
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1111 от д-р Бейтула Сали – 

кмет на Община Самуил.  

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

38 000.00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/ на основаниe 

Указания на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.08.2019г. 

№ 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 Кемал Сюлейман Кадир 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 56.1098 

  Община Самуил в изпълнение на договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР по процедура 

BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 

образование“ – Компонент 1 реализира проект  проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа 

до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”.   

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 дейността 

„Включване в заетост”  на общ работник в Общинско 

предприятие "Самуил-2011"  и специалистите към  проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа 

до образование за лица от уязвими групи в 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 38 000.00 лв. /тридесет и 

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

няма. 
 

РЕШИ: 

1. Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 



СЕС  в размер на 38 000.00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания и издръжка през месеците септември 

и октомври 2019 г. за предоставяне на дейностите по проекта. 

 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  38 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 38 000.00 

 Общо: 0 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.                                                                                 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1116 от д-р Бейтула Сали – 

кмет на Община Самуил.  

ОТНОСНО: ААккттууааллииззаацциияя    ннаа  ббююдджжееттаа    ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  ззаа    

22001199  гг..  вв  ччаассттттаа  ззаа  ссууббссииддииииттее  ззаа  ссппооррттннии  ккллууббооввее..  

  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.08.2019г. 

№ 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 Кемал Сюлейман Кадир 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 56.1099 

В приетият с Решение № 45.907/23.01.219 г. от Общинския съвет 

бюджет на община Самуил за 2019 г. се извършва промяна в т. 6.3.2 

Спортни клубове – общо 20 000 лв., като плануваната субсидия 

за Спортен клуб „Локомотив“ с. Самуил в рамките на 5000 лв. да 

се предостави на Футболен клуб „Локомотив-2019“ с. Самуил. 

Промяната се обуславя от отказ за развиване на дейност от 

футболен клуб „Локомотив“ с. Самуил и учредяване на СНЦ 

Футболен клуб „Локомотив-2019“ с. Самуил съгласно 

Учредителен протокол от 21.08.2019 г.  Заявлението за 

учредяване на сдружението е входирано в информационната 

система на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под 

номер 20190826170707 от 26.08.2019 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 124, 

ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет на 

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

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

РЕШИ: 

1. Извършва промяна в т. 6.3.2 от Решение № 45.907/23.01.2019 г. 

– субсидията предвидена за Спортен клуб „Локомотив“ с. 

Самуил се предоставя на СНЦ Футболен клуб „Локомотив-2019“ 

с. Самуил. 

 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 след 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 № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1119 от д-р Бейтула Сали – 

кмет на Община Самуил.  

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в 

община Самуил за учебната 2019/2020 година.  

  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.08.2019г. 

№ 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 Кемал Сюлейман Кадир 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 56.1100 

Съгласно чл. 59, чл.68, ал.1,т.2, т.3, ал.2  и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на 

Предучилищното и училищното образование, Обн. - ДВ, бр. 81 от 

10.10.2017 г., изключения от минималният брой на децата в 

групите и съответно на учениците в паралелките се допускат: 

- самостоятелни паралелки,  когато броят на учениците в 

паралелка е не по-малко от 10 ученици от I –ХII кл., 

- при формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 

ученици от два класа. 

  

Съгласно чл. 68, ал.2 от същата Наредба, изключенията от 

минималния брой на ученици в паралелките се допускат с 

разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност, при 

условията на ал.3-6 от същия член. 

„изключенията от минималния брой на ученици в паралелките се 

допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност, при 

условията на ал.3-6 от същия член”. 

 

Съгласно чл. 69, ал.1 от същата Наредба, Паралелки с по-малко 

от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира 

в особени случаи след разрешение на началника на РУО, ако са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по стандарти за съответната 

дейност. 

 

По предложения на директорите на училища, 



придружени с изпратени писма за становища на Началника на 

РУО-Разград е изготвена настоящата докладна  за броя на 

маломерните и слети паралелки и броя на учениците в тях за 

учебната 2019/2020 година в училищата на територията на 

община Самуил, както следва: 

 

 СУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Самуил, 

V - клас  /16/ ученици – самостоятелна паралелка  

VІІІ ”б”клас с профил „Икономическо развитие”- 10 

ученици – самостоятелна паралелка  

ХІ “а“– клас  /17 / ученици – самостоятелна паралелка  

ХІ “б“– клас  /11 / ученици – самостоятелна паралелка 

 

 ОУ ”Христо Ботев” с.Владимировци 

І  клас -17 ученици -самостоятелна паралелка   

ІІ  клас -13 ученици -самостоятелна паралелка  

ІІІ  клас -8 ученици -самостоятелна паралелка  

ІV клас - 13 ученици -самостоятелна паралелка  

V-клас - 13 ученици - самостоятелна паралелка   

       VІ-клас - 13 ученици - самостоятелна паралелка   

       VІІ-клас - 11 ученици - самостоятелна паралелка   

 

 ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ с.Хърсово 

I клас - /4/ -ІV клас /6/- слята паралелка от 10 ученици 

II клас- /11/ - IІІ клас /3/- слята паралелка от 14 ученици  

V клас-/7/-VІІ класс /4/ -слята паралелка от 11 ученици 

VІ-клас -13 ученици-самостоятелна паралелка  

 

 ОУ ”Св. Климент Охридски” с.Желязковец 

I-клас /2/-IІ клас /8/- слята паралелка от 10 ученици 

IIІ -клас-/5/ - ІV клас /5/- слята паралелка от 10 ученици 

V-клас-/7/ – VІ клас /3/- слята паралелка от 10 ученици 

VІІ-клас -10 ученици-самостоятелна паралелка  

 

 Част /филиал/ ДГ „Детска радост“ с.Голяма вода към 

ДГ „Радост“с.Владимировци, маломерна група от 7 

деца /при минимум 12/.  

 Част /филиал/ ДГ „Бъдеще“ с.Ножарово към ДГ 

„Радост“с.Владимировци, маломерна група от 6 деца 

/при минимум 12/.  

Мотиви:  

    Осигуряването на равен достъп на всички деца и ученици до 

образователните институции в система на народната просвета е 

приоритетната цел на общинската администрация Самуил.  

Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в 

училищата на учениците от населени места, ще се осигури 

възможността да посещават местните училища, което ще 

гарантира безопасността им, спокойствието на родителите им.  

Класните стаи в училищата отговарят на държавните 

строителни стандарти и позволяват оформянето на съответния 

брой работни места и безпроблемно провеждане на 

образователно-възпитателен процес.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 

от ЗМСМА, чл. 59, чл.68, ал.1,т.2, т.3, ал.2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на 

Предучилищното и училищното образование, Обн. - ДВ, бр. 81 от 

10.10.2017 г., Общински съвет – Самуил със „За” –15 гласа;  

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

РЕШИ: 

Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по РС за учебната 2019/2020 г. и 

утвърждава маломерни и слети паралелки в община Самуил, 

както следва: 

 



 СУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Самуил, средства в 

размер на 6 707,00 лв. за 18 ученици и разрешава 

обучение в самостоятелни паралелки, както следва: 

 

V - клас  /16/ ученици – самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-2 уч-ци/  

VІІІ ”б”клас с профил „Икономическо развитие”- 10 ученици 

– самостоятелна паралелка /за дофинансиране-8 уч-ци/ 

ХІ “а“– клас  /17 / ученици – самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-1 уч-к/  

ХІ “б“– клас  /11 / ученици – самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-7 уч-ци/  

 

 ОУ ”Христо Ботев” с.Владимировци, средства в размер 

на 11 550.00 лв. за 31 ученици и разрешава обучение в 

самостоятелни паралелки,  както следва: 

І  клас -17 ученици -самостоятелна паралелка   

ІІ  клас -13 ученици -самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-3 уч-ци/ 

ІІІ  клас -8 ученици -самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-8 уч-ци/ 

ІV клас - 13 ученици -самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-3 уч-ци/ 

V-клас - 13 ученици - самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-5 уч-ци/ 

       VІ-клас - 13 ученици - самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-5 уч-ци/ 

       VІІ-клас - 11 ученици - самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-7 уч-ци/ 

 

 ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ с.Хърсово средства в 

размер на 12 941,00 лв. за 20 ученици и разрешава 

обучение в слети и самостоятелни паралелки,  както 

следва: 

I клас - /4/ -ІV клас /6/- слята паралелка от 10 ученици /за 

дофинансиране-6 уч-ци/ 

II клас- /11/-IІІ клас /3/- слята паралелка от 14 ученици /за 

дофинансиране-2  уч-ци/  

V клас-/7/-VІІ класс /4/ -слята паралелка от 11 ученици /за 

дофинансиране-7 уч-ци/ 

VІ-клас -13 ученици-самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-5 уч-ци/ 

 

 

 ОУ ”Св. Климент Охридски” с.Желязковец средства в 

размер на 17 885.00 лв. за 28 ученици и разрешава 

обучение в слети паралелки и самостоятелни паралелки,  

както следва: 

 

I-клас /2/-IІ клас /8/- слята паралелка от 10 ученици /за 

дофинансиране-6 уч-ци/ 

IIІ -клас-/5/ - ІV клас /5/- слята паралелка от 10 ученици /за 

дофинансиране-6 уч-ци/ 

V-клас-/7/ – VІ клас /3/- слята паралелка от 10 ученици /за 

дофинансиране-8 уч-ци/ 

VІІ-клас -10 ученици-самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-8 уч-ци/ 

 

 

 Част /филиал/ ДГ „Детска радост“ с.Голяма вода към 

ДГ „Радост“с.Владимировци, дофинансиране за 5 деца 

и разрешава обучение в маломерна група от 7 деца /при 

минимум 12/.  

 Част /филиал/ ДГ „Бъдеще“ с.Ножарово към ДГ 

„Радост“с.Владимировци, дофинансиране за 6 деца и 

разрешава обучение в маломерна група от 6 деца /при 

минимум 12/.  



 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 след 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 № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1112 от  инж.Ахмед Мустафа  – 

зам. кмет  на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Организиране, подготовка за провеждане на 

открит конкурс и  разпределение на добитите дърва за огрев 

от общинския горски фонд. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.08.2019г. 

№ 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 Кемал Сюлейман Кадир 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 56.1101 

Предвид годишния план за ползване на дървесина през 

2019г. от гори собственост на община Самуил е необходимо да се 

организира и проведе открит конкурс за извършване на комплекс 

от дейности включващ:  „Добив на дървесина /сеч на маркирана 

дървесина, разкройване на сортименти по БДС, извоз до 

временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до 

съответните обекти и разтоварване на маркирана дървесина от 

горските територии, собственост на Община Самуил” от част от 

поземлен имот с №15669.3.194, отдел №1160 „С” по 

кадастралната карта  на с.Голяма вода,община Самуил. 

Очакваните прогнозни количества   са 864 пл.м
3.

   

Добитите количества дърва ще бъдат разпределени  по 

кметства, детски градини, социални услуги  към община Самуил, 

както и  религиозни настоятелства, военноинвалиди и 

военнопострадали.  Нужните количества са заявени  за 

отоплителен  сезон 2019/2020 г. за долуописаните  институции, за 

което предлагаме следното разпределение: 



2.  Входиран е доклад от инж.Людмил Лилов –лицензиран 

лесовъд към община Самуил, който предлага да се включи отдел 

за сеч на дървесина в землището на с.Голяма вода с площ от 

27000 м2, вид на дървесината-  „Топола” . Очакваното прогнозно 

количество дървесина е около 1000м3,  част от поземлен имот с 

№15669.3.194,  отдел №1160 „С” по кадастралната карта  на 

с.Голяма вода, община Самуил, за което е необходимо да се 

подготви  документация за провеждане на търг   с явно наддаване  

за  продажба на стояща на корен дървесина по реда на чл.49, ал.1, 

т.1  от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии- държавна и общинска 

собственост и за ползването  на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

 

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

чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 

СамуилОбщински съвет- Самуил със „За” –15  гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 
1.Възлага на кмета на община Самуил да организира и проведе 

открит конкурс за извършване на комплекс от дейности 

включващ: „Добив на дървесина /сеч на маркирана дървесина, 

разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и 

сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти и 

разтоварване на маркирана дървесина от горските територии, 

собственост на Община Самуил” от част от поземлен имот 

№15669.3.194 -  съответно отдел №1160 „С”-  съответно отдел 

№1160 „С”, вид на дървесината „Акация”  по АПОС  

№3531/01.07.2019г. по кадастралната карта  на с.Голяма вода, 

община Самуил. 

 

2.Приема така представеното разпределение по прогнозни 

количества дърва за огрев и възлага на кмета на Община Самуил, 

добитите количества дърва за огрев от горските  

територии,собственост на Община Самуил да бъде разпределена 

и доставена, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кме

тств

о 

 

ДГ/ 

ясла 

 

 

Социални 

услуги 

 

 

Религиозни 

настоятелства 

ВИ 

и 

ВП 

 

ОБЩО 

 

джам. 

настояте

лства 

църк. 

настояте

лства 

 

1.Пчелина 15 _  100100 5 -  120 

2.Здравец 15 25 _ 5 -  45 

3.Владимировци 40 50 40 5 5  140 

4.Ножарово 30 20 _ 5 -  55 

5.Богданци 20 10 _ 5 5  40 

6.Кара Михал 15 _ _ - -  15 

7.Голяма Вода 15 10 _ 5 -  30 

8.Хърсово 15 20 120 - 5 3 163 

9.Голям Извор 15 _ _ - 5  20 

10.Самуил _ 60 

(ясл

а) 

 

200 (ДПЛУИ) 

60 

(ЦНСТПЛУИ) 

5 5 9 339 

11.Хума 15 _ 50 5 -  70 

12.Богомилци 20 _ 100 5 -  125 

13.Желязковец 25 10 _ 5 -  40 

14.Кривица 15 _ 50 5 -  70 

Общо: 255 205 720 25 25 12 1272 



Забележка: 

ДГ- Детски градини;  

ЦСРИ-Център за социална рехабилитация и интеграция; 

ЦНСТ-Център за настаняване от семеен тип; 

ЦОП-Център за обществена подкрепа; 

ЗЖ-Защитени жилища; 

ВИ и ВП-военноинвалиди и военнопострадали; 

В случай,че добитите количества се окажат  повече от 

прогнозните, останалите количества дърва за огрев да се 

складират в ДПЛУИ-с.Самуил,Община Самуил. 

3. Възлага на кмета на община Самуил да  подготви  

документация  и   проведе търг   с явно наддаване   за  продажба 

на стояща на корен дървесина - „Топола” с  площ от  27000 м2, 

находяща се в част от поземлен имот с №15669.3.194 по АПОС 

3531/01.07.2019г., отдел №1160 „С” по кадастралната карта  на 

с.Голяма вода,община Самуил  по реда на чл.49, ал.1, т.1  от  

„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии- държавна и общинска 

собственост и за ползването  на дървесина и недървесни горски 

продукти”.  

 

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 срока по 

АПК пред Административен съд-гр.Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кме

тств

о 

 

ДГ/ 

ясла 

 

 

Социални 

услуги 

 

 

Религиозни 

настоятелства 

ВИ 

и 

ВП 

 

ОБЩО 

 

джам. 

настояте

лства 

църк. 

настояте

лства 

 

1.Пчелина 15 _  100100 5 -  120 

2.Здравец 15 25 _ 5 -  45 

3.Владимировци 40 50 40 5 5  140 

4.Ножарово 30 20 _ 5 -  55 

5.Богданци 20 10 _ 5 5  40 

6.Кара Михал 15 _ _ - -  15 

7.Голяма Вода 15 10 _ 5 -  30 

8.Хърсово 15 20 120 - 5 3 163 

9.Голям Извор 15 _ _ - 5  20 

10.Самуил _ 60 

(ясл

а) 

 

200 (ДПЛУИ) 

60 

(ЦНСТПЛУИ) 

5 5 9 339 

11.Хума 15 _ 50 5 -  70 

12.Богомилци 20 _ 100 5 -  125 

13.Желязковец 25 10 _ 5 -  40 

14.Кривица 15 _ 50 5 -  70 

Общо: 255 205 720 25 25 12 1272 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1117 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 28.08.2019г. 

№ 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 Кемал Сюлейман Кадир 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 56.1102 

1. В общинска администрация Самуил е получено е получено 

заявление  с Вх.№3910/27.08.2019г.  от Ахмед Бюрхан Ахмед – 

Председател на СНЦ  Футболен клуб „Локомотив Самуил 2019” 

за наемане на първия етаж от двуетажна масивна сграда   с 

предназначение „За спортни мероприятия”  и   стадиона 

(игрището) с.Самуил, находящ се в УПИ №ІІІ от квартал 2 по 

плана на с.Самуил с административен адрес: с.Самуил, 

ул.”Паркова” №3, община Самуил, област Разград  по Акт за 

публична общинска собственост №16/04.01.2006 год.   

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.8.18- предоставяне  за възмездно 

ползване и  управление  на  СНЦ  Футболен клуб „Локомотив 

Самуил 2019” със седалище и адрес на управление:с.Самуил, 

ул.”Преслав”№6, община Самуил, област Разград представлявано 

от Ахмед Бюрхан Ахмед-  първия етаж от двуетажна масивна 

сграда   с предназначение „За спортни мероприятия” със 

застроена площ от 75 м2   и   част от УПИ с НТП „Стадион” - 

игрището с.Самуил по Акт за публична общинска собственост 

№16/04.01.2006 год.” 

 

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

ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –15 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.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 8.18 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.  

8.18 Предоставяне  за възмездно ползване и  управление  на  

СНЦ  Футболен клуб „Локомотив Самуил 2019” със 

седалище и адрес на управление:с.Самуил, 

ул.”Преслав”№6, община Самуил, област Разград 

представлявано от Ахмед Бюрхан Ахмед-  първия етаж от 

двуетажна масивна сграда   с предназначение „За спортни 

мероприятия” със застроена площ от 75 м2   и   част от УПИ 

с НТП „Стадион” - игрището с.Самуил по Акт за публична 

общинска собственост №16/04.01.2006 год.” 

 

 

 

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 № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1118 от  инж.Ахмед Мустафа  – 

зам. кмет  на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне  за  възмездно  управление и ползване  

на първия етаж от двуетажна масивна сграда   с предназначение 

„За спортни мероприятия”  и   стадиона (игрището) с.Самуил  на 

СНЦ  Футболен клуб „Локомотив Самуил 2019”. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.08.2019г. 

№ 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 Кемал Сюлейман Кадир 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 56.1103 

В общинска администрация Самуил е получено заявление  с 

Вх.№3910/27.08.2019г.  от Ахмед Бюрхан Ахмед – Председател 

на СНЦ  Футболен клуб „Локомотив Самуил 2019”. 

 Молбата на Сдружението е,  да им се предостави за  управление  

и ползване на  първия етаж от двуетажна масивна сграда   с 

предназначение „За спортни мероприятия”  и   стадиона 

(игрището) с.Самуил, находящ се в УПИ №ІІІ от квартал 2 по 

плана на с.Самуил с административен адрес: с.Самуил, 

ул.”Паркова” №3, община Самуил, област Разград  по Акт за 

публична общинска собственост №16/04.01.2006 год.   

      Във връзка с  гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, моля ОбС - Самуил  да 

предостави за възмездно ползване и  управление  на  СНЦ  

Футболен клуб „Локомотив Самуил 2019” със седалище и адрес 

на управление:с.Самуил, ул.”Преслав”№6, община Самуил, 

област Разград представлявано от Ахмед Бюрхан Ахмед-  първия 

етаж  със застроена площ от 75.00 м2,  7.24/75.00м2 идеални 

части от втория етаж  на  масивна сграда с предназначение „За 

спортни мероприятия”   и   част от УПИ с НТП „Стадион” - 

игрището, находяща се в УПИ №ІІІ от квартал 2 по плана на 

с.Самуил с административен адрес: с.Самуил, ул.”Паркова” №3, 

община Самуил, област Разград  по Акт за публична общинска 

собственост №16/04.01.2006 год.    

 

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

Закона за общинската собственост Общински съвет Самуил, 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШИ: 

1.Предоставя  за възмездно ползване и  управление  срещу 

месечен наем  в размер на 5.00лв. без ДДС  или 6.00 лв. с ДДС   

на СНЦ  Футболен клуб „Локомотив Самуил 2019”, със седалище 

и адрес на управление: с.Самуил, ул.”Преслав” №6, община 

Самуил, област Разград представлявано от председателя  Ахмед 



Бюрхан Ахмед-  първия етаж  със застроена площ от 75.00 м2,  

7.24/75.00м2 идеални части от втория етаж  на масивна сграда с 

предназначение „За спортни мероприятия”   и   част от УПИ с 

НТП „Стадион” - игрището, находяща се в УПИ №ІІІ от квартал 

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

ул.”Паркова” №3, община Самуил, област Разград  по Акт за 

публична общинска собственост №16/04.01.2006 год.   за 

осъществяване на  спортната  дейност  в  с.Самуил    за срок от  

5(пет) години.  

2.Упълномощава  кмета на  общината  да  извърши  последващи 

действия за предоставянето на  имота. 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1113 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

О. О. Е. от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 56.1104 

         Постъпила е молба с вх.№ 3360/30.07.2019г. от лицето О. О. 

Е. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за покриване на разходи по лечение. 

    Господин Е. е пенсионер по болест с прекаран на два пъти 

инсулт, съпругата му е безработна с регистрация в дирекция 

„Бюро по труда” гр. Исперих.  Лицето е на легло след прекаран 

исулт с десностранна хемипареза и други придружаващи 

заболявания, бил е на лечение в МБАЛ гр. Разград. 

Господин Е. е със силно влошено здравословно състояние, 

направил разходи по лечението си, поради което му е нужна 

еднократна финансова помощ. 

 

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 О. О. Е. от 

с.Богданци, 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 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 № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1114 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. Г. М. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 56.1105 

         Постъпила е молба с вх.№ 3186/22.07.2019г. от лицето Г. Г. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Господин М. към настоящият момент работи като личен 

асистент по програма към община Самуил, съпругата му е 

пенсионер по болест.  Лицето е със заболяване /запушени 

кръвоносно съдове на долните крайници, предстои ампутация на 

десния крак, но поради прекъснати здравни осигуровки и липса 

на средства за плащане не може да постъпи в болнично лечение.   

     Господин М. е със силно влошено здравословно състояние, 

поради което са му необходими финансови средства за покриване 

на разходите за лечение и здравни осигуровки. 

 

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 Г. Г. М. от с.Хърсово, 

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 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 № 56 
от заседание на 28.08.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1115 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. С. Р. от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 56.1106 

         Постъпила е молба с вх.№ 3360/30.07.2019г. от лицето М. С. 

Р. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за покриване на разходи по лечение. 

    Госпожа Р. е пенсионер по болест с  ЕР на ТЕЛК 90 %  с 

диагноза-злокачествено новообразувание на шийката на матката, 

поради което е претърпяла операция, както и претърпяна 

операция на черния дроб. Лицето е на постоянна медикаментозна 

терапия, постоянни контролни прегледи за състоянието и, поради 

което лицето се намира във финансово затруднение. Госпожа Р. е 

със силно влошено здравословно състояние и е необходима 

еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства. 

 

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 М. С. Р. от с.Богданци, 

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 срока по 

АПК пред Административен съд-гр.Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


