
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1083 от д-р Бейтула Сали – 

кмет на Община Самуил.  

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект„Осигуряване на достъпна 

среда в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с умствена изостаналост с.Богомилци, община Самуил”  по 

Проект „Красива България”, по мярка М01-01 „Осигуряване на 

достъпна среда на обществени сгради”. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.07.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Реджеб Осман Хасан ЗА 

4 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

5 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

6 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

7 Ерол Ибраим Сали ЗА 

8 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

9 Алпер Зикри Чауш ЗА 

10 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

11 Станимир Петров Тодоров ЗА 

12 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 53.1065 

Община Самуил ще кандидатства с проект „Ремонт и 

оборудване на ЦНСТ в с. Богомилци, община Самуил“ – I етап – 

Създаване на достъпна среда и изграждане на асансьор по Проект 

„Красива България”, М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на 

обществени сгради”(ПКБ), част от програмата на Министерство 

на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на 

безработицата и стимулиране на заетостта в страната. 

Съгласно изискванията, при кандидатстване общината 

трябва да представи и копие от решение на Общински съвет – 

Самуил, във връзка с чл. 94 от Закона за публичните финанси. 

Съгласно изготвена проектно-сметна документация (ПСД) и 

изискванията на проект „Красива България“ стойността възлиза 

на 118 274,47 лева с ДДС. 

Разпределението на общия бюджет по мярка М01-01 е, 

както следва: 

- 94 % за СМР/СРР; 

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна 

на Проект „Красива България”. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и  чл. 94 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с изготвена проектно-

сметна документация (ПСД) и изискванията на проект „Красива 

България“ Общински съвет – Самуил, Общински съвет – Самуил 

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

няма. 
 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие и подкрепя кандидатстване  с проект 

„Осигуряване на достъпна среда в Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

с.Богомилци, община Самуил”  по Проект „Красива България”, 

по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени 

сгради” и съфинансиране 20 % в размер на 23 654,89 /двадесет и 



три хиляди шестстотин петдесет и четири лева и осемдесет и 

девет ст../ лв. с ДДС на заложените в проектното-предложение 

дейности.  

 

2. Дава съгласие разпределението на общия бюджет на 

кандидатствания за финансиране обект по Мярка 01-01 от 

118 274,47 лв. с ДДС да е както следва: 

-  111 178,00 лв. с ДДС, т. е. 94% от 118 274,47 лв. с ДДС - за 

СРР/СМР; 

         - 7096,47 лв. с ДДС, т. е. 6% от 118 274,47 лв. с ДДС. - за 

организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ. 

 

 3. Упълномощава кмета на община Самуил  да 

кандидатства, реализира, отчете и заплати всички разходи по 

проекта 

 

 

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 № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1084 от  д-р Бейтула Сали 

Мюмюн кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/ на основаниe Указания 

на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.07.2019г. 

№ 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 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

8 Ерол Ибраим Сали ЗА 

9 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

10 Алпер Зикри Чауш ЗА 

11 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

12 Станимир Петров Тодоров ЗА 

13 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

16 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 53.1066 

Община Самуил в изпълнение на договор № 

BG05M9OP001-2.010-0239-С01 реализира проект  “Осигуряване 

на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” 

по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество”. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е представен  междинно искане за 

плащане, като срока на верификация и решение на УО е не по-

малко от 90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите на 

персонал „работник озеленяване” и специалистите към  проект  

“Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - 

община Самуил” до верификация на отчета са необходими 

средства за покриване на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания и издръжка на горе изложения персонал 

в размер на 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и във 

връзка с чл.104, ал2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет на Община Самуил, Общински съвет- Самуил 

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

няма. 
 

РЕШИ: 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в СЕС  

в размер на 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания и издръжка през месеците юли и август 

https://eumis2020.government.bg/Report/s/d7e608b1-4835-44e9-81cc-e83648133e4b/BFPContract


2019 г. за предоставяне на дейностите по проекта. 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  33 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 33 000.00 

 Общо: 0 

 

 

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 № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1078 от инж.Ахмед Мустафа  – 

зам.кмет  на община Самуил. 

ОТНОСНО: Обособяване на самостоятелни помещения  в 

едноетажна масивна сграда с идентификатор №11449.73.269.1  

в  с. Владимировци. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.07.2019г. 

№ 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 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

8 Ерол Ибраим Сали ЗА 

9 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

10 Алпер Зикри Чауш ЗА 

11 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

12 Станимир Петров Тодоров ЗА 

13 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

16 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 53.1067 

Във връзка с  отдаване  под наем   на самостоятелни  помещения 

за „Здравни и социални услуги” от  сграда с идентификатор  

№11449.73.269.1 с предназначение за „Административна и 

делова сграда” с площ от  394 кв.м., в която се намират кметство 

и здравна служба  с.Владимировци  е необходимо да се обособят 

7бр. самостоятелни обекта в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1  както следва: 

1.Самостоятелен обект за „Административно делова сграда”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.1 ; 

2.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   с   

идентификатор №11449.73.269.1.2; 

3.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.3 ; 

4.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   с   

идентификатор №11449.73.269.1.4 ; 

5.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.5 ; 

6.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   с   

идентификатор №11449.73.269.1.6 ; 

7.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.7. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1  от Закона за 

общинската собственост, моля ОбС-Самуил  да приеме решение за 

обособяване на 7 бр. самостоятелни помещения  в едноетажна масивна 

сграда с идентификатор №11449.73.269.1 с Владимировци,  предлагам 

следния.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от 

АПК;  чл.8, ал.1 от  Закона за общинската собственост, 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие  за  обособяването на 7 бр. самостоятелни обекта  

в сграда с идентификатор  №11449.73.269.1 с предназначение за 



„Административна и делова сграда” с площ от 394 кв.м. както 

следва:  

 1.1.Самостоятелен обект за „Административно делова 

сграда”    с   идентификатор №11449.73.269.1.1 ; 

1.2.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   

с   идентификатор №11449.73.269.1.2; 

 1.3.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    

с   идентификатор №11449.73.269.1.3 ; 

 1.4.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   

с   идентификатор №11449.73.269.1.4 ; 

 1.5.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    

с   идентификатор №11449.73.269.1.5 ; 

 1.6.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   

с   идентификатор №11449.73.269.1.6 ; 

 1.7.Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    

с   идентификатор №11449.73.269.1.7. 

2.Упълномощава кмета на общината да  възложи   изработването  

на схема на самостоятелните обекти в сграда, внасянето  на 

измененията  по кадастралните карти и кадастрални регистри  и 

изпълнение на последващи  действия.  

 

 

 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 № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1079 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 18.07.2019г. 

№ 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 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

7 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

8 Ерол Ибраим Сали ЗА 

9 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

10 Алпер Зикри Чауш ЗА 

11 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

12 Станимир Петров Тодоров ЗА 

13 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

16 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 53.1068 

1.Във връзка с  отдаване  под наем   на самостоятелни  

помещения за „Здравни и социални услуги” от  сграда с 

идентификатор  №11449.73.269.1 с предназначение за 

„Административна и делова сграда” с площ от  394 кв.м., в която 

се намират кметство и здравна служба  с.Владимировци  е 

необходимо да се обособят 7бр. самостоятелни обекта в сграда с 

идентификатор №11449.73.269.1  както следва: 

1.1. Самостоятелен обект за „Административно делова сграда”    

с   идентификатор №11449.73.269.1.1 ; 

1.2. Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   с   

идентификатор №11449.73.269.1.2; 

1.3. Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.3 ; 

1.4. Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   с   

идентификатор №11449.73.269.1.4 ; 

1.5. Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.5 ; 

1.6. Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”   с   

идентификатор №11449.73.269.1.6 ; 

1.7. Самостоятелен обект за „Здравни и социални услуги”    с   

идентификатор №11449.73.269.1.7. 

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.7. 

„Разпореждане с имоти общинска собственост”, като  се  

добави  точка  ”7.3 Обособяване на самостоятелни помещения  

в едноетажна масивна сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1  в  с. Владимировци” 

 

2.В общинска администрация Самуил е получено  Заявление с 

Вх.2902/03.07.2019г.  от  Сюзан Салим Халим  с искане за 

поставяне на временно съоръжение за търговия с площ от 100.00 



кв.м.  в  урегулиран поземлен имот №ХVІ от квартал 35  по плана 

на с.Самуил за срок от 5 години.  

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.8. 

„Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез 

публичен търг   или   публично -  оповестен конкурс  на 

имоти – общинска собственост”,  да се добави  „т.8.16 . 

Откриване на процедура  чрез публичен   търг с явно наддаване   

за отдаване под наем   на 100  кв.м. идеални части от 1485 кв.м.  

от   УПИ ХVІ в  квартал 35 с НТП „За обществено обслужване” 

по плана на с.Самуил по АПОС №51/14.02.2006г.  за поставяне 

на  временно съоръжение за търговия. 
 

3. В общинска администрация Самуил е получено искане с 

Вх.№2425/07.06.2019г.  от Ведат Шабан Ахмед – Председател на 

Сдружение „Футболен клуб Вълци” . 

 Молбата на председателя на сдружението е,  да им се предостави 

за  ползване   поземлен имот с идентификатор №11449.73.51  и 

самостоятелен  обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 11449.73.51.1  с предназначение „За спортна 

сграда, база”  по Акт за публична общинска собственост 

№956/03.02.2012год.   

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.8. 

„Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез 

публичен търг   или   публично -  оповестен конкурс  на 

имоти – общинска собственост”,  да се добави  „т.8.17- 

предоставяне  за възмездно ползване и  управление  на  

„Футболен клуб Вълци” Сдружение-  поземлен имот с 

идентификатор №11449.73.51 с начин на трайно ползване 

„Стадион”  с площ от 28347 кв.м.   и самостоятелен  обект - 

едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.51.1 със 

застроена площ от 136.00 кв.м.   с предназначение „За спортна 

сграда, база”   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Владимировци с административен адрес: с.Владимировци, 

ул.”Никола Петков”  по АПОС №956/03.02.2012г.  

 

4. Във  връзка с прието Решение №36.752/19.07.2019г.   на ОбС 

Самуил   за изработване на ПУП-ПЗ  за изменение  в поземлен 

имот №77579.105.214  в  с.Хърсово за разширение на гробищен 

парк с.Хърсово  е необходимо  да се  открие  път за достъп до  

новото гробище, за което е необходимо да се извърши делба на 

поземлен имот 77579.105.1.  

Моля  ОбС-Самуил да извърши изменение и допълнение в 

„Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.11.4 „Делба  и 

обединяване на имоти общинска собственост” , да бъде  

включен  за делба  поземлен имот №77579.105.1, област Разград, 

община Самуил, с.Хърсово, м. Кубаклии, вид собств. 

Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 

3, НТП Пасище, площ 16981 кв.м., стар номер 000217  за полски 

път с площ от 5004 кв.м.  по приложената скица- проект за делба.  
 

5. Проявен е интерес за закупуване  на поземлен имот 

№15761.14.1  с площ от  37782 кв.м.  с НТП- овощна градина по 

кадастралната карта на с.Голям извор. 

 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.12. 

«Описание на  земите , които община Самуил  има намерение  

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

собственост»  да се добави  „т.12.8 за продажба на  „Поземлен 



имот №15761.14.1  с площ от  37782 кв.м. с НТП – Овощна 

градина  по кадастралната карта на с.Голям извор”. 

 

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

ЗОС, Общински съвет – Самуил със „За” –16 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.7. „Разпореждане с имоти общинска собственост”, 

като  се  добавя точка 7.3 и т.7  придобива  следния вид:  

„7.Разпореждане с имоти общинска собственост”  

 7.1. Продължава процедурата по отчуждаването на  

разширяване на гробищен парк с.Желязковец, община Самуил в 

поземлен имот №023003 с площ от 20.000дка.  местността „Агова 

нива”  с НТП –нива. 

           7.2. Продължава процедурата за   разширяване на 

гробищен парк с.Хърсово, община Самуил в  поземлен имот 

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

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

парк.  

            7.3. Обособяване на самостоятелни помещения  в 

едноетажна масивна сграда с идентификатор №11449.73.269.1  

в  с. Владимировци” 
 

 

2. 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.8. „Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез публичен 

търг   или   публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”, като  се  добавя точка 8.16 и т. 8.17  и  т. 8  

придобива  следния вид:  

№  Срока на договорите изтичащи през 2019год. 

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

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

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

празно общинско място върху,  който е поставена 

преместваема конструкция с цел търговия.  

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

№264/07.10.2014год.  Севдие Мехмед Филиз  

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

наем на  фризьорски и бръснарски салон с.Владимировци, 

ул.”Места” №5. 

8.4. На 26.10.2019г. изтичат сроковете на Договор  

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

сключени Сдружение „За социална отговорност и 

регионални инициативи – Банско” гр. София, Кв. 

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

175794974, представлявано от Мария Николова Макреева 

на отдадените под наем ЦСРИ с.Владимировци. 

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

отдадения под наем 30дка. от поземлен имот №000309 

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

Юмер” 

8.6. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти от общинския поземлен имот  за 

стопанската 2019-2020г. чрез публичен търг с явно 

наддаване.  

8.7. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

училищни земи   за стопанската 2019-2020г. чрез публичен 



търг с явно наддаване. 

8.8. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти в регулация   за стопанската 2019-2020г. 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

8.9. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти пасища, мери, ливади  за стопанската 

2018/2019 г.  

8.10.  Отдаван под наем на полски пътища – публична общинска 

собственост  

8.11. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот – 

публична общинска собственост, находящ се в партерния  

етаж  на  двуетажна масивна сграда  с предназначение  за  

“Административни дейности”  с.Самуил  на  Областен 

съвет  на Български червен кръст– Разград 

8.12 Отдаване под наем на едно помещениe със застроена площ 

от 67.76м2  от втория етаж на двуетажна масивна сграда с 

НТП – за „Спортни мероприятия” в стадиона с.Самуил  по 

АПОС №16/04.01.2006г., находяща  се  в УПИ №ІІІ в 

квартал 2 по плана на с.Самуил  с административен адрес: 

с.Самуил, ул.”Паркова” №3, община Самуил, област 

Разград. 

8.13. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлен имот №11449.50.30 с площ от 10099м2  с начин 

на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение. Трайно предназначение на 

територията: Територия заета от води и водни обекти, 

находящ се в с.Владимировци, местността „Кьолджек”  

8.14. Откриване на процедура  за отдаване под наем на  

незастроено общинско място  за поставяне на 

преместваема конструкция  с площ от  220.0м2  в  част от 

УПИ  І  в  квартал 87 с НТП „Обществено обслужване, 

спорт, атракции, озеленяване и благоустройство” по плана 

на с.Самуил по АПОС №2150/22.04.2014г. 

8.15. Откриване на процедура за отдаване под наем на 

незастроено общинско място  за поставяне на 

преместваема конструкция  с площ от  200.0м2  в  част от 

поземлен имот  с идентификатор №11449.73.562 с НТП 

„Обществен селищен парк , градина”  по кадастралната 

карта на  с.Владимировци по  АПОС №954/03.02.2012г.  

8.16. Откриване на процедура  чрез публичен   търг с явно 

наддаване   за отдаване под наем   на 100.0 кв.м. 

идеални части от 1485 кв.м.  от УПИ ХVІ в  квартал 35 

с НТП „За обществено обслужване” по плана на 

с.Самуил по АПОС №51/14.02.2006 г. за поставяне на  

временно съоръжение за търговия. 

8.17. Предоставяне  за възмездно ползване и  управление  на 

поземлен имот с идентификатор №11449.73.51 с начин 

на трайно ползване „Стадион”  с площ от 28347 кв.м.   

и самостоятелен  обект - едноетажна масивна сграда с 

идентификатор 11449.73.51.1 със застроена площ от 

136.00 кв.м.   с предназначение „За спортна сграда, 

база”   по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, с административен 

адрес: с.Владимировци, ул.”Никола Петков”  по АПОС 

№956/03.02.2012г.  на   „Футболен клуб Вълци” 

Сдружение, ЕИК 205647787, със седалище и адрес на 

управление:с.Владимировци, ул.”Беласица” №19, 



община Самуил, област Разград представлявано от 

Ведат Шабан Ахмед.  

 

3. 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.11. „Делба  и обединяване на имоти общинска 

собственост”, като  се  добавя т. 11.4 и т.11  придобива  следния 

вид:  

 

«11. Делба  и обединяване на имоти общинска собственост»  

    11.1. Делба на поземлен имот №11449.49.20 с площ от 

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

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

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

откриване на път към гробище с.Хърсово.  

     11.3. Делба на УПИ №І в квартал 51 по плана на с.Самуил 

     11.4. Делба на поземлен имот №77579.105.1 с НТП – пасище 

за откриване на полски път към гробище с.Хърсово.» 

 
4. 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.12. „Описание на  земите , които община Самуил  

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

за общинската собственост”, като  се  добавя  т. 12.8  и  т. 12  

придобива  следния вид:  

 

 «12. Описание на  земите , които община Самуил  има 

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

общинската собственост, както следва:   

 

№  

по 

ре

д 

Имот № Землище  

Местност 

НТП Площ 

 

АЧОС № 

1. №016002   Голям извор 

м/т 

„Кармазията

” 

Нива  65.630 

дка.  

3125/03.01.20

19г.  

2.  №11449.4

9.20  

с.Владимир

овци 

м/т 

„Кьолджек”  

Нива  86052кв

.м. 

383/09.01.200

8г. 

Предстои 

делба  

3.  №000441 с.Самуил 

м.Църквино  

Нива  32.554 Предстои 

делба 

4.  №104005 с.Самуил  Лозе  0.611 2060/01.04.20

14г. 

5. 104006 с.Самуил  0.513 2061/01.04.20

14г. 

6. 104007 с.Самуил Лозе 0.507 2062/01.04.20

14г. 

7. 103015 с.Самуил Лозе 0.638 2058/07.03.20

14г. 

8. №15761.1

4.1   

с.Голям 

извор 

Овощ

на 

гради

на  

37782 Предстои 

съставяне 

на нов акт 

за общинска 

собственост  

 



Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1080 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Х. А.  от с.Желязковец, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 53.1069 

            Постъпила е молба с вх.№ 3014/09.07.2019г. от лицето Н. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа А. и съпругът и са безработни. Синът й Б. Е. Г. е 

карал   колело, паднал и си ударил главата. След случилото се 

детето е постъпило за лечение в МБАЛ „Света Анна-Варна“ 

гр.Варна с диагноза: „Дифузна травма на главния мозък, без 

открита вътречерепна травма. Субдурален хематом. Фрактура на 

черепния покрив“. Поради предстоящите прегледи в гр.Варна и 

разходите по лечението на синът й молителката се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Х. А. от 

с.Желязковец, 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 № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1081 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. Ш. Х. от с.Хърсово, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 53.1070 

         Постъпила е молба с вх.№ 2983/08.07.2019г. от лицето Ш. 

Ш. Х. от с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Съпругата на господин Х. е пострадала при инцидент на 

05.07.2019г., като след срутване на под е паднала в мазе в 

сградата на кметство с.Хърсово.  Постъпила е за лечение в МБАЛ 

гр.Разград с пукнат прешлен на гръбначния стълб. Поради 

разходите по лечението на госпожа Х. Х. молителят 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 и 

чл.4 от „Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

РЕШИ: 

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

с.Хърсово, община Самуил в размер на 840 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 № 53 
от заседание на 18.07.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1082 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” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 53.1071 

 Постъпило е предложение с вх.№ 2890/02.07.2019 г. от 

Емине Ешреф-  Ръководител на ЕУОП  с което предлага, към  

списъка на пътуващите служителите ползващи специализиран 

превоз по линията: ” Пчелина-Самуил”, да се включи 

предложеното лице.В преписката е посочено, че считано от 

01.07.2019 година лицето Бахрие Хюсню Азис е започнала работа 

като социален работник по Проект”Детство без граници”. 

Служителката е с местоживеене в село Владимировци, поради 

което се налага да пътува всеки  ден до местоработата си в село 

Самуил. 

В предвид на това  предлагам ОбС-Самуил  да   

актуализира списъка на  пътуващите  служители  при община 

Самуил,  като приеме следното:  

 

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

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

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

РЕШИ: 

1.Добавя към списъка на пътуващите служители, ползващи 

специализиран превоз организиран от  Община Самуил, съгласно 

предложението: 

 Бахрие Хюсню Азис-социален работник по 

проект”Детство без граници” пътуваща по маршрута село 

Владимировци до село Самуил и обратно. 
 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


