ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

Общински съвет – Самуил приема следното

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 55
от заседание на 14.08.2019 г.

РЕШЕНИЕ 55.1095
Община Самуил реализира договор „Осигуряване на топъл
обяд-2016-2020“ с номер BG05FMOP001-3.002-0053-C03 ,
сключен между нея и Агенция за социално подпомагане,
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и
европейска интеграция“,
във връзка с Проект №
2014BG05FMOP001-3.002, финансиран от ОП за храни и
материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. – съкратено ОПХ ФЕПНЛ.
Съгласно чл.2 от договора за нуждаещите се лица от Община
Самуил – 155 представители от целевата група, са обособени две
Обществени трапезарии в с. Самуил и с. Владимировци към ОП
„ОХСУ“. Договорът е изменен и допълнен с Допълнително
споразумение № 3 от 02.10.2018 г.
Във връзка с отчитането на изпълнението на проекта са
необходими авансови средства във вид на временен безлихвен
заем за изплащане на месечните разходи за хранителни продукти,
за разходи за единица готов продукт, административни разходи и
разходи за транспорт и съхранение в размер на 15 000,00 лв.
Средствата ще бъдат преведени по извънбюджетната сметка на
Община Самуил от бюджетната сметка на същата.
Във връзка с това и с цел осигуряване на възможност за
изпълнение на поетите с договор „Осигуряване на топъл обяд2016-2020“ ангажименти,
предлагам на Общинския съвет
следния проект за:

Докладна записка с вх. № 61-02-1108 от д-р Бейтула Сали –
кмет на Община Самуил.
ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка на Община Самуил в откритата
извънбюджетна сметка на Община Самуил в размер на 15 000.00
лв. на основаниe Указания на Министерство на финансите,
Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 07/04.04.2008г.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 14.08.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Кемал Сюлейман Кадир
Юлиян Аврамов Наумов
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
Ерсин Февзи Исмаил
Азем Хълми Шакир
Сезгин Бекир Ахмед
Бейсим Емрула Мустафа

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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, ал 2 и ал.4 от Закона за публични финанси,
Общинския съвет на Община Самуил Общински съвет – Самуил

със „За” –17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” –
няма.
РЕШИ:
1. Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета по
извънбюджетната сметка на Община Самуил в размер на
15 000,00 лв., необходими да се изплатят месечните разходи
за хранителни продукти, за разходи за единица готов
продукт, административни разходи и разходи за транспорт и
съхранение по Оперативна програма за храни и материално
подпомагане от фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен 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/

Наименование
Предоставен заем от
бюджет
Получен заем СЕСКСФ

Параграф
76-00

- 15 000.00

76-00

+ 15 000.00
Общо:

0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 55
от заседание на 14.08.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1109 от
Мюмюн кмет на община Самуил.

д-р Бейтула Сали

ОТНОСНО: Ежегодно актуализиране списъка на средищни
детски градини и училища.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 14.08.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Кемал Сюлейман Кадир
Юлиян Аврамов Наумов
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
Ерсин Февзи Исмаил
Азем Хълми Шакир
Сезгин Бекир Ахмед
Бейсим Емрула Мустафа

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 55.1096

Във връзка с ежегодно актуализиране на списъка на
средищни детски градини и училища, на основание чл.3, ал.1, ал.2,
ал.3 и чл.4 от Постановление №128 на МС от 29.06.2017г., Обн.ДВ.,бр. 53 от 04.07.2017 г. за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищни детски градини и училища, за
учебната 2019/2020г. в община Самуил отговарящи на
критериите на горното постановление, са следните училища:
І. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: с. Самуил, ул.
Черни връх №25, Община Самуил, Област Разград в
училището се обучават общо 320 ученици, разпределени в 17
паралелки.
1. Броят на пътуващите ученици към училището, което се
предлага да бъде средищно е с 142 ученика, от следните
населени места, в които няма училище: с.Хума-7 ученици;
с.Богомилци-11 ученици; с.Кривица-13 ученици; с.Желязковец11 ученици; с.Пчелина-1 ученик; с.Здравец-9 ученици;
с.Владимировци-30
ученици;
с.Ножарово-16
ученици;
с.Богданци-7 ученици; с.Голяма вода-7 ученици; с.Хърсово-16
ученици; с.Голям извор-14 ученици.
1.1.Маршрут: с.Хума-с.Богомилци-с.Самуил, общинска пътна
мрежа-състояние много добро;
1.2.Маршрут: с.Кривица- с.Самуил, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
1.3.Маршрут: с.Желязковец- с.Самуил, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
1.4.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци- с.Хърсовос.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние много добро;
1.5.Маршрут: с.Ножарово-с.Богданци-с.Голяма вода- с.Самуил,
общинска пътна мрежа-състояние добро;
1.6.Маршрут: с.Голям извор- с.Самуил, общинска пътна мрежасъстояние добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици,
автобуси
Собствени, ИСУЗУ, рег. № РР 83 77 ВА; Мерцедес, с рег. № РР
00 05 АХ и Исузу, модел „Turquoise“, от населените места:

с.Хума; с.Богомилци; с.Кривица; с.Желязковец; с.Пчелина;
с.Здравец; с.Владимировци; с.Ножарово; с.Богданци; с.Кара
Михал; с.Голяма вода; с.Хърсово и с.Голям извор.
3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2019/2020 година : 99 ученици, 4 групи, 4
възпитатели. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети
за целодневна организация на учебния ден.
4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор с
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални
услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците
обхванати в целодневна организация на учебния ден.
ІІ. ОУ „Христо Ботев“, с адрес: с.Владимировци, ул. Христо
Ботев №1 Община Самуил, Област Разград в училището се
обучават общо 92 ученици, разпределени в 7 паралелки.
1.Броят на пътуващите ученици към училището, което се
предлага да бъде средищно е 50 ученици, от следните населени
места, в които няма училище: с.Пчелина12 ученици; с.Здравец-11
ученици; с.Ножарово-17 ученици; с.Богданци-10 ученици;
1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци-общинска
пътна мрежа-състояние много добро;
1.2.Маршрут: с.Богданци-с.Ножарово- с.Владимировци общинска
пътна мрежа-състояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици
автобус,
Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 83 78 ВА от населените места:
с.Пчелина, с.Здравец, с.Ножарово и с.Богданци.
3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2019/2020 година: 90 ученици, 4 групи и 4
възпитатели. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети
за целодневна организация на учебния ден.
4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор с
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални
услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците
обхванати в целодневна организация на учебния ден.

ІІІ. ОУ „Св.Пайсий Хилендарски“, с адрес: с.Хърсово, ул.
Александър Самболийски № 16, Община Самуил, Област
Разград в училището се обучават общо 50 ученици,
разпределени в 4 паралелки.
1. Броят на пътуващите ученици от с.Голям извор към училището
e 18 ученици, населено място което няма училище.
1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици автобус, Собствен
Пежо-Боксер с рег.№ РР 83 76 ВА за учениците от село Голям
извор.
3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2019/2020 година: 40 ученици, 2 групи и 2
възпитатели. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети
за целодневна организация на учебния ден.
4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор с
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални
услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците
обхванати в целодневна организация на учебния ден.
За учебната 2019/2020г. в община Самуил отговарящи на
критериите на постановлението, са следните детски градини:
І. Детска градина „Кокиче“ с адрес: с. Самуил, ул. Гаврил
Генов №1, Община Самуил, Област Разград в детската
градина се обучават общо 91 деца, разпределени в 7 групи, в т. ч.
12 деца в яслена група .
1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна
възраст към детската градина, което се предлага да бъде
средищна е 6 деца, от следните населени места, в които няма
детска градина: с.Богомилци-2 деца и с.Кривица-4 деца.
1.1.Маршрут:
с.Хумас.Богомилци-с.Кривица-с.Самуил,
общинска пътна мрежа-състояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна
предучилищна възраст автобус Собствен, ИСУЗУ, рег. № РР 83
77 ВА от с.Хума;с.Богомилци и с.Кривица.

ІІ. Филиал Детска градина „Първи юни“, с адрес: с.Хърсово,
ул. Александър Самболийски № 16, Община Самуил, Област
Разград – част от Детска градина „Кокиче“ с.Самуил, в
детската градина се обучават общо 21 деца в 1 група /смесена/.
1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна
възраст към част- детската градина, което се предлага да бъде
средищна е 14 деца, от с.Голям извор където няма детската
градина.
1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна
предучилищна възраст автобус Собствен, Пежо-Боксер с рег.№
РР 83 76 ВА от село Голям извор.
ІІ. Филиал Детска градина „Детелина“ с адрес: с.Здравец, ул.
Гео Милев № 68, Община Самуил, Област Разград – част от
Детска градина „Радост“ с.Владимировци, , ул. Христо Ботев
№ 2 в детската градина се обучават общо 13 деца в 1 група
/смесена/.
1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна
възраст към част -детската градина, което се предлага да бъде
средищна е 7 деца, от село Пчелина, населено място което няма
детската градина.
1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна
предучилищна възраст автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 83
78 ВА от село Пчелина.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка
с чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗПУО и чл.3, ал.1, 2, 3 и чл.4 от ПМС №
128 от 29.06.2017г., Общински съвет-Самуил, Общински съветСамуил със „За” –17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали
се” – няма.

РЕШИ:
Определя за учебната 2019/2020г., следните Общински училища
за средищни:
І. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: с. Самуил, ул.
Черни връх №25, Община Самуил, Област Разград с общо 320
ученици, разпределени в 17 паралелки.
1. Броят на пътуващите ученици към училището, което се
предлага да бъде средищно е с 142 ученика, от следните
населени места, в които няма училище: с.Хума-7 ученици;
с.Богомилци-11 ученици; с.Кривица-13 ученици; с.Желязковец11 ученици; с.Пчелина-1 ученик; с.Здравец-9 ученици;
с.Владимировци-30
ученици;
с.Ножарово-16
ученици;
с.Богданци-7 ученици; с.Голяма вода-7 ученици; с.Хърсово-16
ученици; с.Голям извор-14 ученици.
1.1.Маршрут: с.Хума-с.Богомилци-с.Самуил, общинска пътна
мрежа-състояние много добро;
1.2.Маршрут: с.Кривица- с.Самуил, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
1.3.Маршрут: с.Желязковец- с.Самуил, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
1.4.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци- с.Хърсовос.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние много добро;
1.5.Маршрут: с.Ножарово-с.Богданци-с.Голяма вода- с.Самуил,
общинска пътна мрежа-състояние добро;
1.6.Маршрут: с.Голям извор- с.Самуил, общинска пътна мрежасъстояние добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици,
автобуси
Собствени, ИСУЗУ, рег. № РР 83 77 ВА; Мерцедес, с рег. № РР
00 05 АХ и Исузу, модел „Turquoise“, от населените места:
с.Хума; с.Богомилци; с.Кривица; с.Желязковец; с.Пчелина;
с.Здравец; с.Владимировци; с.Ножарово; с.Богданци; с.Кара
Михал; с.Голяма вода; с.Хърсово и с.Голям извор.
3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2019/2020 година : 99 ученици, 4 групи, 4

възпитатели. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети
за целодневна организация на учебния ден.
4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор с
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални
услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците
обхванати в целодневна организация на учебния ден.
ІІ. ОУ „Христо Ботев“, с адрес: с.Владимировци, ул. Христо
Ботев №1 Община Самуил, Област Разград, с общо 92
ученици, разпределени в 7 паралелки.
1.Броят на пътуващите ученици към училището, което се
предлага да бъде средищно е 50 ученици, от следните населени
места, в които няма училище: с.Пчелина12 ученици; с.Здравец-11
ученици; с.Ножарово-17 ученици; с.Богданци-10 ученици;
1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци-общинска
пътна мрежа-състояние много добро;
1.2.Маршрут: с.Богданци-с.Ножарово- с.Владимировци общинска
пътна мрежа-състояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици
автобус,
Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 83 78 ВА от населените места:
с.Пчелина, с.Здравец, с.Ножарово и с.Богданци.
3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2019/2020 година: 90 ученици, 4 групи и 4
възпитатели. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети
за целодневна организация на учебния ден.
4. Осигурено столово хранене, на основание сключен договор с
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални
услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците
обхванати в целодневна организация на учебния ден.
ІІІ. ОУ „Св.Пайсий Хилендарски“, с адрес: с.Хърсово, ул.
Александър Самболийски № 16, Община Самуил, Област
Разград в училището се обучават общо 50 ученици,
разпределени в 4 паралелки.

1. Броят на пътуващите ученици от с.Голям извор към училището
e 18 ученици, населено място което няма училище.
1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици автобус, Собствен
Пежо-Боксер с рег.№ РР 83 76 ВА за учениците от село Голям
извор.
3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2019/2020 година: 40 ученици, 2 групи и 2
възпитатели. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети
за целодневна организация на учебния ден.
4. Осигурено столово хранене, на основание сключен договор с
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални
услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците
обхванати в целодневна организация на учебния ден.
Определя за учебната 2019/2020г., следните Общински Детски
градини и част от тях:
І. Детска градина „Кокиче“, с адрес: с адрес: с. Самуил, ул.
Гаврил Генов №1, Община Самуил, Област Разград с общо 91
деца, разпределени в 7 групи, в т. ч. 12 деца в яслена група .
1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна
възраст към детската градина, което се предлага да бъде
средищна е 6 деца, от следните населени места, в които няма
детска градина: с.Богомилци-2 деца и с.Кривица-4 деца.
1.1.Маршрут:
с.Хумас.Богомилци-с.Кривица-с.Самуил,
общинска пътна мрежа-състояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна
предучилищна възраст автобус Собствен, ИСУЗУ, рег. № РР 83
77 ВА от с.Хума;с.Богомилци и с.Кривица.
ІІ. Филиал Детска градина „Първи юни“, с адрес: с.Хърсово,
ул. Александър Самболийски № 16, Община Самуил, Област
Разград – част от Детска градина „Кокиче“ с общо 20 деца в 1
група /смесена/.

1. Брой пътуващи деца в задължителна предучилищна възраст 7
деца, от с.Голям извор където няма детската градина.
1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна
предучилищна възраст автобус Собствен, Пежо-Боксер с рег.№
РР 83 76 ВА от село Голям извор.
ІІІ. Филиал Детска градина „Детелина“ с адрес: с.Здравец, ул.
Гео Милев № 68, Община Самуил, Област Разград – част от
Детска градина „Радост“ с.Владимировци, ул. Христо Ботев
№ 2 с общо 13 деца в 1 група /смесена/.
1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна
възраст към част -детската градина, което се предлага да бъде
средищна е 7 деца, от село Пчелина, населено място което няма
детската градина.
1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец, общинска пътна мрежасъстояние много добро;
2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна
предучилищна възраст автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 83
78 ВА от село Пчелина.
ІV. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме
необходимите действия пред Министерство на образованието и
науката за включване на горепосочените училища и детски
градини и част от тях в Списъка на средищни детски градини и
училища в Република България за учебната 2019/2020г. в срок до
10.09.2019г.
Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок
след обявяването им пред Административен съд-гр. Разград по
реда на АПК.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 55
от заседание на 14.08.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1110 от инж. Джевдет Азис –
Председател на Общински съвет – Самуил
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №54.1076 от
30.07.2019 год. на Общински свет – Самуил .
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 14.08.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Кемал Сюлейман Кадир
Юлиян Аврамов Наумов
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
Ерсин Февзи Исмаил
Азем Хълми Шакир
Сезгин Бекир Ахмед
Бейсим Емрула Мустафа

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 55.1097
С Решение № 47.760 от заседание на Общински свет – Самуил,
Протокол № 47/24.01.2011г.е приета НАРЕДБА№17 „ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО
И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И МАСОВО
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ.“

В
деловодството на Общинския съвет е получено писмо с
Вх.№335/19 от 09.05.2019 год. от Окръжна прокуратура-Разград
във връзка с препика с вх. .№335/19 по описа на Окръжна
прокуратура-Разград за проверка на законосъобразността на
нашата Наредба №17.
След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на
НАРЕДБА№17 „ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО,
СЪБИРАНЕТО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗДЕЛНОТО,
ТРАНСПОРТИРАНЕТО,
ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ,
СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ.“,установихме,че

са налице някои
ограничения по прилагането законовите норми,което налага да се
направят изменения на част от разпоредбите на действащата
наредба.
На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.
22,ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет –
Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –17 гласа;
„Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Изменя и допълва Решение №54.1076 от 30.07.2019 год. на
Общински съвет - Самуил в следния вид:
I. Чл. 36. (1) Дейностите по събиране, транспортиране, временно
съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС и по
оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните
отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи
регистрация, по реда на Закона за управление на
отпадъците (ЗУО), или комплексно разрешително за

дейностите по чл.35,ал.1, издадено по реда на глава седма,
раздел II от Закона за опазване на околната среда.

II. Отменя Раздел девети-Административно - наказателни
разпоредби.
Препис от решението да се изпрати на кмета на община
Самуил и на областния управител на област Разград в
седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен
срок от приемането му пред Административен съд- Разград
по реда на АПК.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

