02.2013г 

006016 Черкезкото пасище 17,824 ІV 1397/11.02.2013г 

013001 Кармазлията пасище 5,003 ІV 1398/11.02.2013г 

017001 Хърсов екинлик пасище 8,679 ІІІ 1400/11.02.2013г 

017010 Хърсов екинлик пасище 15,387 ІІІ 1401/11.02.2013г 

018010 Хърсов екинлик пасище 5,084 ІV 1402/11.02.2013г 

033025 Церака пасище 0,377 ІV 1403/11.02.2013г 

042001 Отсрещните ниви пасище 19,754 ІV 1406/11.02.2013г 

050002 Над кошарите пасище 243,516 ІХ 1407/11.02.2013г 

050004 Над кошарите пасище 38,284 ІV 1408/11.02.2013г 

051003 Над кошарите пасище 24,624 ІV 1409/11.02.2013г 

051004 Над кошарите пасище 3,481 ІХ 1410/11.02.2013г 

052005 Маджара пасище 1,728 ІХ 1411/11.02.2013г 

055003 Липака пасище 1,877 ІV 1412/11.02.2013г 



 

 

 

 

Пасища, мери – землище  Кривица   - ЕКАТТЕ – 39815  

Имот № Местност НТП Площ в 

дка. 

Категория АПОС 

000301 Чакмаклии пасище 3,445 ІV 1543/15.02.2013г 

000300 Чакмаклии пасище 2,046 VІІ 1544/15.02.2013г 

000299 Отлуени  пасище 3,798 VІІ 1545/15.02.2013г 

000298 Отлуени пасище 20,088 VІІ 1546/15.02.2013г 

000297 Шишман 

кулак  

пасище 15,617 VІІ 1547/15.02.2013г 

000296 Шишман 

кулак 

пасище 0,719 ІV 1548/15.02.2013г 

000295 Шишман 

кулак 

пасище 0,923 ІV 1549/15.02.2013г 

000294 Шишман 

кулак 

пасище 1,102 ІV 1550/15.02.2013г 

000293 Шишман 

кулак 

пасище 0,678 ІV 1551/15.02.2013г 

000292 Шишман 

кулак 

пасище 1,213 ІV 1552/15.02.2013г 

000291 Паракайнак пасище 0,432 ІV 1553/15.02.2013г 

000290 Паракайнак пасище 0,466 ІV 1554/15.02.2013г 

029001 Дерелик пасище 2,676 ІV 1555/15.02.2013г 

000289 Паракайнак пасище 3,880 VІІ 1556/15.02.2013г 

000288 Паракайнак пасище 11,897 ІV 1557/15.02.2013г 

000287 Паракайнак пасище 2,906 VІІ 1558/15.02.2013г 

000286 Паракайнак пасище 1,319 VІІ 1559/15.02.2013г 

000285 Отлуени 

кулак 

пасище 6,033 VІ 1560/15.02.2013г 

000283 Юртлук пасище 5,809 ІV 1562/15.02.2013г 

000282 Юртлук пасище 4,443 VІ 1563/15.02.2013г 

000281 Юртлук пасище 21,059 VІ 1564/15.02.2013г 

000278 Юртлук пасище 0,518 VІІ 1565/15.02.2013г 

000277 Юртлук пасище 1,086 ІV 1566/15.02.2013г 

000274 Отлуени пасище 1,736 ІV 1567/15.02.2013г 

000273 Отлуени пасище 5,567 ІV 1568/15.02.2013г 

000272 Отлуени пасище 4,575 ІV 1569/15.02.2013г 

000269 Чакмаклии пасище 1,149 VІ 1570/15.02.2013г 

066001 Алмалъ гьол пасище 2,851 ІV 1413/11.02.2013г 

066013 Алмалъ гьол пасище 8,514 ІV 1414/11.02.2013г 

019011 Кармазлията пасище 57,548 ІV 2154/26.05.2014г 

013003 Кармазлията ливада 5,534 ІV 2153/26.05.2014г 

014002 Кармазлията пасище 23,178  1399/11.02.2013г 

046002 Над кошарите пасище 79,355  1394/11.02.2013г 

041020 Отсрещните ниви пасище 161,302  1391/11.02.2013г 

041022 Отсрещните ниви пасище 47,948  1405/11.02.2013г 

037003 Церака пасище 120,373  1404/11.02.2013г 



 

000268 Отлуени пасище 0,699 ІV 1571/15.02.2013г 

000267 Отлуени пасище 3,481 ІV 1572/15.02.2013г 

000266 Ян тарла пасище 25,109 ІV 1573/15.02.2013г 

000265 Дерелик пасище 1,019 ІV 1574/15.02.2013г 

000264 Равнищата пасище 11,609 ІV 1575/15.02.2013г 

000263 Равнищата пасище 14,483 ІV 1576/15.02.2013г 

000258 Демир йолу пасище 5,169 ІV 1578/15.02.2013г 

000256 Демир йолу пасище 1,401 ІV 1579/15.02.2013г 

000254 Демир йолу пасище 9,803 ІV 1580/15.02.2013г 

000250 Демир йолу пасище 6,567 ІV 1583/15.02.2013г 

000249 Дермен даа пасище 3,051 ІV 1584/15.02.2013г 

000247 Дермен даа пасище 2,425 VІ 1586/15.02.2013г 

000244 Дерелик пасище 0,846 ІV 1589/15.02.2013г 

000243 Дермен даа пасище 0,397 ІV 1590/15.02.2013г 

000242 Дермен даа пасище 3,550 VІ 1591/15.02.2013г 

000240 Дермен даа пасище 0,993 VІ 1593/15.02.2013г 

000235 Дерелик пасище 0,829 ІV 1595/15.02.2013г 

000234 Дерелик пасище 1,827 ІV 1596/15.02.2013г 

000228 Баалък 

сърт 

пасище 9,124 ІV 1597/15.02.2013г 

000220 Дерелик пасище 3,101 ІV 1598/15.02.2013г 

102001 Шишман 

кулак 

пасище 46,382 ІV 1600/15.02.2013г 

045001 Демир йолу пасище 7,074 ІV 1601/15.02.2013г 

042031 Демир йолу пасище 1,018 ІV 1602/15.02.2013г 

113037 Дерелик пасище 0,390 ІV 1606/15.02.2013г 

113036 Дерелик пасище 0,647 ІV 1607/15.02.2013г 

113035 Дерелик пасище 3,002 ІV 1608/15.02.2013г 

113034 Дерелик пасище 0,405 ІV 1609/15.02.2013г 

113033 Дерелик пасище 0,261 ІV 1610/15.02.2013г 

113032 Дерелик пасище 0,548 ІV 1611/15.02.2013г 

113031 Дерелик пасище 1,104 ІV 1612/15.02.2013г 

113030 Дерелик пасище 1,786 ІV 1613/15.02.2013г 

113029 Дерелик пасище 1,369 ІV 1614/15.02.2013г 

113028 Дерелик пасище 0,696 ІV 1615/15.02.2013г 

113027 Дерелик пасище 2,285 ІV 1616/15.02.2013г 

113026 Дерелик пасище 2,697 ІV 1617/15.02.2013г 

113025 Дерелик пасище 0,731 ІV 1618/15.02.2013г 

113024 Дерелик пасище 0,867 ІV 1619/15.02.2013г 

113023 Дерелик пасище 0,239 ІV 1620/15.02.2013г 

113022 Дерелик пасище 0,182 ІV 1621/15.02.2013г 

113021 Дерелик пасище 0,534 ІV 1622/15.02.2013г 

113020 Дерелик пасище 0,045 ІV 1623/15.02.2013г 

113019 Дерелик пасище 0,026 ІV 1624/15.02.2013г 

113018 Дерелик пасище 0,017 ІV 1625/15.02.2013г 

113017 Дерелик пасище 0,044 ІV 1626/15.02.2013г 

113016 Дерелик пасище 0,029 ІV 1627/15.02.2013г 

113015 Дерелик пасище 0,024 ІV 1628/15.02.2013г 

113014 Дерелик пасище 0,078 ІV 1629/15.02.2013г 



 

113013 Дерелик пасище 0,030 ІV 1630/15.02.2013г 

113012 Дерелик пасище 0,024 ІV 1631/15.02.2013г 

113011 Дерелик пасище 0,154 ІV 1632/15.02.2013г 

113010 Дерелик пасище 0,231 ІV 1633/15.02.2013г 

113009 Дерелик пасище 0,049 ІV 1634/15.02.2013г 

113008 Дерелик пасище 0,030 ІV 1635/15.02.2013г 

113007 Дерелик пасище 0,035 ІV 1636/15.02.2013г 

113006 Дерелик пасище 0,179 ІV 1637/15.02.2013г 

113005 Дерелик пасище 0,175 ІV 1638/15.02.2013г 

113004 Дерелик пасище 0,996 ІV 1639/15.02.2013г 

113003 Дерелик пасище 0,196 ІV 1640/15.02.2013г 

113002 Дерелик пасище 0,525 ІV 1641/15.02.2013г 

113001 Дерелик пасище 0,852 ІV 1642/15.02.2013г 

112011 Дерелик пасище 1,392 VІ 1643/15.02.2013г 

112008 Дерелик пасище 0,936 ІV 1645/15.02.2013г 

112007 Дерелик пасище 0,110 ІV 1646/15.02.2013г 

112006 Дерелик пасище 0,101 ІV 1647/15.02.2013г 

112005 Дерелик пасище 0,254 ІV 1648/15.02.2013г 

112004 Дерелик пасище 0,554 ІV 1649/15.02.2013г 

112003 Дерелик пасище 2,129 ІV 1650/15.02.2013г 

112002 Дерелик пасище 3,239 ІV 1651/15.02.2013г 

112001 Дерелик пасище 1,280 VІ 1652/15.02.2013г 

017092 Баалък 

сърт 

пасище 1,763 ІV 1653/15.02.2013г 

017091 Баалък 

сърт 

пасище 2,524 ІV 1654/15.02.2013г 

017090 Баалък 

сърт 

пасище 2,004 ІV 1655/15.02.2013г 

017089 Баалък 

сърт 

пасище 0,917 ІV 1656/15.02.2013г 

000307 Чакмаклии пасище 2,041 VІ 1657/15.02.2013г 

000262 Демир йолу  пасище 4,373 ІV 636/21.07.2011г. 

061008 Юртлук Пасище  

с храсти 

27,310 VІІ 1260/29.05.2012г. 

039003 Куз пасище 7,322 ІV 1603/15.02.2013г. 

000252 Балталък пасище 4,792 ІV 1581/15.02.2013г. 

034001 Кьоклюк пасище 118,920 VІІ 1604/15.02.2013г. 

112010 Дерелик пасище 6,293 VІ 1644/15.02.2013г. 

000241 Дермен даа пасище 33,692 ІV,VІ 1592/15.02.2013г. 

000248 Дермен даа пасище 11,182 ІV,VІ 1585/15.02.2013г. 

000245 Дерелик пасище 10,458 ІV 1588/15.02.2013г. 

000236 Дерелик пасище 14,725 ІV,VІ 1594/15.02.2013г. 

000218 Иланлък пасище 28,797 ІV 1599/25.02.2013г. 

000249 Буланлар пасище 1,434 ІV 1527/12.02.2013г. 

000250 Буланлар пасище 0,714 ІV 1528/12.02.2013г. 

000284 Юк чешме пасище 157,561 ІV,V 1493/12.02.2013г. 

000251 Демир йолу пасище 4,718 ІV 1582/15.02.2013г. 

000302 Даема 

кулак 

пасище 52,000 VІ 1661/15.02.2013г. 

000246 Дерелик пасище 2,161 ІV 1587/15.02.2013г. 



 

Пасища, мери – землище  Владимировци    - ЕКАТТЕ  1144 

Имот № Местност НТП Площ в 

дка. 

Категори

я 

АПОС 

11449.29.20  

(000120 ) 

Коджа  

кьоше 

пасище 14,629 ІІІ 769/19.01.2013г. 

11449.55.22 

 (021039 ) 

Дерелик пасище 2,622 ІІІ 773/19.01.2013г. 

11449.57.52 

 (000084 ) 

Кузу 

гьорджик 

пасище 2,631 ІІІ 775/19.01.2013г. 

11449.61.184 

(000152) 

Каршъ авул пасище 1,474 ІІІ 777/19.01.2013г. 

11449.17.17  

(000174 ) 

Кьолджек пасище 2,340 ІІІ 778/19.01.2013г. 

11449.17.18  

(000040 ) 

Кьолджек пасище 14,701 ІІІ 779/19.01.2013г. 

11449.20.11 

 (000065 ) 

Ени гьол пасище 3,867 ІІІ 780/19.01.2013г. 

11449.20.17  

(000063 ) 

Табак кору пасище 6,988 ІІІ 781/19.01.2013г. 

11449.20.19  

(000062 ) 

Табак кору пасище 8,096 ІІІ 782/19.01.2013г. 

11449.21.39 Табак кору пасище 2,047 ІІІ 783/19.01.2013г. 

11449.28.17 

(028017 ) 

Коджа  

кьоше 

пасище 1,186 ІІІ 785/19.01.2013г. 

11449.29.21  

(000121 ) 

Ени кору пасище 1,750 ІІІ 786/19.01.2013г. 

11449.30.51  

(000076 ) 

Акбаш кору пасище 2,960 ІІІ 787/19.01.2013г. 

11449.30.55  

(000075 ) 

Каршъ авул пасище 15,312 ІІІ 788/19.01.2013г. 

11449.30.56 

( 000073) 

Акбаш кору пасище 10,755 ІІІ 789/19.01.2013г. 

11449.32.36 

 (000080 ) 

Кузу 

гьорджик 

пасище 10,604 ІІІ 790/19.01.2013г. 

11449.35.22 

 (000134 ) 

Акбаш кору пасище 6,686 ІІІ 791/19.01.2013г. 

11449.35.22 

 (000134 ) 

Акбаш кору пасище 6,686 ІІІ 791/19.01.2013г. 

11449.40.26 

 (000138 ) 

Калето пасище 37,394 ІV 792/19.01.2013г. 

11449.4.31   

 (000003 ) 

Даалтъ пасище 5,188 ІV 794/19.01.2013г. 

11449.45.35  

(000099 ) 

Каролу 

корусу 

пасище 32,095 ІV 795/19.01.2013г. 

11449.45.37  

(000137 ) 

Каролу 

корусу 

пасище 0,725 ІV 796/19.01.2013г. 

11449.47.12  

(000102 ) 

Каролу 

корусу 

пасище 52,681 ІV 797/19.01.2013г. 

11449.48.11 

(048011) 

Дерелик пасище 11,295 ІV 798/19.01.2013г. 



 

 

Пасища, мери – землище  Богданци   - ЕКАТТЕ 04666 

 

Имот № Местност НТП Площ в 

дка.  

Категория  АПОС 

015024 Турските чаири  Пасище 0,143 ІІІ 1435/11.02.2013г 

008046 Джамийски ниви  Пасище 9,612 ІІІ 1436/11.02.2013г 

007072 Бекчия Пасище 1,371 ІІІ 1437/11.02.2013г 

007067 Джамийски ниви Пасище 1,382 ІІІ 1439/11.02.2013г 

007059 Джамийски ниви Пасище 4,249 ІІІ 1440/11.02.2013г 

005067 Зад стопански двор  Пасище 3,108 ІV 1441/11.02.2013г 

007057 Джамийски ниви Пасище 1,995 ІІІ 1443/11.02.2013г 

005069 Зад стопански двор Пасище 1,406 ІV 1444/11.02.2013г 

000002 Под язовира Б-ци  Пасище 5,275 ІV 1445/11.02.2013г 

019004 Дюз екинлик Пасище 110,891 ІІІ 1434/11.02.2013г. 

019008 Дюз екинлик Пасище 26,519 ІІІ 1433/11.02.2013г. 

019002 Джамийски ниви пасище 50,216  Раздел ІІ от протоколно 

Р-е №3/29.07.2008г. 

 

Пасища, мери – землище  Кара Михал  - ЕКАТТЕ 36333 

Имот № Местност НТП Площ в 

дка.  

Категория  АПОС 

015008 Голям 

паламар  

пасище 2,121 ІХ 1289/08.02.2013г. 

000075 Кара кору пасище 10,353 ІІІ 1290/08.02.2013г. 

000082 Бостанлък пасище 9,899 ІІІ 1291/08.02.2013г. 

000088 Голям 

паламар 

пасище 2,127 ІV 1292/08.02.2013г. 

000092 Между 

прокара 

пасище 0,395 ІІІ 1293/08.02.2013г. 

000093 Между 

прокара 

пасище 0,331 ІІІ 1294/08.02.2013г. 

000033 Кючюк пасище  53,542  Раздел ІІ от протоколно Р-е 

11449.48.14  

(000124 ) 

Алчак кору пасище 4,425 ІV 799/19.01.2013г. 

11449.48.15  

(000123 ) 

Алчак кору пасище 1,382 ІV 800/19.01.2013г. 

11449.48.16  

(000125 ) 

Алчак кору пасище 1,285 ІV 801/19.01.2013г. 

11449.49.26  

(000112 ) 

Кьолджек пасище 16,723 ІV 802/19.01.2013г. 

11449.50.40 Кьолджек пасище 33,928 ІV 803/19.01.2013г. 

11449.20.54 Ени гьол пасище 1,013 ІV 1693/04.03.2013г. 

11449.21.59 Табак кору ливада 32,027 ІІІ 2243/16.02.2015г. 

11449.55.24 Кайрака пасище 110,717 ІV 1259/29.05.2012г. 

11449.36.39 Катранлък пасище 96,289 ІV 771/19.01.2012г. 

11449.35.20 Катранлък пасище 101,322 ІV 387/09.01.2008г. 

11449.36.25 Кирезлик пасище 167,317 ІV 770/19.01.2012г. 

11449.61.154 Кирезлик пасище 67,302 ІІІ 776/19.01.2013г. 

11449.8.41 Кара сулук пасище 148,606 ІV 804/19.01.2012г. 



 

дермен №9/29.07.2008г. 

000067 Кючюк 

дермен 

пасище  9,498  Раздел ІІ от протоколно Р-е 

№9/29.07.2008г. 

 

Пасища, мери – землище Голяма вода  - ЕКАТТЕ 15669  

  

Имот № Местност НТП Площ в 

дка.  

Категория АПОС 

003131 Даллъ кору пасище 0,667 ІІІ 1340/08.02.2013г. 

004003 Лозята пасище 1,400 ІІІ 1341/08.02.2013г. 

004072 Ливадите пасище 4,596 VІ 1342/08.02.2013г. 

004084 Лозята пасище 0,438 ІІІ 1344/08.02.2013г. 

004099 Лозята пасище 0,453 ІІІ 1345/08.02.2013г. 

000003 Кьоклюк пасище 4,589 ІІІ 1346/08.02.2013г. 

003193 Даллъ кору пасище 54,898 ІІІ 2530/14.07.2015г. 

003194 Даллъ кору пасище 274,849 ІІІ 2531/14.07.2015г. 

004073 Лозята пасище 153,113 ІІІ 1339/08.02.2013г. 

003115 Кьоклюк пасище 50,549 VІ 1343/08.02.2013г. 

004073 Даллъ кору пасище 124,043 ІІІ 1338/08.02.2013г. 

 

 

Пасища, мери – землище Пчелина  - ЕКАТТЕ 58877  

 

Имот № Местност НТП Площ в дка.  Категория АПОС 

000310 Бозлук пасище 31,408 ІІІ 1417/11.02.2013г. 

000313 Коджа къшла пасище 1,222 ІV 1418/11.02.2013г. 

000316 Коджа къшла пасище 1,360 ІІІ 1420/11.02.2013г. 

000317 Коджа къшла   пасище 8,221 ІІІ 1421/11.02.2013г. 

002095 Параджик  пасище 0,691 ІІІ 1422/11.02.2013г. 

002096 Параджик пасище 0,507 ІІІ 1423/11.02.2013г. 

003042 Резервуара пасище 0,181 ІІІ 1424/11.02.2013г. 

003045 Резервуара пасище 0,655 ІІІ 1426/11.02.2013г. 

006001 Пунар каршъ пасище 6,719 ІV 1428/11.02.2013г. 

032004 Пунар каршъ пасище 68,885 ІV 1430/11.02.2013г. 

 

Пасища, мери землище     Ножарово  - ЕКАТТЕ 52341   

 

Имот 

№ 

Местност НТП Площ в 

дка.  

Категория  АПОС 

000059 Дермен сърт пасище 9,191 ІV 1348/08.02.1013г. 

000060 Дермен сърт пасище 9,500 ІV 1349/08.02.1013г. 

016049 Ясак пасище 6,545 ІІІ 1350/08.02.1013г. 

000063 Дермен сърт пасище 7,159 ІV 1353/08.02.1013г. 

000003 Ясак пасище 30,249  Раздел ІІ от 

протоколно Р-е 

№5/29.07.2008г. 

 

 

 

 



 

Пасища, мери  землище Богомилци  ЕКАТТЕ 04741 

 

Имот № Местност Начин 

на 

трайно 

ползване  

Площ в 

дка.  

Категория АПОС  

000291 Гюнерджик пасище 1,130 V 1489/12.02.2013г.  

000286 Чакъллък пасище 5,209 V 1491/12.02.2013г. 

000283 Саксанджик пасище 13,644 VІІ 1494/12.02.2013г. 

000284 Юк чешме пасище 157,561 ІV,V,VІІ 1493/12.02.2013г. 

000282 Яхя ьоню пасище 112,198 VІІ 1495/12.02.2013г. 

000281 Коджа кору пасище 4,102 ІV 1496/12.02.2013г. 

000280 Гюнерджик пасище 7,489 VІІ 1497/12.02.2013г. 

000279 Гьолжик ьоню пасище 3,824 V 1498/12.02.2013г. 

297001 Гьолжик ьоню пасище 7,146 ІV 1499/12.02.2013г. 

297003 Гьолжик ьоню пасище 37,254 ІV 1500/12.02.2013г. 

000193 Юг чешме пасище 5,410 VІІ 1502/12.02.2013г. 

000200 Кору алтъ пасище 5,639 VІІ 1504/12.02.2013г. 

000201 Ендеклик пасище 6,800 ІV 1505/12.02.2013г. 

000204 Ендеклик пасище 32,839 ІV 1506/12.02.2013г. 

000208 Коджа кору пасище 8,251 ІV 1507/12.02.2013г. 

000210 Ени махле пасище 9,716 VІІ 1508/12.02.2013г. 

000212 Каралар пасище 1,395 ІV 1509/12.02.2013г. 

000214 Юг чешме пасище 1,086 ІV 1510/12.02.2013г. 

000215 Куфалъ пасище 1,863 ІV 1511/12.02.2013г. 

000216 Куфалъ пасище 16,574 VІІ 1512/12.02.2013г. 

000221 Каралар пасище 6,263 ІV 1514/12.02.2013г. 

000222 Баалък акрасъ пасище 19,895 VІІ 1515/12.02.2013г. 

000223 Куфалъ пасище 5,161 ІV 1516/12.02.2013г. 

000227 Каралар пасище 2,875 ІV 1517/12.02.2013г. 

000232 Инжовка пасище 18,742 VІІ 1518/12.02.2013г. 

000234 Круалтъ  28.781 VІІ 1519/12.02.2013г. 

000236 Гьолджюк 

ьоню 

пасище 19,213 ІV 1521/12.02.2013г. 

000244 Чешме дере пасище 0,862 VІІ 1523/12.02.2013г. 

000245 Чешме дере пасище 1,907 VІІ 1524/12.02.2013г. 

000246 Чешме дере пасище 1,745 VІІ 1525/12.02.2013г. 

000247 Чешме дере пасище 0,146 VІІ 1526/12.02.2013г. 

000252 Саксанджик пасище 3,344 ІV 1529/12.02.2013г. 

000253 Саксанджик пасище 0,748 VІІ 1530/12.02.2013г. 

000256 Чакъллък пасище 0,494 V 1531/12.02.2013г. 

000259 Чакъллък пасище 1,685 ІV 1532/12.02.2013г. 

000263 Тютюнлюк пасище 14,582 ІV 1534/12.02.2013г. 

000269 Тютюнлюк пасище 41,425 VІІ 1535/12.02.2013г. 

000271 Инжавка пасище 3,898 VІ 1536/12.02.2013г. 

000273 Плуг тарла пасище 11,001 VІІ 1537/12.02.2013г. 

000275 Ендеклик пасище 2,386 ІV 1539/12.02.2013г. 

000276 Юг чешме пасище 2,044 ІV 1540/12.02.2013г. 

000277 Юг чешме пасище 16,059 ІV 1541/12.02.2013г. 

000278 Кору алтъ пасище 22,655 ІV 1542/12.02.2013г. 



 

000285 Чакъллък пасище 18,548 ІV,V 1492/12.02.2013г. 

000287 Чакъллък пасище 19,187 ІV,V 1490/12.02.2013г. 

000235 Кору алтъ  пасище 22,720 ІV 1520/12.02.2013г. 

000237 Гьолджюк пасище 58,815 ІV, VІІ 1522/12.02.2013г. 

000219 Куфалъ пасище 42,989 VІІ 1513/12.02.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пасища, мери землище Хума – ЕКАТТЕ 77517     

 

Имот 

№ 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Площ в 

дка. 

Категория АПОС 

000212 Кору алтъ  Пасище 9,483 V 1447/12.02.1013г. 

000214 Коджа кору Пасище 2,229 ІV 1448/12.02.1013г. 

000215 Коджа кору Пасище 3,805 VІІ 1449/12.02.1013г. 

000217 Кору алтъ Пасище 1,037 VІІ 1450/12.02.1013г. 

000231 Ески мезарлък Пасище 26,238 V 1451/12.02.1013г. 

000238 Домусчук Пасище 69,943 VІІ 1452/12.02.1013г. 

000149 Кору алтъ Пасище 0,396 VІІ 1453/12.02.1013г. 

000150 Кору алтъ Пасище 6,623 VІІ 1454/12.02.1013г. 

000152 Буранлар Пасище 26,815 VІІ 1456/12.02.1013г. 

000157 Чифтлик Пасище 2,422 VІІ 1460/12.02.1013г. 

000159 Чотуклук Пасище 25,506 VІІ 1461/12.02.1013г. 

000161 Ески кьою Пасище 8,494 VІІ 1462/12.02.1013г. 

000162 Такат азъ Пасище 32,154 VІІ 1463/12.02.1013г. 

000164 Кору алтъ Пасище 2,289 ІV 1464/12.02.1013г. 

000165 Кору алтъ Пасище 11,100 ІV 1465/12.02.1013г. 

000166 Кору алтъ Пасище 23,653 ІV 1466/12.02.1013г. 

000170 Ески месарлък Пасище 2,345 V 1467/12.02.1013г. 

000173 Канал диби Пасище 3,414 V 1468/12.02.1013г. 

000177 Канал диби Пасище 5,790 ІV 1469/12.02.1013г. 

000178 Канал диби Пасище 1,224 IV 1470/12.02.1013г. 

000179 Канал диби Пасище 3,175 IV 1471/12.02.1013г. 

000181 Домуисчук Пасище 0,937 IV 1472/12.02.1013г. 

000186 Мандра Пасище 3,258 IV 1473/12.02.1013г. 

000190 Ески мезарлък Пасище 2,505 V 1475/12.02.1013г. 

000191 Ески мезарлък Пасище 1,717 IV 1476/12.02.1013г. 

000192 Ески мезарлък Пасище 0,904 IV 1477/12.02.1013г. 

000196 Ески мезарлък Пасище 5,853 VII 1478/12.02.1013г. 

000201 Сърт Пасище 5,593 V 1481/12.02.1013г. 

000206 Хамбарлък Пасище 4,931 IV 1485/12.02.1013г. 

000208 Хамбарлък Пасище 8,734 V 1486/12.02.1013г. 

000210 Хамбарлък Пасище 18,707 V 1488/12.02.1013г. 

000151 Кору алтъ Пасище  14,939 ІV и VІІ 1455/12.02.2013г. 

000153 Буланлар Пасище  66,192 ІV и VІІ 1457/12.02.2013г. 



 

 

Пасища, мери землище Желязковец  - ЕКАТТЕ – 29218   

 

 

 

Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета  на Община Самуил и Областния управител  

на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му.        

   

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

000155 Аланджик Пасище 73,482 ІV и VІІ 1458/12.02.2013г. 

000204 Коджа кору Пасище 183,233 VІІ 1484/12.02.2013г. 

000202 Сърт пасище 11,149 V 1482/12.02.2013г. 

000203 Сърт пасище 23,605 V 1483/12.02.2013г. 

000198 Сърт пасище 33,593 VІІ 1480/12.02.2013г. 

000188 Ески мезарлък пасище 34,216 ІV,V,VІІ 1474/12.02.2013г. 

000197 Сърт пасище 22,530 ІV 1479/12.02.2013г. 

Имот 

№ 

Местност Начин на 

трайно 

ползване  

Площ в дка.  Категория  АПОС  

027006 Агова нива пасище 1,038 VII 1321/18.02.2013г. 

018006 Махмеджик пасище 9,403 IX 1322/18.02.2013г. 

019002 Махледжик пасище 0,501 IX 1323/18.02.2013г. 

019004 Махмеджик пасище 8,992 IX 1324/18.02.2013г. 

024004 Агова нива пасище 0,526 IV 1325/18.02.2013г. 

035008 Агова нива пасище 5,672 VI 1327/18.02.2013г. 

052023 Дерелик пасище 14,951 IV 1328/18.02.2013г. 

067003 Юренджик пасище 3,734 IX 1329/18.02.2013г. 

070001 Плуг дюзю пасище 1,520 V 1330/18.02.2013г. 

078005 Под чалията пасище 1,336 IV 1331/18.02.2013г. 

098003 Чаталова пасище 0,350 IV 1333/18.02.2013г. 

099005 Толджа пасище 1,694 IV 1334/18.02.2013г. 

099011 Толджа пасище 13,123 IV 1335/18.02.2013г. 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-937 от  инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет   на община Самуил 

 

Относно: Изменение и допълнение в Решение 

№45.904/23.01.2019г. на общински съвет Самуил  в „Програмата 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници от 

20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

8 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 
РЕШЕНИЕ 46.920 

    1.В общинска администрация Самуил е получено  Заявление  

за закупуване на урегулиран  поземлен имот-незастроен с начин 

на трайно предназначение – урбанизирана територия, с 

начин на трайно ползване –селсъвет с площ от 1050 м2, 

находящ се в с.Пчелина, ул. „Куванджълар” №27, община 

Самуил, област Разград по АЧОС №2578/24.02.2017г.  
 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №45.904/23.01.2019г. в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.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” да се добави точка  т.1.14. Урегулиран  поземлен 

имот  с начин на трайно предназначение – урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване –селсъвет с площ от 

1050 м2, находящ се в с.Пчелина, ул. „Куванджълар” №27, 

община Самуил, област Разград по АЧОС №2578/24.02.2017г.  
 

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

ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –14  гласа;  

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

 

РЕШИ 

1. Измененя и допълва  Решение №45.904/23.01.2019г. в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил в 

Раздел І, т.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:  се  добавя точка 1.14.  и  т. 1 придобива  следния 

вид:  



 

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 №2190/08.07.2014г.  

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) 

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. 



 

1.14.  Урегулиран  поземлен имот  с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на 

трайно ползване –селсъвет с площ от 1050 м2, находящ се в 

с.Пчелина, ул. „Куванджълар” №27, община Самуил, област 

Разград по АЧОС №2578/24.02.2017г.  
 

 

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 № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-938 от    инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет   на община Самуил . 

 

ОТНОСНО: Продажба на  поземлени   имоти –  частна  

общинска собственост. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

8 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 46.921 

В   „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.”  продажбата на  имоти  частна 

общинска собственост  в Раздел І. т.12. «Описание на  земите , 

които община Самуил  има намерение  да  продаде  по реда на  

чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост»  са заложени 

следните имоти за продажба: 

 
№  
по 

ред 

Имот 

№ 
Землище  
Местност 

НТП Площ 
(дка) 

АЧОС № 

1. 016002   Голям извор 
м/т 

„Кармазията” 

Нива  65.630  3125/03.01.2019г.  

2.  104005 с.Самуил  
м/т „Лозята”  

Лозе  0.611 2060/01.04.2014г. 

3. 104006 с.Самуил 
м/т  „Лозята” 

Лозе  0.513 2061/01.04.2014г. 

4. 104007 с.Самуил 
м/т  „Лозята”  

Лозе 0.507 2062/01.04.2014г. 

5. 103015 с.Самуил 
м/т  „Лозята”  

Лозе 0.638 2058/07.03.2014г. 

 

За имотите са изготвени  данъчни и пазарни  оценки. 
№ 

п

о 

ре
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т № 

М
ес
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о

ст
 

зе
м
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е 
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К
ат

ег
о

р
и

я
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щ 

(дка

.) 

АЧОС№ Данъ
чна 

оцен
ка 

(лв.) 

Те
ку

щ
а 

п
а

за
р

н
а 

ц
е

н
а 

н
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е
д

и
н

 

д
е

ка
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(л
в.

) 
Те

ку
щ

а 
п

а
за

р
н

а 

ц
е

н
а 

 н
а 

и
м

о
та

 

(л
в.

) 

1. 016

002   
Голям 

извор 
м/т 

„Кармаз

ията” 

Ни

ва  

ІІ-

52.5

05 

ІV-

13.1

26 

65.6

30 

3125/03.01.

2019г. 

8411.

30 

ІІ-

812.

00 

ІV-

537.

50 

4968

9.00 



 

2. 104

005 
с.Самуи

л  
м/т 

„Лозята”  

Ло

зе  
ІV 0.61

1 

2060/01.04.

2014г. 

193.0

0 

537.

50 

328.0

0 

3. 104

006 
с.Самуи

л 
м/т  

„Лозята” 

Ло

зе  
ІV 0.51

3 

2061/01.04.

2014г. 

162.1

0 

537.

50 

276.0

0 

4. 104

007 
с.Самуи

л 
м/т  

„Лозята”  

Ло

зе 
ІV 0.50

7 

2062/01.04.

2014г. 

160.2

0 

537.

50 

273.0

0 

5. 103

015 
с.Самуи

л 
м/т  

„Лозята”  

Ло

зе 

V- 

0.09

5 

ІV-

0.54

3 

0.63

8 

2058/07.03.

2014г. 

180.2

0 

V-

356.

50 

ІV-

494.

50 

303.0

0 

 

 

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

чл.35,ал.1 от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет – Самуил със „За” –14  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 
1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на 

следните  имоти частна общинска собственост  

 

 

 

 

№  
по 

ре

д 

Имо

т № 
Землище 
местност 

НТ

П 

К
ат
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о
р
и

я 

Пло

щ 
(дка

.) 

АЧОС № 

 ц
е

н
а 

н
а 

е
д

и
н

 
д

е
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р
 (

л
в.

) 

П
ъ

р
в
о
н
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ал

н
а 

тр
ъ

ж
н

а 
ц

ен
а 

(л
в
.)

 
 

1. 0160

02   
Голям 

извор 
м/т 

„Кармази

ята” 

Ни

ва  

ІІ-

52.5

05 

ІV-

13.1

26 

65.6

30 

3125/03.01.2

019г. 

950.

00 

62348.

50 

2. 1040

05 
с.Самуил  
м/т 

„Лозята”  

Лоз

е  

ІV 0.61

1 

2060/01.04.2

014г. 

700.

00 

427.70 

3. 1040

06 
с.Самуил 
м/т  

„Лозята” 

Лоз

е  
ІV 0.51

3 

2061/01.04.2

014г. 

700.

00 

359.10 

4. 1040

07 
с.Самуил 
м/т  

„Лозята”  

Лоз

е 
ІV 0.50

7 

2062/01.04.2

014г. 

700.

00 

354.90 

5. 1030

15 
с.Самуил 
м/т  

„Лозята”  

Лоз

е 

V- 

0.09

5 

ІV-

0.54

3 

0.63

8 

2058/07.03.2

014г. 

700.

00 

446.60 

 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 



 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

8.Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00лв. 

на имот да се възстановят на община Самуил от спечелилите  

участници. 

9.Спечелилите в търговете участници да влязат във владение на 

имотите  след изтичане на стопанската 2018/2019год. 

10.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга  и 

сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-939 от    инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Продажба на  урегулирани поземлени   имоти   по 

плана на с.Желязковец  –  частна  общинска собственост  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

8 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 46.922 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” за продажба през 2019г.  в 

Раздел І. т.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” са заложени следните имоти:  

 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 №2190/08.07.2014г.  

           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.  

 

 Предвид гореизложеното предлагам да се проведат 

публични търгове с явно наддаване за продажба на следните 

имоти – частна общинска собственост: 

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. 
За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

4115.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2085.60лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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 №2190/08.07.2014г.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

6210.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  3684.80лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3592.00лв. без ДДС. 



 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1820.20лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3292.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  1668.50 лв. изготвена 

на  06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3592.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  1820.20лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3704.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1877.00лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3292.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1837.40лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3442.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1921.00лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3442.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1921.00лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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.  

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  04.02.2019г.  в размер на  

3592.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на  2004.50лв. изготвена на  

06.02.2019г.  

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

чл.35,ал.1 от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет – Самуил със „За” –14  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба 

на следните  имоти частна общинска собственост: 

 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. с първоначална тръжна цена в размер  на 

4115.00лв. без ДДС;  

 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 №2190/08.07.2014г. с първоначална 

тръжна цена в размер на  6210.00лв. без ДДС; 

 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. с първоначална тръжна цена в размер на  

3592.00лв. без ДДС 

 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. с първоначална тръжна цена в размер на 

3292.00лв. без ДДС; 

 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. с първоначална тръжна цена в размер на 

3592.00лв. без ДДС; 

 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. с първоначална тръжна цена в размер на 

3704.00лв. без ДДС; 

 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. с първоначална тръжна цена в размерна 

3292.00лв. без ДДС; 

 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. с първоначална тръжна цена в размер  на 

3442.00лв. без ДДС; 

 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. с първоначална тръжна цена в размер на 

3442.00лв. без ДДС; 

 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.  с първоначална тръжна цена в размер  

на 3592.00лв. без ДДС. 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00лв. 

за имота по т.1.1. , а  за всички оставали  по 40.00лв. на имот,  да 

се възстановят на община Самуил от спечелилите  участници. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търговете  

и сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-940 от   инж. Ахмед Мустафа – 

зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Възстановяване право на собственост с 

равностойни земеделски имоти от общинския поземлен фонд  на 

наследниците на Марин Ганчев Господинов    по реда на §27,ал.1, 

ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ(ДВ., бр.62 от 2010г.) 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

8 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 46.923 

Получено е  писмо с Вх.№658/05.02.2019г. от Началника на ОСЗ 

-Исперих, изнесен офис –Самуил и Протокол №579/15.01.2019г.  

на Общинска служба „Земеделие”-Исперих  за  възстановяване 

право на собственост с равностойни земеделски имоти от 

общинския поземлен фонд  на наследниците на Марин Ганчев 

Господинов в размер на общо 10.000дка.   при условията  на чл.10 

б, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ. 

 На основание §27,ал.2,т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ.бр.62 

от 2010год.) във връзка с чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ  

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

§27,ал.2,т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ  във връзка с чл.106, ал.1 и ал.2 

от ЗСПЗЗ ;чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ  в изпълнение  

на  задължението си , Общински  съвет – Самуил,  Общински 

съвет – Самуил със „За” –14  гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

І.Дава съгласие за по-нататъшно реализиране на законовата 

процедура за възстановяване  право на собственост   на 

наследниците на Марин Ганчев Господинов в размер на общо 

10.020дка. върху  следните поземлени имоти – общинска  

собственост: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имот № Землище  Наименование на имота  Документ за 

собственост  

098001 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,453дка.  1840/03.12.2013г. 

098002 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,254дка.  1841/03.12.2013г. 

098004 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,426дка.  1843/03.12.2013г. 

098005 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,313дка.  1844/03.12.2013г. 

098006 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,294дка.  1845/03.12.2013г. 

098007 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,584дка.  1846/03.12.2013г. 

098008 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,590дка.  1847/03.12.2013г. 

098010 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,336дка.  1848/03.12.2013г. 

098011 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,252дка.  1849/03.12.2013г. 

098012 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,637дка.  1850/03.12.2013г. 

098013 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,487дка.  1851/03.12.2013г. 

098014 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,447дка.  1852/03.12.2013г. 

098015 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,219дка.  1853/03.12.2013г. 

098016 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,190дка.  1854/03.12.2013г. 

098017 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,172дка.  1855/03.12.2013г. 

099001 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,530дка.  1856/03.12.2013г. 

099002 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,330дка.  1857/03.12.2013г. 

099003 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” –0,342 дка.  1858/03.12.2013г. 

099004 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” –0,349дка.  1859/03.12.2013г. 

099005 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,336дка.  1860/03.12.2013г. 

099006 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,253дка.  1861/03.12.2013г. 

099007 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,397дка.  1862/03.12.2013г. 

099008 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,411дка.  1863/03.12.2013г. 

099009 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,390дка.  1864/03.12.2013г. 

099010 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,396дка.  1865/03.12.2013г. 

099011 З-ще Самуил 

м/т ”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 0,632дка.  1866/03.12.2013г. 

  Общо :10.020дка.  

 

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 № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-922 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. И. К. от с.Самуил,  община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 46.924 

    Постъпила е молба с вх.№ 43/03.01.2019г. от лицето А. И. К. от 

с.Самуил,  община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа К. е постъпила за оперативно лечение в УМБАЛ 

„Национална кардиологична болница“- гр.София на детето й А. 

С. К. на 7 месечна възраст. Детето боледува с диагноза: „Вродена 

сърдечна малформация-тетралогия на фола с множествени 

междукамерни дефекти. Хипоксемия“, като на 05.12.2018г. е 

извършено оперативно лечение на сърце. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –14  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. И. К. от 

с.Самуил,  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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-923 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. И. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 14 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.925 

Постъпила е молба с вх.№ 36/03.01.2019г. от лицето А. И. М. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Госпожа М. е пенсионерка по болест. Лицето боледува с 

диагноза: „Системен лупус еритематозус – кожна, ставна, 

хематологична, белодробна, неврологична форма“. Поради 

заболяването и се налага през няколко месеца да постъпва за 

лечение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, Клиника по ревматология – 

София. Лицето е на постоянна медикаментозна терапия  и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

  Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –14  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. И. М. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 50 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-924 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Ф. М. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  14  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.926 
         Постъпила е молба с вх.№ 129/09.01.2019г. от лицето А. Ф. 

М. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин М. е пенсионер по възраст. На 19.09.2018г. и на 

27.11.2018г. е постъпил за оперативно лечение  в Очна клиника 

Света Петка гр.Варна с диагнози „Старческа нуклеарна катаракта 

на ляво око“ и „Старческа нуклеарна катаракта на дясно око“. За 

оперативно лечение на очите е заплатил 1 640 лева, поради което 

се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –14  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. Ф. М. от 

с.Богомилци,  община Самуил в размер на 100 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-925 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

В. М. Д. от с.Голям извор, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  14  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.927 
         Постъпила е молба с вх.№57/04.0.2019г. от лицето В.  М. Д. 

от с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

    Господин Д. е безработен и няма доходи, поради което не може 

да покрие разходите за ток, вода и ремонтни дейности на 

жилището му.    

    Необходими са му финансови средства за покриване на 

битовите разходи и ежедневните нужди от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –14  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето В. М. Д. от 

с.Голям извор, община Самуил в размер на 50 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-926 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. Х. С. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.928 
Постъпила е молба с вх.№ 37/03.01.2019г. от лицето Г. Х. С. от 

с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа С. е безработна. На 20.11.2018г. е постъпила за 

оперативно лечение в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД – гр.Русе с диагноза 

„Интрамурален лейомиом на матката“. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска отпуска еднократна парична помощ на лицето Г. Х. С. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 200 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-928 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. А. М. от с.Голям извор, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.929 
     Постъпила е молба с вх.№ 53/04.01.2018г. от лицето М. А. М. 

от с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ  за лечение. 

    Господин М. е пенсионер по болест. На 11.12.2018г. е 

постъпил за лечение в УМБАЛ МЕДИКА –гр.Русе с диагноза 

„Корпус алиенум вецизе уринаре“ и му е извършена операция на 

почистване на пикочния мехур. Предстои му оперативно лечение 

на ляв бъбрек поради масивна ТУ формация. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за оперативно лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска отпуска еднократна парична помощ на лицето М. А. М. 

от с.Голям извор,  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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-929 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. А. С. от с.Желязковец, Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.930 
     Постъпила е молба с вх.№2756/05.11.2018г. от лицето С. А. С. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лечение. 

    Господин С. е пенсионер по болест. Боледува с диагноза 

„Исхемичен мозъчен инсулт“ с предписана постоянна 

медикаментозна терапия. Предстои му лечение в болница, но 

поради недостиг на финансови средства не може да постъпи за 

лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване лекарства и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. А. С. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-930 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Ш. Ч. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.931 
  Постъпила е молба с вх.№ 117/08.01.2019г. от лицето Х. Ш. Ч. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Ч. е пенсионерка по болест. На 26.11.2018г. е 

постъпила за оперативно лечение  в ОМЦ „Св. Н. Чудотворец“ 

гр.Варна с диагноза „Др. старческа катаракта на дясно око“. 

Поради разходите за оперативно лечение на око се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Ш. Ч. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 100 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-931 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. С. Ш. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.932 
Постъпила е молба с вх.№ 7/02.02.2019г. от лицето Ш. С. Ш. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ  за лечение. 

    Господин Ш. е пенсионер по болест и живее сам. На 

02.04.2018г. е постъпил за лечение в ДПБ – БЯЛА с диагноза  

„Лека умствена изостаналост. Значителни нарушения в 

поведението изискващи грижи и лечение”. На постоянна 

медикаментозна терапия е и поради разходите по лечението му се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ш. С. Ш. от 

с.Самуил, 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-932 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Приемане на Годишен план за младежта за 2019 г. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  15  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.933 
Съгласно чл. 15, ал.1 и ал.4 от Закона за младежта /Обн. ДВ. 

бр.31 от 20 Април 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. 

ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г./ кметовете на общини във 

връзка със задължението им за провеждането на общинската 

политика за младежта в съответствие с държавната политика за 

младежта  анализират състоянието на младежта в общината и 

изготвят проект на общински годишен план. Общинският план за 

младежта се приема от общинския съвет по предложение на 

кмета на общината. Планът за текущата година и отчетът за 

изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на общината за предходната година се предоставят 

на областните управители. 

 

На основание чл.21, ал.1 т. 12 и ал.2 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, ОбС-Самуил приема 

Годишен план за младежта за 2019г. ОбС-Самуил, Общински 

съвет – Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

РЕШИ 
1. Приема Годишен план за младежта за 2019г. 

ОБЩИНА САМУИЛ 

  ПЛАН  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2019 година 

 

  Дейности Програми, 

инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Време

ви 

перио

д 

Финансир

ане 

(източник, 

размер) 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното 

развитие на младите хора 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща 

среда за качествена професионална реализация на младите хора в България 

1.1. Осигуряване 

на чиракуване и 

стажуване. 

 

Програма „Старт 

на кариерата”, 

Процедура -2019 

год. 

Община 

Самуил 

2019г. Национале

н бюджет 

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени 

услуги 

Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за 

специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на 

младите хора в съответствие с потребностите и интересите им. 

2.1. Запознаване на 

младите хора с 

възможностите за 

кандидатстване 

във Висши учебни 

заведения. 

„Информационн

а кандидат-

студентска 

кампания“ 

2019/2020 

Директор -

СУ 

”Св.Св.Кир

ил и 

Методий“ 

2019г. Не е 

необходим

о 

2.2. Запознаване на 

младите хора с 

публичните 

институции и с 

Информационни 

кампании за 

структурите на 

общинска 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Не е 

необходим

о 



 

правата им като 

част от местната 

общност и като 

граждани на 

Република 

България и на 

Европейския съюз 

администрация, 

публични 

институции в 

общината. 

Беседи по 

училища за 

гражданско 

образование. 

2.3. Публично 

подпомагане и 

предлагане на 

услуги за 

организиране на 

свободното време 

на младите хора. 

Организиране на 

общински 

културно-масови 

мероприятия, 

заложени в 

културния 

календар на 

общината. 

Община 

Самуил 

2019г. Общински 

бюджет и 

бюджети 

на народни 

читалища 

2.4. Разширяване 

на кръга на 

обслужваните 

млади хора и на 

предлаганите 

услуги. 

Информационни 

срещи в 

читалища 

Беседи и 

консултации 

 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

народни 

читалища 

2019г. Не е 

необходим

о 

2.5. Разширяване 

на възможностите 

за неформално 

обучение на 

младите хора чрез 

публично 

подпомагане и 

предлагане на 

услуги за 

разширяване на 

знанията, опита и 

уменията на млади 

хора за 

приобщаването им 

към ценностите на 

гражданското 

общество, науката, 

културата, 

изкуството, 

 

Организиране и 

провеждане на 

конкурси, 

състезания по 

БДП и 

предотвратяване 

на 

противообществ

ени прояви и 

викторини   

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Общински 

бюджет 

здравословния 

начин на живот, 

безопасността на 

движението по 

пътищата и за 

предотвратяване 

на 

противообществен

ите прояви. 

2.6. 

Популяризиране 

формите на 

неформалното 

обучение. 

Провеждане на 

информационни 

кампании, 

бюлетини, 

училищен 

вестник на СУ 

„Св. Св. Кирил и 

Методий” 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Бюджет на 

училището 

2.7. Подкрепа на 

младите 

дебютанти в 

изкуствата и в 

различните 

културни 

индустрии. 

Участия в  

общински, 

областни и 

национални 

конкурси 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Общински 

бюджет 

2.8. Насърчаване 

на приноса на 

младежката 

работа за 

реализацията на 

творческите 

способности на 

младите хора. 

По повод 

празника на 

община Самуил, 

участие в 

организацията 

на събитията с 

изготвяне, 

аранжиране и 

украса. Участие 

в празника. 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Не е 

необходим

о 

2.9. Подкрепа на 

младите таланти с 

интерес към 

хуманитарните, 

инженерните и 

точните науки. 

Участие в 

ученически 

общински, 

областни и 

национални 

състезания и 

олимпиади 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Не е 

необходим

о 



 

2.10. Подпомагане 

развитието на 

млади български 

творци и 

участието им в 

европейския и 

световния 

културен обмен. 

Участие в 

национални 

конкурси за есе, 

стихове и 

рисунки 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2019г. Не е 

необходим

о 

Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот 

Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред 

младите хора 

3.1. Поощряване 

развитието на 

местни младежки 

спортни клубове. 

 

Общински 

спортни 

състезания 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

спортни 

клубове 

2019г.  

Общински 

бюджет 

 

3.2. Превенция на 

сексуално и 

репродуктивно 

здраве на юноши 

 

Обучителна 

кампания за 

начините на 

разпространение 

и предпазване от 

заразяване с 

ХИВ/СПИН чрез 

презентация и 

беседи.   

Община 

Самуил 

Секретар на 

МКБППМН 

2019г. Общински 

бюджет 

3.3. Подобряване 

на достъпа на 

младите хора до 

подходящи за тях 

качествени услуги 

и до съвременна 

научна 

информация по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивното 

здраве, превенция 

на нежелана 

бременност и на 

сексуално 

предавани 

Анти СПИН 

кампания- 

беседи и 

презентация 

включващи 

запознаване с 

различни 

заболявания 

предавани по 

полов път и 

предпазване с 

тях. 

Община 

Самуил 

Секретар на 

МКБППМН 

2019г. Общински 

бюджет 

инфекции. 

 

3.4. Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството 

между младежките 

работници, 

здравните 

специалисти, 

младежките и 

спортните 

организации за 

утвърждаване на 

здравословен 

начин на живот 

сред младите хора 

Отбелязване на 

31-ви май 

„Световния ден 

за борба с 

тютюнопушенет

о“ –провеждане 

на беседи и 

представяне на 

презентация в 

училища. 

Секретар на  

МКБППМН 

2019г. Не е 

необходим

о 

3.5. Подобряване 

на достъпа на 

младите хора до 

подходящи за тях 

качествени услуги 

и до съвременна 

научна 

информация по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивното 

здраве, превенция 

на нежелана 

бременност и на 

сексуално 

предавани 

инфекции. 

Презентация и 

беседи в 

училищата сред 

непълнолетните 

по теми: 

сексуалното и 

репродуктивнот

о здраве, 

превенция на 

нежелана 

бременност и на 

сексуално 

предавани 

инфекции. 

Секретар на  

МКБППМН, 

директори и 

класни 

ръководител

и по 

училища 

2019г. Не е 

необходим

о 

3.6. Стимулиране 

на детския и 

младежки спорт. 

Организиране на 

ученически 

игри, спортни 

състезания в 

училища и 

общински 

кръгове. 

 

Директори, 

учители по 

физическо 

възпитание, 

председател

и на 

спортни 

клубове 

2019г. Общински 

бюджет, 

Делегиран 

училищен 

бюджет 

Приоритет 4: Социално включване на младите хора в неравностойно 



 

социално положение 

Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в 

неравностойно положение – младежи в специализирани институции; 

младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; 

младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други 

групи младежи в риск 

4.1. Подпомагане 

на социалната 

адаптация и 

повишаване на 

пригодността за 

заетост на 

младежите в 

неравностойно 

положение. 

Участие в 

програми и 

проекти 

Община 

Самуил 

2019г. ОП „РЧР”, 

общински 

бюджет 

 

     

Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество 

Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като 

движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, 

конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между 

поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

5.1. Осигуряване 

на заетост на 

младите хора по 

време на 

доброволчески 

акции. 

Доброволческа 

акция „Да 

изчистим 

България“ 

Общинска 

администра

ция, кметове 

на населени 

места и 

директори 

на училища 

2019г.  

Общински 

бюджет 

     

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност 

Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на 

младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните 

демократични ценности и стандарти 

6.1. 

Съпричастност на 

младите хора в 

управлението на 

общината. 

Ден, в който 

управляват 

младите - „Кмет 

и ръководство на 

община за един 

ден“ 

Община 

Самуил 

2019г.  

Не е 

необходим

о 

 

6.2. Подпомагане 

Периодични 

срещи на 

Община 

Самуил 

2019г. Не е 

необходим

на младежки 

инициативи. 

младежи с 

местната власт – 

споделяне на 

идеи. 

12 октомври-Ден 

на българската 

община; Ден на 

отворените 

врати- среща на 

кмета с 

младежи. 9 май-

Ден на Европа; 

12 август-

Международен 

ден на младежта; 

8 ноември – 

Европейски ден 

на младежта и 

др. 

о 

6.3. Стимулиране 

на участието на 

младите хора и 

техните 

организации в 

опазването, 

подобряването и 

управлението на 

природното 

богатство. 

Участия в:  

1.Международни

я ден на Земята – 

22 април; 

Световен ден на 

околната среда  - 

5 юни и Зелена 

седмица. 

2.Участие на 

училищата в 

международната 

инициатива 

„Зелена вълна” – 

деца засаждат 

дървета. 

3.Участие в 

Национална 

кампания за 

чиста околна 

среда. 

Община 

Самуил 

2019г. Не е 

необходим

о 

6.4. Организиране 

на кампании и 

Международен 

ден на 

Община 

Самуил 

2019г. Не е 

необходим



 

инициативи по 

актуални теми и в 

изпълнение на 

политиките на 

Европейския съюз, 

Съвета на Европа 

и ООН по 

отношение на 

младите хора. 

доброволчествот

о 5 декември; 

Международен 

ден на младежта 

– 12 август; 

о 

Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райони 

Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на 

младите хора в малките населени места и селските райони 
7.1. Насърчаване и 

подпомагане на 

читалищата като 

средища за 

информация, 

неформално 

обучение, 

културно 

изразяване и 

гражданско 

участие в малките 

населени места и 

селските райони. 

Организиране на  

мероприятия 

заложена в 

културния 

календар на 

община Самуил 

за 2019 год. 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

народни 

читалища 

2019г. Общински 

бюджет и 

бюджет на 

читалищат

а 

     

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния  диалог 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за 

българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и 

международното младежко общуване 
8.1. Превенция на 

правонарушеният

а, извършени от 

млади хора. 

Информационно

- образователна 

кампания на 

МКБППМН. 

 

Секретар на  

МКБППМН 

2019г.  

Не е 

необходим

о 

 

Насърчаване и 

подпомагане на 

опознаването на 

отделните 

етнически 

общности и 

Организиране на 

програми, 

културно – 

масови 

мероприятия за 

отделните 

етнически 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

народни 

читалища 

2019г. Общински 

бюджет и 

бюджет на 

читалищат

а 

техните култури за 

стимулиране на 

толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие 

между 

общностите. 

 

общности, 

култури, 

традиции обичаи 

Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността 

Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в 

превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, 

извършени от млади хора 

9.1. Въвеждане на 

екипен подход и 

междуинституцио

нално  

взаимодействие на 

основата на ясни 

помагащи цели, 

общ 

професионален 

език и взаимно 

опознаване на 

компетенциите, 

формите и 

средствата при 

работа с младежи 

правонарушители. 

Информационно 

образователни 

кампании на 

МКБППМН. 

 Превенция 

на 

насилието 

сред децата-

чрез 

провеждане 

на конкурси. 

 Отбелязване 

на 

„Междунаро

дния ден за 

защита на 

децата-

жертви на 

агресия“ 

 Информаци

онна 

кампания 

„Наркотици

те и вредата 

Секретар на  

МКБППМН 

и училища 

2019г. Не е 

необходим

о 



 

от тях“ 

 Информаци

онна 

кампания за 

предотвратя

ване и 

противодейс

твие на 

трафика на 

хора, 

издаване и 

разпростран

ение на 

информацио

нни 

материали 

9.2. Запознаване на 

родителската и 

учителската 

общност с новите 

явления и 

опасности пред 

младите хора. 

Провеждане на 

лекции, беседи, 

разговори и 

родителски 

срещи, засягащи 

наболели 

проблеми като 

трафик на деца и 

хора, 

злоупотреба в 

Интернет 

пространството, 

наркозависимост 

и др. 

 

Секретар на  

МКБППМН 

Класни 

ръководител

и 

2019г. Не е 

необходим

о 

 

 

9.3. Организиране 

на програми за 

пътна безопасност 

в училищата. 

Провеждане на 

състезания и 

игри на тема: 

безопасно 

движение по 

улицата 

Директори 

на училища 
2019г. Не е 

необходим

о 

 

 

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 № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-934 от Бехра Зюлкяр – 

заместник-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Мониторингов доклад по плана за 

интеграция на уязвими общности  в Община Самуил за 2018 

година 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 15 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.934 

         Във връзка постъпило писмо в общинска 

администрация вх.№ 466/25.01.2019г. от областния 

управител на Област Разград относно изготвяне на 

Мониторингов доклад за 2018г. за изпълнението на 

Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 год. в област Разград 

е изготвен  настоящият Мониторингов доклад по плана 

за интеграция на уязвими общности  в Община Самуил 

за 2018 година. 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във с чл.21, 

ал.1, т.12 и т.24, Общински съвет Самуил ОбС-Самуил ссъс 

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

 

 

РЕШИ: 

1. Приема Мониторингов доклад по плана за интеграция на 

уязвими общности  в Община Самуил за 2018 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
       Приложение 1 

 

 

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 

 

на община Самуил 

за 2018 г. 

 

 

за изпълнението 

на 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 

(2012-2020 г.) 

 

 

на област Разград 
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Общински доклад 

 

 

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Община Самуил, по данни към 31.12.2018г. от звено „ГРАО „ при община Самуил 

е с население по постоянен адрес- 11 738 души, по настоящ адрес-7226 души. 

1.1. Брой на населението по етнически групи:  

По отношение на етническия състав на община Самуил, данните са от последното 

преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03.2011 година населението на община 

Самуил възлиза на 6 592 души. 

- Българска -769 души, -12%; 

- турска-5 337 души, 81%; 

- ромска-346 души, 5%. 

Информацията за етническия състав от преброяването на населението през 2011 г. показва 

данни по самоопределение и не отразяват реалното съотношение на етническите групи. 

 

1.2. Населени места (квартали, махали) с компактно ромско население на територията на 

общината: с.Желязковец, с.Голям извор, с.Хърсово и махала в с.Самуил. 

 

1.3. Брой експерти, работещи по етническите и интеграционните въпроси-2 /двама/ 

здравни/образователни/трудови медиатори или други-0:  

 

2. Общински план за интеграция на ромите 

 

2.1. Да се посочи налице ли е взаимодействие между община и НПО, които работят в 

сферата на интеграцията и в какво се изразява.- не  

2.2. Да се посочи дали и как местната ромска общност е ангажирана с изпълнението на 

плана. 

2.3. Да се опишат конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнение на местните 

планове за интеграция на ромите, препоръки и предложения за тяхното решаване. 

2.4. Общинският план за интеграция на ромите включен ли е в Плана за развитие на 

общината? 

В Общинския план за развитие на община Самуил за 2014-2020год. са заложени мерки и 

дейности от Общинския план за интеграция на уязвимите общности в община Самуил, а 

именно:  

Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на 

заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора в района. 

Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в 

неравностойно положение 
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Мярка 2.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на 

безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда 

Дейности: 

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия; 

- Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания; 

- Курсове за професионална квалификация и повишаване икономическата активност на 

лица в неравностойно положение и хора с увреждания. 

Мярка 2.3.2:  Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот 

Дейности: 

- Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара на 

труда; 

- Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в обществения 

живот. 

 

II. МЕРКИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

  Кратко представяне на приоритета 

-     Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

 

Мярка: 1.1.Осигуряване на подкрепа за ранното детско развитие в семейна и общностна 

среда, чрез дейности по: Проект “Детство без граници”, процедура BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие” по ОП  „РЧР” 2014-2020 г.,  е осигурена подкрепа за 

родителството, изграждане на родителски капацитет и осигурен достъп до ресурси за ранно 

детско развитие на семействата и децата от 0 до 7 год. възраст от уязвими общности. Община 

Самуил предоставя услуги и дейности по проекта от 2011год., като първоначално е по проект 

„Социално включване” до 2016г. 

Мярка:1.2. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване  сътрудничеството, 

чрез дейности по:  Намаляване на разходните бариери за семейства без или с ниски 

доходи- като периода от 16.09. 2014г.-2018г. във филиал „Осми март” с.Желязковец се 

изплащат такси за храна на децата посещаващи детска градина- на основание сключено 

споразумение между Фондация “ Тръст за социална алтернатива“ и представителство на 

Световна  банка в България и ДГ “Кокиче“ е  партньор на СНЦ “Асоциация интегро“. Целева 

група по проекта: една смесена група от 25 деца в  филиал ДГ „Осми март“ с.Желязковец, към 

ДГ „Кокиче”. Усвоени средства през периода, под формата на дарение 15 000 лв. за периода 
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2014-2018г. Резултата е осигуряване равен достъп  до качествено образование за деца от 

уязвими групи. 

Дейности по: включване на  родители и обществени съвети към детските градини. 

Мярка: 1.3.Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище.  

дейности по: Пълно обхващане на подлежащите в подготвителни групи в ДГ; 

„Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които 

не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”- проект „Детство без граници”, 

обхванати и посещаващи детска градина деца през периода 01.08.2016-31.12.2018г.- 16 деца в 

предучилищна възраст. 

дейности по: Осигуряване на допълнителни часове в подготвителните групи за 

усвояване на български език и на социални умения.   Съгласно Договор  №1712901/2017г.-

финансирана от МОН , одобрени средства в размер на 2016,00 лв. по Национална програма 

“,,Развитие на предучилищното образование“, бенефициент ДГ  “Кокиче“-с.Самуил. Работа с 

деца от уязвимите групи: 5 и 6годишни, 2 групи с по 10 деца за всяка група през учебната 

2017-2018год. Резултата е осигурена подкрепа на деца от уязвимите групи за готовност  за 

училище и повишено качество на предучилищно образование. 

Мярка 2.3. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез 

дейности по: прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и 

дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция: създадени и 

функциониращи извънкласни форми и клубове по училищата. Проект BG05M2OP001-2.004-

0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учение 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2- 

въведени занимания по интереси и обучения на ученици със затруднения  в четирите 

училища. 

Дейности по: Осигуряване за столово хранене на ученици от бедни семейства; Със 

средства набрани от дарителска  кампания на БЧК-Разград се предостави храна на 32 ученици 

от социално слаби семейства обучаващи се в СУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил през 

учебната 2017-2018год. 

 

 * Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2018 

г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, ако 

е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2018 г.! 

-     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ.  

- Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

- Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 
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Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициен

т, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информаци

я по общи 

(насочени 

към 

всички) и 

целеви 

(насочени 

към 

целевата 

група) 

мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

Проект 

BG05M2OP001-

2.004-0004 

„Развитие на 

способностите на 

учениците и 

повишаване на 

мотивацията им за 

учение чрез 

дейности, 

развиващи 

специфични 

знания, умения и 

компетентности 

/Твоят час/ ”  фаза 

2 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил-

бенефициент 

 

24 252 лв. 

 

Въведени 

занимания по 

интереси - 4 

групи /100 

ученици/ и 

обучения на 

ученици със 

затруднения 

- 5 групи /50 

ученици/ 

150 150 Ученици, включени в дейности за 

преодоляване на обучителни 

затруднения. 

Ученици, включени в дейности по 

интереси. 

 

НП „ ИКТ в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование“ 

 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил 

 

12 750 лв.   Изградена безжична мрежа в 

училища 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда“ -  модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки". 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил 

 

1235 лв.;   Осигурени лабораторни и 

експериментални уреди. 

Повишаване на познавателния 

интерес по природни науки, 

повишаване на мотивацията и 

възможност за онагледяване в 

учебния процес. 

НП „С грижа за 

всеки ученик“ :  - 

Модул 2 

„Осигуряване на 

допълнително 

обучение на 

учениците от 

прогимназиалния 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил- 

бенефициент 

 

1848 лв. 10 ученици 10 ученици Усвояване на заложените знания по 

БЕЛ, траен интерес към предмета, 

подобряване на успеха по БЕЛ и 

ангажираност на учениците. 

https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15054/NP4_SGrizha-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15054/NP4_SGrizha-200418.pdf
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етап на основното 

образование за 

повишаване на 

нивото на 

постиженията им 

по 

общообразователн

а подготовка“  

 

Проект 

BG05M2OP001-

2.004-0004 

„Развитие на 

способностите на 

учениците и 

повишаване на 

мотивацията им за 

учение чрез 

дейности, 

развиващи 

специфични 

знания, умения и 

компетентности 

/Твоят час/ ”  фаза 

2 

 

ОУ „Христо 

Ботев 

„с.Владимиро

вци”- 

бенефициент 

11 571,03 лв. 

брой 

включени- 89 

ученика в 9 

групи 

 

89 89 Ученици, включени в дейности за 

преодоляване на обучителни 

затруднения. 

Ученици, включени в дейности по 

интереси. 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда”  

Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки” 

ОУ 

„Св.Климент 

Охридски” 

с.Желязковец 

292,00 лв. 1 1 Осигурени лабораторни и 

експериментални уреди. 

Повишаване на познавателния 

интерес по природни науки, 

повишаване на мотивацията и 

възможност за онагледяване в 

учебния процес. 

Проект 

BG05M2OP001-

2.004-0004 

„Развитие на 

способностите на 

учениците и 

повишаване на 

мотивацията им за 

учение чрез 

дейности, 

развиващи 

специфични 

знания, умения и 

компетентности 

/Твоят час/ ”  фаза 

2  

ОУ 

„Св.Климент 

Охридски” 

с.Желязковец

-бенефициент 

I.  

II.  

9

9

9

7

,

6

7

 

л

в

. 

4групи/50 

ученици   

50 50 50 Повишени възможности на 

учениците  за успешно завършване 

на средното образование чрез 

допълване, развиване и надграждане 

на техните знания, умения и 

компетентности, придобити в 

рамките на задължителната им 

подготовка в училище. 

 

51 Проект 

BG05M2

OP001-

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски

53 5917,

38лв. 

57 30 30  

Повишаване резултатите по 

български език и литература  на  
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2.004-

0004 

„Развитие 

на 

способно

стите на 

ученицит

е и 

повишава

не на 

мотиваци

ята им за 

учение 

чрез 

дейности, 

развиващ

и 

специфич

ни 

знания, 

умения и 

компетен

тности 

/Твоят 

час/ ”  

фаза 2 

” с.Хърсово 

- 

бенефициент 

52  

54  

55 2 

груп

и/ 30 

учен

ици, 

в т.ч. 

10 с 

обуч

ител

ни 

затр

удне

нияи 

и 20 

в 

груп

ата 

за 

зани

мани

я 

56  

учениците от началния 

етап;запознаване с нови техники на 

изобразителното изкуство и 

повишаване естетическото 

светоусещане на учениците от 

прогимназиалния етап. 

 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда” 

Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки” 

 

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски

” с.Хърсово 

 

292.00 лв.  

58  

59  60  61 Осигурени лабораторни и 

експериментални уреди. 

Повишаване на 

познавателния интерес по 

природни науки, 

повишаване на мотивацията 

и възможност за 

онагледяване в учебния 

процес. 

 НП “Развитие на 

предучилищното 

образование“ на 

МОН.  

 

 

ДГ  

“Кокиче“-

с.Самуил- 

бенефициент 

2016,00 лв. 

деца от 

уязвимите 

групи: 5 и 6 

годишни, 2 

групи с по 10 

деца за всяка 

група  

62 20 20 Резултата е осигурена подкрепа на 

деца от уязвимите групи за 

готовност  за училище и повишено 

качество на предучилищно 

образование. 

63  

Фондация “ 

Тръст за 

социална 

алтернатива“ и 

представителств

о на Световна  

ДГ 

“Кокиче“ 

с.Самуил, 

филиал 

„Осми 

март” 

с.Желязкове

Усвоени 

средства 

през 

периода, 

под 

формата на 

дарение 

64 1 1 Равен достъп  до качествено 

образование за деца от уязвими 

групи. 
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2. ПРИОРИТЕТ  „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

 

2.1. Кратко представяне на приоритета 

-     Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

 

Мярка: 1. Осигуряване достъп до здравни и социални услуги: дейности по издирване на 

деца и лица без личен лекар и разясняване важността за регистрирането им; активно 

съдействие от страна на здравния медиатор в усилията на личния лекар за обхващане на 

бременните до четвъртия месец на бременността без регистрация. Консултации с лекар – 

специалист по акушерство и гинекология и своевременно постъпване в лечебно заведение за 

болнична помощ за раждане. Издирване на деца без личен лекар и провеждане на 

консултации с родителите. Проект „Детство без граници”, дейност- „Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията” през периода 2016-2018 год.  са 

включени 250 деца. 

Мярка 2. Подобряване на профилактичните дейности и семейно планиране сред 

уязвимите общности, чрез: дейности по наблюдение на здравното състояние на лицата в 

неравностойно положение от уязвими общности; Насърчаване на семейното планиране;  

повишаване на здравната култура и предоставяне на социални и здравни услуги, в т.ч. 

интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група.  

Проект „Детство без граници” , дейност- „Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с 

родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа” през периода 

2016-2018 год. е осигурена здравословна жизнена среда за оптимално физическо и психическо 

развитие на 150 семейства от уязвими общности. 

Мярка: 3. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население, 

чрез: повишаване информираността относно социалните и здравните им права; насърчаване 

на семейното планиране и повишаване на здравната култура. 

 

 * Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2018 

г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, ако 

е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2018 г.! 

-   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ.  

 

- Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

банка в 

България 

ц - партньор 

на СНЦ 

“Асоциация 

интегро“. 
 

15 000 лв. 

за периода 

2014-2018г. 

В т.ч. за 

2018г.-225 

лв. 
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- Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

3. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ” 

3.1. Кратко представяне на приоритета 

-     Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

 

Мярка: 1.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвимите лица и групи. 

Мярка: 1.3. Осигуряване на достъп на лицата от уязвимите групи до пазара на труда и 

до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост, чрез дейности по:  

Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по 

програми, сезонна заетост и др. 

Регионална програма за заетост- Осигуряване на достъп до работни места на безработни 

лица от неравнопоставените групи на пазара на труда и създаване на възможности за трудова 

и социална интеграция на безработни лица в община Самуил- включени общ брой безработни 

лица – 11, в т. число в селата: Желязковец, Голям извор и Хърсово. 

Проект „Работа”, общо 27 безработни лица, в т. число в селата: Желязковец, Голям извор и  

Хърсово. 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

Проект 

“Детство без 

граници”, 

процедура 

BG05M9OP0

01-2.004 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие” по 

ОП  „РЧР” 

2014-2020 г.   

Община 

Самуил- 

бенефициент 

За 2018г. -

12 000 лв. 
  Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция на 

здравето чрез подкрепа за 

осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по 

превенция на заболяванията на деца. 

Осигурена здравословна жизнена 

среда за оптимално физическо и 

психическо развитие на семейства. 

 

 65  66  67  68  69  

70  71  72  73  74  75  
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Проект „Обучение и заетост” –портиери, общо 27 безработни лица, в т. число в село Голям 

извор. 

 

 * Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2018 

г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, ако 

е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2018 г.! 

-     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ.  

- Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

- Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

4. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” 

4.1. Кратко представяне на приоритета 

-     Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

 

Мярка: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата 

техническа инфраструктура, чрез дейности по: изграждане, ремонт и асфалтиране на 

улици, изграждане на тротоари в населените места на уязвимите общности, изграждане на 

детски площадки и на спортни съоръжения. Ремонт и модернизация на съществуващи 

паркови съоръжения и съоръжения за игра. 

Изградена и асфалтирана улица в с.Желязковец  ул. „Иван Вазов” с дължина 498 м. 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 76  77  78  79  80  

81  82  83  84  85  86  



 
Общински доклад 

 

 

Ремонтни дейности  по уличната мрежа в населените места: с.Желязковец, ул. Тракия с 

приблизителна дължина 1200 м. и път № RAZ 3143 с.Голям извор –Църквино с приблизителна 

дължина 1000 м. 

Мярка:2. Подобряване на  достъпа до обществени услуги, чрез дейности по: осигуряване 

на по-голям брой контейнери по населени места, актуализиране графика на сметоизвозването 

и ликвидиране на инцидентно възникнали сметища. Подобряване на обществения транспорт 

за жителите на малките населени места до общинския и областния център. 

 

 * Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2018 

г.!! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, 

ако е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовиятресурс само за 2018 г.! 

-     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ.  

Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

- Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”     

 

5.1.Кратко представяне на приоритета 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 87  88  89  90  91  

92  93  94  95  96   



 
Общински доклад 

 

 

-     Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

 * Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2018 

г.!! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, 

ако е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовият ресурс само за 2018 г.! 

-     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ.  

- Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

- Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ” 

6.1.Кратко представяне на приоритета 

-     Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

Мярка: 2.1.Популяризиранена ромската култура чрез културния календар на общината, 

чрез дейности по: поддържане на фолклорни, танцови ансамбли, развиващи етнокултурна 

дейност. Създаване на клубове/ кръжоци в училища и читалища за опознаване на културата и 

историята на различните етноси. 

В населените места: с.Голям извор създаден и функциониращ ромски самодеен певчески и 

танцов ансамбъл и танцов ансамбъл в с. Хърсово  

Организирани мероприятия и чествания по населени места: 

- Посрещане на нова година по ромския календар в читалище “Паметник – 1872” с. 

Хърсово и читалище“Напредък- 1896 “с. Голям извор; 

-Честване на Деня на ветераните- Тържествен ритуал и веселие в читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и читалище“Напредък- 1896 “с. Голям извор; 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 III.  IV.  V.  VI.  VII.  

VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  XIII.  



 
Общински доклад 

 

 

-Честване на Трифон Зарезан-тържествен ритуал и веселие в читалище “Напредък- 1896 

“с. Голям извор; 

- Тържества по повод- Свети Валентин във всички читалища на територията на 

общината; 

- Ден на пчеларя-Традиционен ритуал, веселие в читалище “Паметник – 1872 ” с. 

Хърсово и читалище“Напредък- 1896 “с. Голям извор; 

 * Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2018 

г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, ако 

е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2018 г.! 

-     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ. 

-   Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

- Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

III. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И НАДХВЪРЛЯТ 

НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 XIV.  XV.  XVI.  XVII.  XVIII.  

XIX.  XX.  XXI.  XXII.  XXIII.  XXIV.  

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 



 
Общински доклад 

 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ  

ПО ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ: Норвежки финансов механизъм, Швейцарска 

програма, Тръст за социална алтернатива,  

програми на посолства – Холандия (Програма Лале, Матра) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МИКРОЗОНИ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  към писмо № 03.10-56/18.12.2018 г. на секретаря на НССЕИВ. 

      

 XXV.  XXVI.  XXVII.  XXVIII.  XXIX.  

XXX.  XXXI.  XXXII.  XXXIII.  XXXIV.   

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 

      

XXXV.   XXXVI.     



 

 

 

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 № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-941 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 8200.00 лв. за изпълнение на Договор № ОЗ-

ХУ-07-04-2430#6 от 11.02.2019 г., сключен с АЗ 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Юлиян Аврамов ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.935 
Община Самуил реализира чрез ОП „Самуил 2011” 

Договор № ОЗ-ХУ-07-04-2430#6 от 11.02.2019 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 месеците 

февруари и март 2019 г. по  проект „Обучения и заетост” в 

размер на 8200.00 лв 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” –15  гласа;  

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

 

РЕШИ 
1. Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 



 

 

СЕС  в размер на 8200.00 лв  лв., необходими за разплащане 

на заплати на лицата, наети към ОП „Самуил 2011” по 

трудови правоотношения по Кодекса на труда  за месеците 

февруари и март 2019 г.  

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 - 8200.00 лв. 

Получен заем СЕС 76-00 + 8200.00 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-942 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на списъка на пътуващите служители 

във  функция ”Общо държавни дейности”. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 15 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.936 

Постъпила е молба с вх.№ 789/14.02.2019 г. от Сюзан 

Рафет Халил-на длъжност младши експерт при община Самуил, 

по програма ” Старт в кариерата”.Молителката е започнала 

работа в община Самуил на 01.02.2019 година, пътува ежедневно 

от село Богданци –до село Самуил и желае да бъде включена към 

списъка на пътуващите служители, ползващи специализиран 

превоз по маршрута: Пчелина-Самуил и обратно.   

В предвид на това  предлагам ОбС-Самуил  да се  

актуализираи  добави към списъканапътуващите  служители във  

функция ” Общо държавни дейности”при община Самуил 

посочената по-долу служителка и да приеме следното:  

 

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

Общинския съвет –Самуил, ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  

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

 

 

РЕШИ 
 

Актуализира и добавя към списъка на пътуващите служители, 

ползващи специализиран превоз организиран от  Община 

Самуил, следната служителка: 

 Сюзан Рафет Халил – младши експерт по програма”Старт 

в  кариерата” при община Самуил,  от местоживеенето си/ 

с.Богданци/ до местоработата си / с. Самуил / и обратно; 

 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-943 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на списъка на пътуващите служители 

във  функция ”Общо държавни дейности”. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 15 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.937 

Постъпила е молба с вх.№ 790/14.02.2019 г. от Джошкун 

Бахри Джевдет-на длъжност младши експерт при община 

Самуил, по програма ” Старт в кариерата”.Молителят е започнал 

работа в община Самуил на 01.02.2019 година, пътува ежедневно 

от село Владимировци –до село Самуил и желае да бъде включен 

към списъка на пътуващите служители, ползващи специализиран 

превоз по маршрута: Пчелина-Самуил и обратно.   

В предвид на това  предлагам ОбС-Самуил  да се  

актуализираи  добави към списъканапътуващите  служители във  

функция ” Общо държавни дейности”при община Самуил 

посочения по-долу служител  и да приеме следното:  

 

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

Общинския съвет –Самуил,  ОбС-Самуил ссъс „За” –  15   гласа;  

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

 

 

РЕШИ 
 

Актуализира и добавя към списъка на пътуващите служители, 

ползващи специализиран превоз организиран от  Община 

Самуил, следния служител: 

 Джошкун Бахри Джевдет – младши експерт по 

програма”Старт в  кариерата” при община Самуил,  от 

местоживеенето си/ с.Владимировци/ до местоработата си 

/ с. Самуил / и обратно; 

 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-944 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на списъка на пътуващите 

служители, към дейностите финансирани от общинския бюджет. 

 

Общински съвет – Самуил със „За”– 15 гласа; „Против” 

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 46.938 

Постъпила е предложение с вх.№ 834/19.02.2019 г. от 

Сениха Мустафа- управител на ОСП ” Озеленяване и 

благоустройство”. Госпожа Мустафа е  приложила списък на 

работещите към общинското предприятие лица общо 11 на брой, 

които предлага да бъдат включени към списъка на пътуващите 

служители, ползващи специализиран превоз.В своето 

предложение  е изтъкнала мотиви, че същите ще бъдат 

ангажирани в общинския център-с.Самуил, със дейности 

възложени на предприятието, а именно: подготовка на разсад от 

цветя и тревисти растения, необходими за засаждане на 

обществени територии/ паркове, градини и т.н /. 

 

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

Общинския съвет –Самуил,  ОбС-Самуил ссъс „За” –  15   гласа;  

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

 

 

РЕШИ 

 

Актуализира и добавя към списъка на пътуващите служители, 

ползващи специализиран превоз организиран от  Община 

Самуил: 

 Севинч Исуф Али –от с.Богданци-до с.Самуил и обратно; 

 Нурджихан Хюсеин Мустафова- от с.Владимировци-до 

с.Самуил и обратно; 

 Мехмед Шабан Хасан- от с.Голяма вода-до с.Самуил и 

обратно; 

 Айше Реджеб Исмаил- от с.Кара Михал-до с.Самуил и 

обратно; 

 Назми Хасан Сали- от с.Ножарово-до с.Самуил и обратно; 

 Ридван Ибрям Заид - от с.Пчелина-до с.Самуил и обратно; 

 Станка Господинова Рачева -от с.Голям Извор-до 

с.Самуил и обратно; 

 Невен Ангелов Ангелов- от с.Желязковец-до с.Самуил и 

обратно; 

 Неждет Джевдет Махмуд - от с.Здравец-до с.Самуил и 

обратно; 

 Владимир Стефанов Сашев -от с.Пчелина-до с.Самуил и 

обратно; 

 Исмет Мустафа Мехмед - от с.Хърсово-до с.Самуил и 

обратно; 

 Нейлин Исметова Реджеб- от с.Владимировци-до 

с.Самуил и обратно; 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-945 от д-р Бейтула Сали - Кмет 

на Община Самуил 

ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за партньорство с 

Община Лозница за кандидатстване   и реализиране на  проектно 

предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Самуил и Община Лозница” по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР  
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Юлиян Аврамов ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 46.939 

 Една от основните дейности и отговорности на общината  

е осигуряването на подходящи социални услуги за населението, 

която е и приоритет на всеки краткосрочен, средносрочен или 

дългосрочен план или програма. Съгласно Закона за социалното 

подпомагане, социални услуги се извършват от държавата, 

общините и др., като кметът на общината управлява социалните 

услуги на територията на съответната община, които са 

делегирани от държавата дейности и местни дейности, отговаряза 

спазването на критериите и стандартите за предоставяне на 

социални услуги и е работодател на ръководителите на тези 

услуги. Като такива за тях възниква задължението да планират, 

управляват и определят какви социалните услуги да се 

предоставят на тяхната територия на местно ниво (в съответствие 

със Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото 

прилагане) и да осигурят предоставянето им в съответствие с 

националните приоритети. Чрез предоставянето на социални 

услуги се гарантира правото на гражданите в Република България 

да получат социално подпомагане. Патронажната грижа не 

попада в списъка на делегирани от държавата дейности, които се 

финансират със средства от държавния бюджет. Общините 

поддържат част от услугите като местна дейност, но капацитетът 

на тези местни дейности не може да задоволи потребностите на 

нуждаещите се лица от здравно-социални услуги в домашна 

среда.  

Община Лозница подготвя   проектно предложение 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Самуил и Община Лозница”  по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР.  

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот 

и възможностите за социално включване на хората с увреждания 



 

 

и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ (материален и 

кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната й цел е 

да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и 

лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни 

увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в техните домове. Операцията ще се 

реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие 

за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия 

за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата 

кандидатите трябва задължително да включат в проектното си 

предложение индикаторите за изпълнение и резултат. Всеки 

индикатор трябва да бъде количествено остойностен. Броят на 

лицата от целевата група, включени във всяко проектно 

предложение трябва да бъде не по-малък от 50 участници. В 

таблица „Разпределение на потребителите по общини“ 

(приложение за информация към пакета документи) е посочен 

броят на потребителите за всяка община, като за Община 

Лозница броят е 32 потребители , а за Община Самуил броят - 32 

потребители. С цел ефективно оползотворяване на полагаемия 

ресурс и достигане на необходимия индикатор от 50 потребители 

е необходимо при реализиране на дейностите конкретният 

бенефициент да работи в патньорство с друга община, с чиито 

определен брой могат да достигнат зъдължителния индикатор. В 

тази връзка са водени предварителни консултации за 

споразумяване за изпълнение на проектните дейности с Община 

Лозница.  

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл. 27, ал.4 и ал. 5 и чл. 61, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно от Условията за 

кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР ОбС-Самуил ссъс „За” –  

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

 

РЕШИ: 

1.     Упълномощава кмета да подпише Споразумение за 

партньорство – Приложение ІІІ от пакета документи по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

2” с финансиране по ОПРЧР с партньор Община Лозница; 

2. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на 

резултатите от проектните дейности след приключване на 

изпълнението им по смисъла на т. 21.1. от Условията за 

кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2”  . 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ - 

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 46 
от заседание на 20.02.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-946 от   инж. Ахмед Мустафа – 

зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№43.865/27.12.2018г.  за учредяване на възмездно право на 

ползване върху имоти- частна общинска собственост  за 

разполагане на пчелин в землището на с.Голям извор  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.02.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Юлиян Аврамов ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 46.940 

С   Решение №43.865/27.12.2018г.  се учреди възмездно право 

на ползване върху имоти-частна общинска собственост  за  

разполагане на пчелин в землището на с.Голям извор  на 

Стилян Иванов Георгиев върху следните имоти: 
1.Поземлен имот №043368 с НТП - „Нива” с площ от 1.247 кв.м. 

в местността „Отсрещните ниви” в землището на с.Голям извор 

по АЧОС №431/10.09.2008 год.   

2.Поземлен имот №043364 с НТП - „Нива” с площ от  5.031 кв.м. 

в местността „Отсрещните ниви”  в землището на с.Голям  извор 

по АЧОС №432/10.09.2008 год.   

3.Поземлен имот №043365 с НТП- „Нива” с площ от 0.654 кв.м. в 

местността „Отсрещните ниви” в землището на с.Голям  извор по 

АЧОС №433/10.09.2008 год.   

4.Поземлен имот №043366 с НТП -  „Нива” с площ от 0.371 кв.м. 

в местността „Отсрещните ниви” в землището на с.Голям  извор 

по АЧОС №434/10.09.2008 год.   

5.Поземлен имот №043367 с НТП - „Нива” с площ от 1.062 кв.м. 

в местността „Отсрещните ниви” имот №043367  в землището на 

с.Голям извор по АЧОС №435/10.09.2008 год..  

 

 Община Самуил подаде  заявление в  Общинска служба  

„Земеделие” –Исперих, офис –Самуил за издаване на скици  за 

гореописаните имоти, които  са необходими за вписване на 

договора за наем сключен със Стилян Иванов Георгиев  в Служба 

по вписванията-Исперих. 

Не е издадена скица за поземлен имот №043365 с НТП- „Нива” с 

площ от 0.654 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в 

землището на с.Голям  извор, поради това, че имота се е намирал 

в раздел ІІ от Протоколното решение №7/29.07.2008г. Имота не 

може да се отдава под наем за по-вече  от една  година.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, предлагам поземлен имот 

№043365 с НТП- „Нива” с площ от 0.654 кв.м. в местността 

„Отсрещните ниви” в землището на с.Голям  извор да бъде 



 

 

изключен от Решение №43.865/27.12.2018г.  на ОбС-Самуил  за 

отдаване под наем за срок от 10години.  

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

ЗОС, ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  15   гласа;  

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

 

РЕШИ: 

І. Изменя и допълва  свое Решение №43.865/27.12.2018г.  за 

учредяване на възмездно право на ползване върху имоти- частна 

общинска собственост  за разполагане на пчелин в землището на 

с.Голям извор, като изключва отдаването под наем на  имота по 

т.3.- поземлен имот №043365 с НТП- „Нива” с площ от 0.654 

кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището на с.Голям  

извор и решението придобива следния вид: 

1.Общински съвет Самуил дава съгласие   за учредяване  

възмездно право на ползване за устройване  на пчелин за срок от 

10(десет) години на Стилян Иванов Георгиев с постоянен адрес: 

гр.Разград,  ул. ”Грънчарска” №26 , община Разград, област 

Разград, за следните имоти: 

1.1.Поземлен имот №043368 с НТП - „Нива” с площ от 

1.247 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището 

на с.Голям извор по АЧОС №431/10.09.2008 год.   

1.2.Поземлен имот №043364 с НТП - „Нива” с площ от  

5.031 кв.м. в местността „Отсрещните ниви”  в землището 

на с.Голям  извор по АЧОС №432/10.09.2008 год.   

1.3.Поземлен имот №043366 с НТП -  „Нива” с площ от 

0.371 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището 

на с.Голям  извор по АЧОС №434/10.09.2008 год.   

1.4.Поземлен имот №043367 с НТП - „Нива” с площ от 

1.062 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” имот 

№043367  в землището на с.Голям извор по АЧОС 

№435/10.09.2008 год. Общо: 7.711 дка.   с годишна наемна 

цена в размер на 100.00лв  без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи 

допълнително споразумение  към договор за учредяване   право 

на ползване.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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/ 

 

 

 

 

 

 

 


