
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1120 от д-р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Подкрепа за реализиране на Проект „Нови умение – 

нови възможности” за 2020 год., включен в НПДЗ. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1107 

Получено е писмо с изх.№ 56 / 26.08.2019 год. от 

Конфедерацията на независимите синдикати в България, с което 

е отправена покана към Община Самуил за участие в Проект 

„Нови умения – нови възможности” за 2020 год., включен в 

НПДЗ. 

Проектът предвижда подобряване на достъпа до пазара на труда 

на безработни лица от групи в неравностойно положение, чрез 

предоставяне на пакет от услуги, включващи повишаване на 

пригодността им за последваща заетост. 

Проектът ще осигури възможност за провеждане на 

обучение през следващата година в следните професии: 

„Текстообработка”, „Социален асистент за подпомагане на деца”, 

„Социален асистент за подпомагане на възрастни”, „Помощник – 

възпитател” и „Болногледач”.  

Ангажиментите на общината са да заяви необхомимостта 

от обучение на конкретен брой лица в съответна професия, сред 

изброените по-горе, и след приключване на обучението на 

успешно завършилите да осигури субсидирана заетост и 

несубсидирана заетост, в съответствие с условията на Проекта.  

 

Мотиви:  

Участието на община Самуил при реализиране на Проект 

„Нови умения – нови възможности” за 2020 год., включен в 

НПДЗ се налага за да се осигурят индивидуални грижи и 

подпомагане на възрастни и хора с увреждани и възможност за 

стажуване и заетост на рискови групи, които изпитват нужда от 

подкрепа за реализиране на пазара на труда.  

 

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

и т.7 от ЗМСМА, Общински съвет- Самуил със „За” –16  гласа;  

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

 

РЕШИ: 
1. Дава съгласие Община Самуил да участва в Проект „Нови 

умения – нови възможности” за 2020 год., включен в НПДЗ, в 

съответствие с условията на Проекта.   

 

   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 № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1148 от д-р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за предоставяне на помощ 

за осъществяване на услуга от общ икономически интерес с 

Общинско социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил” във връзка с осъществяване 

на дейностите по договор  BG05M9OP001-2.040-0032-C01 за 

реализиране на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил”. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.09.2019г. 

№ 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 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

13 Станимир Петров Тодоров ЗА 

14 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

15 Азем Хълми Шакир ЗА 

16 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

17 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.1108 

Община Самуил в качеството на партньор на община 

Лозница е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по 

договор BG05M9OP001-2.040-0032-C01 за реализиране на проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Лозница и Община Самуил” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

– Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР.  Общата цел на 

операцията е подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ (материален и 

кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната й цел е 

да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и 

лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни 

увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в техните домове. Операцията ще се 

реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие 

за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия 

за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г. 

Съгласно изискванията в одобреното проектно 

предложение е разписано, че Община Самуил ще възложи 

изпълнението на услугата от общ икономически интерес (каквато 

е патронажната грижа), съгласно правилата на Решение на ЕК от 

20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, на Общинско социално предприятие 

„Озеленяване и благоустройство – община Самуил”.  



Предоставянето на УОИИ се възлага с акт на възлагане, в 

който задължително се включват: 

- съдържанието и продължителността на задълженията за 

обществена услуга; 

- предприятието и където е приложимо – съответната 

територия; 

- същността на всички изключителни или специални 

права, предоставени на предприятието от предоставящия орган; 

- описание на компенсационния механизъм и параметрите 

за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; 

- мерките за избягване и възстановяване на 

свръхкомпенсации; 

и 

- позоваване на Решение на ЕК от 20 декември 2011 

година. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл. 27, ал.4 и ал. 5 и чл. 61, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и Решение на ЕК 2012/21/ЕС относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС, във връзка с  
договор  BG05M9OP001-2.040-0032-C01 за реализиране на 

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” Общински 

съвет – Самуил, Общински съвет- Самуил със „За” –17  гласа;  

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

РЕШИ: 
1. Одобрява приложения проект на договор за предоставяне 

на помощ за осъществяване на услуга от общ 

икономически интерес; 

 



Проект на ДОГОВОР /АКТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ/ 

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГА ОТ ОБЩ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪРЗАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 
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.  



 

Днес, [………….], в гр._____, между: 

 

ОБЩИНА САМУИЛ,с адрес с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2,код по Регистър БУЛСТАТ: 

000505928, представлявана от д-р Бейтула Сали Мюмюн, в качеството си на Кмет на  

Община Самуил, наричана за краткост ОБЩИНАТА, от една страна, 

и  

Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – община Самуил” ЕИК 

0005059280303, представлявана от Сениха Фикретова Мустафа, с адрес с. Самуил, ул. „ 

Васил Левски” № 36, в качеството й на управител на Общинско социално предприятие, 

наричано за краткост ДОСТАВЧИК НА УОИИ, от друга страна, 

 

заедно наричани „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“, 

 

Като взеха предвид следното: 

А. При условията, посочени в Решение на ЕК 2012/21/ЕС относно прилагането на член 106, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (по-долу „Решение за 

УОИИ“), е възможно предоставянето на държавна помощ под формата на компенсация на 

предприятия, на които е възложено предоставянето на УОИИ. 

 

Б. Дейностите за посрещане на социални нужди във връзка със здравеопазването и 

дългосрочните грижи са сред УОИИ, попадащи в обхвата на Решение за УОИИ (чл. 2, пар. 1, 

б. „в“).В тази връзка, осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 

лица с увреждания и възрастни хора (патронажни грижи) се определя за УОИИ.  

 

В. Съгласно Закона за социалното подпомагане, социални услуги се извършват от  

държавата, общините и др., като кметът на общината управлява социалните услуги на 

територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни 

дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални 

услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги. 

 

Г.Здравно-социалната услуга “патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” не 

би могло да се предлага при задоволителни условия за качество и достъпна цена в Община 

Самуил без наличието на намеса на публичен орган, с оглед на което е налице пазарна 

неефективност.С оглед на това е необходимо предоставяне на компенсация за 

осъществяването на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по смисъла на член 106, 

параграф 2 от ДФЕС. 

 

Д. Настоящият договор представлява акт за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес по смисъла на Решението за УОИИ. 

 

На основание Решението за УОИИ и при спазване на изискванията, заложени в него и 

съгласно Решение № ….. на Общински съвет ……….., Страните сключиха следния Договор 

за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес 

(„Договора“): 

 



РАЗДЕЛ І. ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ 

Чл.1 Освен когато съдържанието не налага друго, по смисъла на този Договор посочените 

термини имат следното значение:  

(1)„Решение за УОИИ“ е Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес  (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 7); 

(2)„Компенсация“ означава финансовите средства, осигурени по проект BG05M9OP001-

2.040-0032-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил”, които се предоставят на Доставчика на УОИИ за покриване на 

разходите за предоставяне на възложената УОИИ в съответствие с условията, подробно 

уредени в Договора; 

(3)„УОИИ“е услугата „патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, 

предоставяна на територията на община Самуил, възложена на Доставчика на УОИИ по 

силата на този Договор; 

(4) „Потребители“ са лица, получаващи „патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ в община Самуил; 
 
(5)„Разумна печалба“по настоящиятдоговор не е допустимо реализирането на печалба при 

изпълнението на УОИИ. 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2 (1) Общината възлага, а Доставчикът на УОИИ приема да изпълнява следните 

задължения като услуга от общ икономически интерес: получаващи „патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания“ („УОИИ”)съгласно уговореното с този Договор: 

1. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за потребителите, съобразно 

оценката на техните индивидуални потребности. 

2. Осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране. 

3. Обучение и супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите. 

4. Спазване на изисквания за безопасност и сигурност, доколкото е приложимо. 

5. Спазване на изисквания за качество за изпълнение на дейностите, механизми за 

контрол на качеството (доколкото е приложимо). 

6. Спазване на „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за 

възрастни хора и хора с увреждания“, разработена от Министерство на 

здравеопазването. 

 (2) УОИИ предмет на Договора следва да се предоставят от квалифициран персонал при 

спазване на всички нормативни изисквания за осъществяване на този тип социална услуга. 

Всички лица, ангажирани с предоставянето на „патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания“, следва да преминат обучение, съгласно „Методика за предоставяне на 

патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“, разработена от 

Министерство на здравеопазването. 

(3) За изпълнението на УОИИ Доставчикът ще получи Компенсация съгласно условията на 

този договор и приложенията към него, при спазване на изискванията на Решениетоза УОИИ.   



 

РАЗДЕЛ III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3 Мястото на изпълнение на възложената с този Договор УОИИ е на територията на 

Община Самуил. 

Чл. 4(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

(2) Срокът на Договора е 13 месеца. 

РАЗДЕЛ IV.КОМПЕНСАЦИЯ 

Чл. 5 (1) Общината се задължава да заплати на Доставчика на УОИИ компенсация за 

предоставянето на услугите, определена съобразно правилата на този Договор (наричана по-

нататък „Компенсация“). 

(2) Компенсацията ще бъде определена на базата на чл. 5, пар. 2 от Решението за УОИИ и 

покрива нетните разходи на Доставчика на УОИИ. 

(3)Компенсацията за предоставянето на УОИИ ще се използва от Доставчика на УОИИ 

единствено за покриване на разходите за осъществяване на задълженията за обществена 

услуга по този Договор, съобразно уговореното в него. 

Чл. 6(1) Размерът на Компенсацията не може да надвишава нетните разходи за 

предоставяне на обществената услуга, които представляват разликата между разходите, 

необходими за извършването на УОИИ и приходите, генерирани при осъществяване на 

обществената услуга.  

(2) Разходите, които подлежат на Компенсация, включват всички обосновани разходи, 

направени при извършването на УОИИ при съблюдаване на следните критерии: 

1. Разходите са възникнали за изпълнение на УОИИ, както следва: 

- разходи за възнаграждение, на база трудов/граждански договор, включително 

осигурителни вноски за сметка на работодателя и всички доплащания, съгласно 

националното законодателство; 

- разходи за работно облекло;  

- разходи за трудова медицина; 

- разходи за обучения и супервизия; 

- разходи за командировки (пътни разходи) по време на изпълнение на служебните 

задължения; 

- разходи за материали и консумативи за предоставяне на услугата; 

- режийни разходи и разходи за поддръжка на помещенията, в които се предоставя 

услугата (ако е приложимо). Разходите са допустими, при условие, че същите не са 

включени в остойностеното право на ползване/наема на помещенията, оборудването и 

транспортните средства (ако е приложимо) и при наличие на методика, разработена от 

бенефициента, от която да е видно начина им на изчисление. Методиката се 

представя на Управляващия орган при отчитането на тези разходи; 

- разходи за наем/остойностеното право на ползване на помещенията, оборудването и 

транспортните средства (ако е приложимо). 

Разходите са извършени от Доставчика на УОИИ и са отразени в счетоводството му; 



Осчетоводяването на разходите отговаря на изискванията на действащото счетоводно 

законодателство и счетоводните политики на Доставчика на УОИИ; 

За допустими разходи към други доставчици се считат такива, за които са спазени 

изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки (доколкото 

са приложими) и условията на този Договор. 

(3) Когато дейността на Доставчика на УОИИ е ограничена до УОИИ, Компенсацията включва 

всички разходи на Доставчика на УОИИ при условията на ал. 2 по-горе. 

(4) Когато Доставчикът на УОИИ извършва и дейности извън обхвата на възложената УОИИ, 

разходите, направени за УОИИ съгласно ал. 2 по-горе, могат да обхващат всички преки 

разходи, направени за предоставянето на УОИИ, както и пропорционален дял от разходите, 

които са общи за УОИИ, така и за другите дейности. 

Чл. 7 (1) Компенсацията се изплаща от Общината на Доставчика на УОИИ на вноски, 

определени на прогнозна база, както следва: ежемесечно на база представено мотивирано 

искане.  

 (2) Изравняване и възстановяване, при необходимост, на авансово преведени средства като 

Компенсация се извършва на тримесечие на база на представения отчет и копия на 

счетоводни документи от Доставчика на УОИИ при условията на Раздел VI и при изтичане 

срока на договора. 

(3) Максималната за предоставяне на услуги на един Потребител не може да бъде 

надвишавана при изчисляване на окончателния размер на общата годишна Компенсация (до 

2016 лв. на потребител за 1 година). 

 

РАЗДЕЛ V. КОНТРОЛ НА КОМПЕНСАЦИЯТА И МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

СУМИ 

Чл. 8 (1)По предвидения в Договора ред Общината осъществява контрол върху размера на 

Компенсацията, която се предоставя на Доставчика на УОИИ за изпълнението на 

обществената услуга. Контролът се извършва с цел проверка дали Компенсацията е в 

съответствие с разпоредбите на Договора и на Решението за УОИИ. 

(2) Контролът по този раздел се осъществява от Общината чрез дерекция „Административно 

правно обслужване и финансова дейност”. Проверки се извършват на всеки три месеца на 

база на тримесечни доклади и представените счетоводни документи от Доставчика на УОИИ 

и при изтичане срока на договора. 

(3) За целите на контрола върху Компенсацията и проверките за липса на свръхкомпенсация 

или крос-субсидиране,Доставчикът на УОИИ разрешава на служители на Общината да 

извършват финансови одити и проверки, включително до такава информация, каквато те 

разумно изискват. 

Чл. 9 (1)Когато на база на тримесечните отчети по чл. 12 от Договора се установи, че 

реалният размер на направените разходи от Доставчика на УОИИ за осъществяване на 

УОИИ е по-малък от размера на платената авансово Компенсация, е налице 

свръхкомпенсация. Ако свръхкомпенсацията не надвишава 10% от сумата на средната 

тримесечна Компенсация, изчислена на база реално направените разходи, се пренася към 

следващия тримесечен период и се приспада от сумата на дължимата Компенсация по 

отношение на този период. Пренасянето на излишък не се допуска при проверката на 

финалният отчет по Договора. 



(2) При установяване на свръхкомпенсация над 10% от размера на средната тримесечна 

Компенсация, Общината изпраща до Доставчика на УОИИ искане за възстановяване на 

сумата на свръхкомпенсацията.  

(3) Доставчикът на УОИИ заплаща сумата по чл. 10, ал. 2 в срок от 1 месец от датата на 

получаване на искането за възстановяване на суми.  

Чл. 10 (1) Ако въз основа на данни от годишните отчети по чл. 12 от Договора се установи, че 

реалният размер на направените разходи от Доставчика на УОИИ за осъществяване на 

УОИИ е по-голям от размера на платената авансово Компенсация, Общината възстановява 

разликата по сметка на Доставчика на УОИИ в рамките на 30 дни след приемане на годишния 

отчет по чл. 12, ал. 2 и при съобразяване на максималния размер съгласно чл. 8, ал. 4. 

 

(2) В едномесечен срок от прекратяване на Договора,Доставчикът на УОИИ възстановява на 

Общината неизразходваните средства от авансово изплатена Компенсация на база на 

представения окончателен отчет за изпълнение на Договора. 

РАЗДЕЛ VI. ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Чл. 11 (1) Доставчикът на УОИИ предоставя на Общината цялата необходима информация за 

изпълнението на УОИИ, като за тези целизготвя тримесечни отчети, както и окончателен 

отчет след изтичане срока на Договора.  

(2)Окончателният отчет се представя в срок от един месец след приключване на 

календарната година, а окончателният отчет - в срок от един месец след приключване на 

Договора. 

(3) Всеки отчет съдържа техническа и финансова част със следните минимални реквизити: 

1. техническата част, съдържаща описание на извършените дейности;  

2. финансова част, съдържаща описание на: 

а) направените разходи по вид и дейност, по начин позволяващ сравнение 

между предвидените средства и направените разходи и постигнати резултати. 

Като приложения към финансовата част се включват разходооправдателни 

документи; 

б) събраните приходи от Потребителите (ако е приложимо); 

в) други приходи от изпълнението на УОИИ (например от продажба на 

рекламно пространство). 

РАЗДЕЛ VII. РАЗДЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО 

Чл. 12 Доставчикът на УОИИсе задължава да води отделна аналитична счетоводна 

отчетност за дейностите, представляващи УОИИ. Счетоводните отчети и разходите, 

свързани с Договора, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка в 

съответствие с националното законодателство.  

Чл. 13 Ако Доставчикът на УОИИ извършва дейности извън обхвата на възложената УОИИ, 

разходите и приходите за обществената услуга се отделят от другите услуги във вътрешното 

му счетоводство в съответствие с член 5, параграф 9 от Решението за УОИИ.  

РАЗДЕЛ VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 14 (1) Доставчикът на УОИИ се задължава: 



1. да предоставя УОИИ качествено и своевременно в съответствие с условията на 

настоящия Договор, като стриктно съблюдава разпоредбите на приложимото 

законодателство и „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за 

възрастни хора и хора с увреждания“, разработена от Министерство на 

здравеопазването; 

да организира и предоставя възложената му УОИИ в съответствие с установените в 

нормативните актове критерии и стандарти за качествено предоставяне на услугата, 

предмет на Договора; 

да изпълнява Договора с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите на 

икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с 

най-добрите практики в съответната област; 

да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на 

Договора, така че да бъде осигурена разделна счетоводна отчетност само за 

дейностите част от УОИИ; 

да предоставя на Общината периодични отчети (на всеки три месеца) по изпълнението на 

УОИИ, съобразно предвиденото в този Договор, като гарантира, че данните, посочени 

в тези отчети, отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични 

до изтичане на сроковете за съхранение на документацията; 

да уведоми своевременно Общината, в случай че възникнат непреодолими затруднения, 

които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на Договора; 

да разходва средствата, получени от Общината като Компенсация единствено за 

предоставяне на УОИИ,[включително разумна печалба],; 

да уведомява Общината за възникване на обстоятелства, препятстващи или отлагащи 

изпълнението на УОИИ; 

да спазва разумните указания, предоставяни периодично от Общината по отношение 

изпълнението на възложените УОИИ. 

(2) Доставчикът на УОИИ няма право да превъзлага дейности на подизпълнители, освен с 

изричното писмено съгласие на Общината и при спазване на действащото законодателство. 

Чл.15. (1) Доставчикът на УОИИ има право: 

1. да предоставя услугите по този Договор; 

2. да получи договорената Компенсация съгласно настоящия Договор; 

да изисква от Общината предоставяне на необходимата информация и документация, 

както и оказване на съдействие във връзка с осъществяване на УОИИ; 

Да ползва помещение/я, находящи се на адрес: с. Самуил, ул. „ Васил Левски” № 36; 

Да ползва транспортно средство, определено със заповед на кмета на Община Самуил за 

осъществяване на мобилната работа във връзка с предоставянето на УОИИ. 

(2) Доставчикът на УОИИ има право да извършва други дейности, извън възложената УОИИ, 

доколкото това не затруднява или застрашава по какъвто и да е начин  предоставянето на 

УОИИ. 

РАЗДЕЛ IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

Чл. 16 (1) Общината има право: 

1. да извършва контрол върху дейността на Доставчика на УОИИ; 



2. да дава препоръки по изпълнение на задълженията на Доставчика на УОИИ; 

3. да изисква от Доставчика на УОИИгодишни отчети за предоставянето на УОИИ и да 

осъществява проверка върху начина на използване на предоставенатаКомпенсация; 

4. да извършва проверки за качеството на предоставените от Доставчика на УОИИуслуги 

във връзка с нормативно установените критерии и стандарти; 

(2) Общината се задължава: 

1. да предостави Компенсация на Доставчика на УОИИ съгласно уговореното в този 

Договор; 

2. да оказва наДоставчика на УОИИ необходимото съдействие за предоставяне на 

услугите предмет на Договора. 

РАЗДЕЛ X.СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРОЗРАЧНОСТ 

Чл. 17 (1) Доставчикът на УОИИ трябва да осигури спазването на правилата за държавна 

помощ. Компенсацията, платима по настоящия Договор, се предоставя в съответствие с 

Решението за УОИИ, с оглед на което Доставчикът на УОИИпоема задължение да 

съблюдава и не нарушава изискванията на  Решението. 

(2) Страните са обвързани съгласно член 8 от Решението за УОИИ от задължението да 

съхраняват за срока на Договора и срок от десет години, считано от края на срока на 

възлагане на УОИИ, цялата информацияи документация, необходима за определяне на 

съвместимостта с Решението за УОИИ на предоставената Компенсация.  

(3) Доставчикът на УОИИ гарантира изпълнение на задълженията за отчитане според 

изискванията на Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. за реда за осигуряване прозрачност на 

финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното 

самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в 

рамките на определени предприятия, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 99 

от 8.12.2006г.иДиректива 2006/111/ЕС на Комисията от 16 ноември 2006 година относно 

прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните 

предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия1. 

 

(4) Ако част или цялата компенсация, изплатена на Доставчика на УОИИ, съставлява 

неправомерна държавна помощ, Общината има право, при поискване, да получи от 

Доставчика на УОИИпредоставената компенсация изцяло, заедно със законово определена 

лихва.  

РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18 (1) Настоящият Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на Договора; 

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 

(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

3. при прекратяване на Доставчика на УОИИ без правоприемство; 

4. с едномесечно предизвестие от Общината в случай на съществено неизпълнение от 

страна на Доставчика на УОИИ, вкл. когато: 

                                                 
1
Задължението е в случай на приложимост към доставчика на Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=243083
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/e.php?b=1&i=68249
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/e.php?b=1&i=68249
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/e.php?b=1&i=68249
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=243083


- Доставчикът на УОИИ регулярно не спазва задължението си във връзка с 

представянето на отчетите по Раздел VI в предвидените срокове и форми; 

- ако осъществяваните услуги не съответстват на нормативните изисквания; 

- други съществени нарушения на Договора. 

 

(2) Доставчикът на УОИИ може да прекрати едностранно договора след едномесечно 

предизвестие, в случай чеОбщината не изпълнява задълженията си по този договор за 

предоставяне на необходимата Компенсация. 

(3) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена 

форма. В този случай остатъкът от Компенсацията, която е била платена предварително, 

трябва да бъде възстановена на Общината. 

РАЗДЕЛ XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 19. (1) В случай че Доставчикът на УОИИ преустанови по своя вина изпълнението на 

УОИИ, то той дължи на Общината неустойка в размер на 0,1 %. Неустойката не изключва 

правото на Общината да претендира обезщетение за вреди по общия ред. 

(2)Доставчикът на УОИИ възстановява на Общината средствата, разходвани за цели, извън 

предмета на настоящия Договор, заедно със законната лихва, считано от деня на 

неправомерното разходване на средства. 

Чл. 20. (1) При неизвършване на възложените задължения в срок, установено с двустранен 

протокол, Доставчикът на УОИИ дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността 

на неизвършените дейности за всеки просрочен ден. 

(2) При некачествено изпълнение на възложените задължения установено с двустранен 

протокол, Доставчикът на УОИИ дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността 

на възложените некачествено осъществени дейности. 

(3) В случай на забава на превеждане на Компенсацията по вина на Общината, съобразно 

уговореното в Раздел VI от настоящия договор, Общината дължи неустойка в размер на 0,1% 

от стойността на непреведената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 %. 

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 21 Договорът може да бъде променян по взаимно писмено съгласие на страните или при 

промяна на нормативните актове, касаещи предоставяните услуги, с анекс. 

Чл. 22 Страните разрешават споровете, възникнали по повод сключването, изпълнението и 

прекратяването на настоящия Договор, по взаимно съгласие по пътя на преговорите, а при 

невъзможност – по съдебен ред пред компетентния съд. 

Чл. 23 Всички съобщения и уведомления между страните по този Договор трябва да бъдат в 

писмена форма за действителност.  

Чл. 24 При изпълнение на настоящия Договор страните спазват изискванията за защита на 

личните данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО и приложимото национално законодателство. 



Чл. 25 За неуредени въпроси в настоящия Договор се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 

 

ОБЩИНА:                                                    ДОСТАВЧИК НА УОИИ: 

     

…………………………………..   …………………………………. 

 Кмет на Община  

 

 

2.Упълномощава кмета да подпише одобрения договор за предоставяне на помощ за 

осъществяване на услуга от общ икономически интерес с Общинско социално предприятие 

„Озеленяване и благоустройство – община Самуил” във връзка с осъществяване на 

дейностите по договор  BG05M9OP001-2.040-0032-C01 за реализиране на проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил” 

 

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 № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1151 от д-р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изм. и доп. на Решение №56.1100 от 28.08.2019г. на 

ОбС-Самуил. 

 

Общински съвет - Самуил със „За” –17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1109 

С Решение №56.1100 от 28.08.2019г. на ОбС-Самуил, 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: 

Било в точка: ОУ ”Св. Климент Охридски” с.Желязковец 
средства в размер на 17 88.00 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/ 

  

Съгласно чл. 68, ал.1 и ал.2 Наредба за финансирането на 

институциите в системата на Предучилищното и училищното 

образование, 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. 

Мотиви: 

Входирана е докладна записка от директора на ОУ ”Св. 

Климент Охридски” с.Желязковец , във връзка с промяна на броя 

на учениците в паралелките. В населеното място съществува 

голямо движение на ученици поради промяна на месторабота, 

жителство и семейно състояние на родителите. Голяма част от 

родителите на учениците са безработни и социално слаби, нямат 

възможност поради финансови причини да осигурят 

необходимото образование на децата си в други училища.  

 

става в точка: ОУ ”Св. Климент Охридски” с.Желязковец 
средства в размер на 44 490,00 лв. за 38 ученици и разрешава 

обучение в слети паралелки и самостоятелни паралелки,  както 

следва: 

 

I-клас /1/-IІ клас /7/- слята паралелка от 8 ученици /за 

дофинансиране-8 уч-ци/ 

IIІ -клас-/2/ - ІV клас /3/- слята паралелка от 5 ученици /за 

дофинансиране-11 уч-ци/ 

V-клас-/6/ – VІ клас /3/- слята паралелка от 9 ученици /за 

дофинансиране-9 уч-ци/ 

       VІІ-клас -8 ученици-самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-10 уч-ци/ 



 

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” –17  гласа;  

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

 

РЕШИ: 
1.Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

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

утвърждава маломерни и слети паралелки, както следва: 

 

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

на 44 490,00 за 38 ученици и разрешава обучение в слети 

паралелки и самостоятелни паралелки,  както следва: 

 

I-клас /1/-IІ клас /7/- слята паралелка от 8 ученици /за 

дофинансиране-8 уч-ци/ 

IIІ -клас-/2/ - ІV клас /3/- слята паралелка от 5 ученици /за 

дофинансиране-11 уч-ци/ 

V-клас-/6/ – VІ клас /3/- слята паралелка от 9 ученици /за 

дофинансиране-9 уч-ци/ 

       VІІ-клас -8 ученици-самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-10 уч-ци/ 

 

   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 № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1154 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  ии  ааккттууааллииззаацциияя  

ннаа  ккааппииттааллооввиияя  ссппииссъъкк  ззаа  22001199  гг..  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.09.2019г. 

№ 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 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

13 Станимир Петров Тодоров ЗА 

14 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

15 Азем Хълми Шакир ЗА 

16 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

17 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.1110 
1. 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 по борба „Шампиони“ с. Самуил в 

рамките на 5000 лв. да се предостави на Футболни клубове 

„Победа“ с. Богданци, „Вълци“ с. Владимировци и „Локомотив-

2019“ с. Самуил. 

Промяната се обуславя от недостиг на предоставените им 

субсидии от по 5 000,00 лв. на клуб поради завишените средства 

за възнаграждения за съдии. 

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

съвет бюджет на община Самуил за 2019 г., актуализиран с Решения № 

46.917/22.02.2019 г., № 47.948/22.03.2019 г., № 50.1010/31.05.2019 г., № 

54.1072/30.07.2019 г. и № 56.1099/28.08.2019 г., в поименния списък за 

капиталовите разходи на общината за 2019 г. са заложени средства за 

ремонт на уличната мрежа в Самуил,селата Владимировци, Ножарово, 

Голяма Вода, Хърсово и Кривица на обща стойност 712 868, като 

272 868 лв. са от субсидията от РБ за 2019 г., 440 000 лв. са от ПМС № 

315/19.12.2018 г. и 21 792 лв. от собствени бюджетни средства. След 

извършване на ремонтните дейности по договор № 251/30.07.2019 г. 

остават средства в размер на 1 585 лв., като 240 лв. са с източник 

средствата по ПМС 315/19.12.2018 г., 877 лв. са от субсидията за 2019 

г. и 468 от собствени средства. 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 94, ал. 3, 

т. 6 и ал. 4, чл. 124, ал. 3, чл. 125, ал. 1 т. 2 от Закона за публичните 

финанси Общински съвет- Самуил със „За” –17  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 по борба „Шампиони“ 

с. Самуил се предоставя на СНЦ Футболен клуб „Локомотив-



2019“ с. Самуил, Футболен клуб „Вълци“ с. Владимировци и ФК 

„Победа“ с. Богданци. 

 2. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2019 г. Приложение № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

                                                                                                                                                                                                                                          

Приложе

ние № 5 
    

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2019 година  

                

№ 

по 

ре

д 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2019г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

Субсидия 

от РБ 

2019г. 

по 

ЗДБРБ за 

2019г./31-

13 

Субсид

ия от 

РБ за 

2019 по 

ЗДБРБ/

31-11 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2018 

г./31-13 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2017 

г./31-13 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2017 г./ 

по 

ПМС 

№260/2

4.11.201

7г. 

 ПМС 

№165/07.

08.2018г. 

 ПМС 

№315/19.12.2

018г. 

Собстве

ни 

бюджетн

и 

средства 

Предоставени 

целеви 

субсидии и 

трансфери от 

държавния 

бюджет и 

трансфери от 

други 

бюджетни 

организации“./

преходен 

остатък от 

2018 г./ 

Средства 

от ДФЗ - 

РА 

Средств

а от 

Европей

ски съюз 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък от  

2018 г./31-

11 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ 
3 447 304 1 929 458 418 000 20 000 106 152 889 324 417 620 000 440 000 54 392 16 400 1 254 496 10 750 181 808 

І. 
51-00 Основен ремонт 

на ДМА 
2 028 319 792 397 337 397   15 000 0 0 0 440 000 21 324   1 164 598   50 000 

  

Функция V 

"Социално 

осигуряване, 

подпомагане и грижи" 

115 406 65 406 65 406   0 0 0 0 0 0       50 000 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 

увреждания-

Държавна дейност 

50 000 0 0   0 0 0 0 0 0       50 000 

  

Основен ремонт на 

сграда  на  женско 

крило на ДПЛУИ 
50000 0 0   0 0 0 0 0 0       50000 



  

Дейност 554 Защитени 

жилища - дейност-

Местна дейност 

65 406 65 406 65 406   0 0 0 0 0 0       0 

  

Основен ремонт на 
сграда към ЗЖ-Кривица 

- І-ви етап 
65406 65406 65406   0 0 0 0 0 0       0 

  

Функция VІ 

"Жилищно 

строителство,благоуст

ройство , комунално 

стопанство и опазване 

на околната среда" 

733 315 711 991 271 991   0 0 0 0 440 000 21 324   1 164 598   0 

  

Дейност 606- 

Изграждане и ремонт 

на пътища-Местни 

дейности 

1 897 913 711 991 271 991   0 0 0 0 440 000 21 324   1 164 598   0 

  
Ремонт на  ул. 

Н.Й.Вапцаров с.Самуил  
62 574 62 574             62 574           

  
Ремонт на с.Самуил ул. 
Въча с.Самуил  

42 835 42 835             42 835           

  
Ремонт на  ул.Средец 

с.Самуил  
34 963 34 963             34 963           

  
Ремонт на ул.Космос 
с.Самуил  

25 983 25 983             25 983           

  
Ремонт на ул.Ивайло 

с.Самуил  
29 126 29 126             29 126           

  
Ремонт на ул.Георги 
Марков с. 

Владимировци 
64 971 64 971             64 971           

  
Ремонт на ул.Дъбрава с. 
Владимировци 

23 417 23 417             23 417           

  
Ремонт на ул.В.Левски 

с. Владимировци 
41 791 41 791             41 791           

  
Ремонт на ул.Драва с. 
Владимировци  

42 555 42 555             42 555           

  
Ремонт на ул. Надежда 

с. Владимировци 
33 327 33 327             33 327           

  
 Ремонт на ул.Искър  
с.Самуил  

19 053 19 053             19 053           

  
Ремонт на ул.Кавала  
с.Самуил  

19 405 19 405             19 405           

  

Ремонт на  

ул.Д.Дебелянов 
с.Самуил  

21 383 21 383 21 383                       

  
Ремонт на ул.Вежен 

с.Самуил  
19 201 19 201 19 201                       

  
Ремонт на ул.П. 

Хилендарски с.Самуил  
44 839 44 839 44 839                       

  
Ремонт на ул.Арда 

с.Самуил  
23 444 23 444 23 444                       



  
Ремонт на ул.Вихрен  с. 

Ножарово 
39 702 39 702 39 702                       

  
Ремонт на ул.Въча 

с.Голяма Вода  
32 743 32 743 32 743                       

  
Ремонт на ул.6-ти 

Септември  с.Хърсово 
32 166 32 166 32 166                       

  
Ремонт на  ул.Елин 

Пелин с. Кривица 
33 664 33 664 33 664                       

  
Ремонт на ул. Тракия  с. 

Владимировци  
19 268 19 268 19 268                       

  

Ремонт на ул. 

Д.Дебелянов с. 

Владимировци  
26 905 5 581 5 581             21 324         

  

ПРОЕКТ 

"РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА 

САМУИЛ" ДФЗ 

                            

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 
Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил 

38 852 38 852                   38 852     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци 

35 773 35 773                   35 773     

  

Реконструкция и 
рехабилитация на ул. 

Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово 

76 961 76 961                   76 961     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Калето (ОК122-199-
182-181-180-179) с. 

Владимировци 

126 509 126 509                   126 509     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 
Черни връх с. Самуил 

256 998 256 998                                                                             256 998     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 
Черни връх с. Самуил - 

тротоар 

20 558 20 558                   20 558     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 
Ахелой с. Самуил 

31 142 31 142                   31 142     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 
Ахелой с. Самуил - 

тротоар 

6 542 6 542                   6 542     



  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 
Прогрес от км.0+000 до 

км. 0+677 с. 

Владимировци 

225 976 225 976                   225 976     

  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Кавала с. Самуил 

95 996 95 996                   95 996     

  
Реконструкция и 
рехабилитация на ул. 

Царевец с. Самуил 

79 320 79 320                   79 320     

  

Реконструкция и 
рехабилитация на ул. 

Хан Аспарух с. 

Ножарово от км. 0+000 
до км. 0+163 

49 754 49 754                   49 754     

  

Непредвидени разходи 

по прякото изпълнение 

на СМР 

52 219 52 219                   52 219     

  

Разходи за 

консултантски услуги 

свързани с 
организацията, 

управлението и 

отчитането на проекта 

10 444 10 444                   10 444     

  

Разходи за 

консултантски услуги 

свързани с разработване 
и окомплектоване на 

проектното 

предложение 

6 000 6 000                   6 000     

  
Разходи за авторски 
надзор 

10 444 10 444                   10 444     

  
Разходи за строителен 

надзор 
20 888 20 888                   20 888     

  

Разходи за 
изработването на 

техническите инв. 

Проекти  за ул.Огоста 

с.Богданци, ул.Ком с. 

Самуил, ул.Янтра с. 

Ножарово и ул. Калето 
с. Владимировци 

10 000 10 000                   10 000     

  

Разходи за 

изработването на инв. 
Проекти на ул. Черни 

връх, ул. Кавала, ул. 

Ахелой и ул. Царевец в 
с. Самуил, ул. Прогрес 

с. Владимировци, ул. 

Хан Аспарух с. 
Ножарово 

10 222 10 222                   10 222     



  

Функция VII - 

Почивно дело 

,култура,религиозни 

дейности 

15 000 15 000 0   15 000 0 0 0 0 0       0 

  

Дейност 714 Спортни 

бази за спорт за 

всички-Местна 

дейност 

15 000 15 000     15 000                   

  

Ремонт на детска 

площадка  в парка на 
с.Владимировци 

15000 15000     15000                   

  
Дейност 745 Обредни 

домове и зали-Местна 

дейност 

0 0 0   0 0 0 0 0 0       0 

  

Ремонт на сграда в 
гробищен парк с. 

Здравец 
0 0                         

ІІ. 
52-00 Придобиване на 

ДМА 
1 418 985 1 137 061 80 603 20 000 91 152 889 324 417 620 000 0 33 068 16 400 89 898 10 750 131 808 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
32 118 4 500 4 500   0 0 0 0 0 20 868     6 750 0 

  

Дейност 122 

Общинска 

администрация - 

Местни дейности 

32 118 4 500 4 500   0 0 0 0 0 20 868     6 750 0 

  

Закупуване на 

климатици -19 бр., от 

които 2 броя по Проект 
"Социално-

икономическа 

интеграция на уязвими 
групи и интегрирани 

мерки за подобряване 

достъпа до 
образование" 

23 668 0 0   0 0 0 0 0 20 868     2 800 0 

  

Закупуване на 

преносим компютър по 

Проект "Социално-

икономическа 

интеграция на уязвими 

групи и интегрирани 
мерки за подобряване 

достъпа до 

образование" 

950                       950   

  

Закупуване на настолни 
компютърни 

конфигурации 3 броя по 

Проект "Социално-
икономическа 

интеграция на уязвими 

групи и интегрирани 

3 000                       3 000   



мерки за подобряване 

достъпа до 

образование" 

  

Изграждане на система 
за видеонаблюдение в 

централната част на 

Община Самуил  

    4 500                       

  
Функция ІII 

"Образование" 
38 789 10 889 0   10 000 889 0 0 0 7 000 16 400     4 500 

  

Дейност 311 

Целодневни детски 

градине - Местна 

дейност 

17 889 10 889 0   10 000 889 0 0 0 7 000       0 

  

Изграждане на детска 

площадка към ОДЗ 

"Кокиче" и яслена 
група - с.Самуил 

10 889 10 889 0   10 000 889 0 0 0 0       0 

  

Оборудване на детска 

площадка ЦДГ Радост 

с.Владимировци 
7 000 0 0   0 0 0 0 0 7 000       0 

  
Дейност 322 

Неспециализирани 

училища - ДД 

20 900 0 0   0 0 0 0 0 0 16 400     4 500 

  

Придобиване на 

компютри ОУ 
с.Желязковец 

4 500 0 0   0 0 0 0 0 0       4 500 

  

Изграждане на WiFi 

мрежа ОУ  
с.Желязковец 

6 350                   6 350       

  

Изграждане на WiFI 

мрежа ОУ  

с.Владимировци 
10 050                   10 050       

  

Функция V 

"Социално 

осигуряване, 

подпомагане и грижи" 

232 686 105 378 32 192 20 000 53 186 0 0 0 0 0       127 308 

  

Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен 

тип - Държавни 

дейности 

54 708 10 400 10 400 20 000 0 0 0 0 0 0       44 308 

  Принтер за ЦНСТ Хума 1 000 0                       1 000 

  
Изграждане на 
достъпна среда ЦНСТ 

Хума 
30 081 10 400 10 400                     19 681 

  
Компютър ЦНСТ - 

Богомилци 
1 000 0                       1 000 

  
Изграждане на 2 
бр.беседки -ЦНСТ 

Богомилци 
6 000 0                       6 000 



  

Изграждане на 

платформа ЦНСТ 

Самуил 
12 972 0                       12 972 

  

Осигуряване на 
достъпна среда и 

изграждане на асансьор 

в ЦНСТ с. Богомилци 
(съфинансиране по 

Проект "Красива 

България") 

23 655 20 000   20 000                   3 655 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 

увреждания-

Държавна дейност 

73 000 0 0   0   0     0       73 000 

  
Изграждане на асансьор 
към ДПЛУИ Самуил 

65 000 0               0       65 000 

  
Придобиване на 

трактор 
8 000 0                       8 000 

  
Дейност 554 Защитени 

жилища - ДД 
10 000 0                       10 000 

  
Закупуване на лек 
автомобил за нуждите 

на ЗЖ-с.Кривица 
10 000 0                       10 000 

  

Дейност 559 Други 

дейности по 

соц.осигуряване и 

грижи-Местна дейност 

дейност 

74 978 74 978 21 792   53 186                   

  

Изграждане на 

едноетажна 

сграда/голяма зала/-III 
етап към сграда за 

предоставяне на 

социални услуги 

74 978 74 978 21 792   53 186                   

  

Функция VI 

"Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство 

и опазване на 

околната среда" 

1 099 715 1 090 515 23 034   27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   89 898 4 000 0 

  

Дейност 619 

Др.дейности по 

жилищно 

строителство,благоуст

ройство и регионално 

развитие-Местна 

дейност 

1 095 715 1 090 515 23 034   27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   89 898   0 

  
Закупуване на трактор с 
ремарке  

51 000 51 000 23 034   27 966                   

  Гребло за трактор 5 200 0               5 200         



  

П-кт 

Реконструкция,естетизи
ране на достъпна 

селищна среда в 

обществ.територии в 
центр.част на с.Самуил-

Етап I 

324 417 324 417         324 417               

  

П-кт 
Реконструкция,естетизи

ране на достъпна 

селищна среда в 
обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-

Етап IІ 

620 000 620 000           620 000             

  

Обект "Изграждане на 
спортна площадка в с. 

Богданци, община 

Самуил" - Етап І 

49 039 49 039                   49 039     

  

Обект "Изграждане на 

спортна площадка в с. 

Богданци, община 
Самуил" - Етап І 

24 649 24 649                   24 649     

  

Доставка и монтаж на 

съоръжения спортна 

площадка с. Богданци 

5 160 5 160                   5 160     

  

Непредвидени разходи 

за СМР в хода на 

изпълнение на обектите 

3 684 3 684                   3 684     

  

Изработване на 

технически 

инвестиционен проект 
за спортна площадка с. 

Богданци 

3 684 3 684                   3 684     

  

Консултантски услуги 

за подготовка и 
изпълнение на проект 

"Изграждане на спортна 

инфраструктура в с. 
Богданци, община 

Самуил" 

1 472 1 472                   1 472     

  
Авторски и стрителен 
надзор на проекта 

2 210 2 210                   2 210     

  
Дейност 623 Чистота-

Местна дейност 
4 000       0 0 0 0 0 0     4 000 0 

  

Закупуване на 

тракторна косачка по 
проект № 

BG05M9OP001-2.018-

0045 

4 000 0                     4 000   

  
Функция VII - 

Почивно дело 

,култура,религиозни 

20 877 20 877 20 877   0 0 0 0 0 0       0 



дейности 

  
Дейност 745 Обредни 

домове и зали-Местна 

дейност 

20 877 20 877 20 877   0 0 0 0 0 0       0 

  

Закупуване на 4 броя 

преместваеми 

консрукции (фургони-
контейнери) за 

грабищни паркове в 

населените места на 
територията на обина 

Самуил 

20 877 20 877 20 877                       

 

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 № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1121 от инж. Ахмед Мустафа   - 

зам. кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

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

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.09.2019г. 

№ 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 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

13 Станимир Петров Тодоров ЗА 

14 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

15 Азем Хълми Шакир ЗА 

16 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

17 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.1111 

1.В общинска администрация Самуил е получено е получено 

заявление  с Вх.№3686/13.08.2019г.  за наемане на 3000 м2   от 

поземлен имот №11449.49.26, целият от 16723 м2 с НТП –

пасище, местността „Кьолджек” по кадастралната карта на 

с.Владимировци за срок от 10 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.8.19. Да се проведе публичен търг 

с явно наддаване за отдаване под наем на 3000 м2  от 16723 м2 от 

поземлен имот  №11449.49.26, с НТП-пасище, местността 

„Кьолджек” по кадастралната карта на с.Владимировци за 

устройване на пчелин  по Акт за публична общинска собственост 

№802/19.01.2012г. ” 

2. В общинска администрация Самуил е получено  Заявление  с 

Вх.№3307/26.07.2019г. за закупуване на урегулиран  поземлен 

имот-незастроен с начин на трайно предназначение – 

урбанизирана територия, с начин на трайно ползване –за 

«Обществено обслужване» с площ от 903 м2, за който е отреден 

поземлен имот ХІV-677 от квартал 3 по плана на с.Самуил, 

находящ се в с.Самуил, ул. „Димчо Дебелянов” №6, община 

Самуил, област Разград по АЧОС №3110/25.10.2018г.  

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

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

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.1. 

„Описание на имотите, които община Самуил  има намерение  

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

собственост – чрез публичен  търг с явно наддаване” да се 



добави точка  ”  т.1.15. Урегулиран  поземлен имот-незастроен с 

начин на трайно предназначение – урбанизирана територия, с 

начин на трайно ползване –за «Обществено обслужване» с площ 

от 903 м2, за който е отреден поземлен имот ХІV-677 от квартал 

3 по плана на с.Самуил, находящ се в с.Самуил, ул. „Димчо 

Дебелянов” №6, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№3110/25.10.2018г.” 

3. В общинска администрация Самуил е получено  Заявление  за 

закупуване на поземлен имот 65276.104.1 и  поземлен имот 

65276.104.3 с НТП- лозя в местността „Лозята” по кадастралната 

карта на с.Самуил  

 

 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 добавят  точка  ” 

т.9. Поземлен имот 65276.104.1 с площ от 619 м2, НТП-лозе, 

местността „Лозята” по кадастралната карта на с.Самуил   
т.10. Поземлен имот 65276.104.3 с площ от 565 м2, НТП-лозе, 

местността „Лозята” по кадастралната карта на с.Самуил   
 

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

ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със „За” –17  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 8.19 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.” 

 

8.19.  Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на 3000 м2 от 16723 м2 от поземлен имот  №11449.49.26, с НТП-

пасище, местността „Кьолджек” по кадастралната карта на 

с.Владимировци за устройване на пчелин  по Акт за публична 

общинска собственост №802/19.01.2012 г. 

 

 

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.1. „Описание на имотите, които община Самуил  

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

за общинската собственост – чрез публичен  търг с явно 

наддаване” , като  се  добавя точка 1.15 и  т. 1  придобива  

следния вид:  

1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен имот № VІ в 

квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в с.Желязковец, 



ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен имот № ІІІ-349 в 

квартал 22 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№2190/08.07.2017г.  

1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен имот № І в квартал 26 

по плана на с.Желязковец  по АЧОС №654/26.08.2011г.  

1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  880м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен имот № ІІ в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №653/26.08.2011г.  

1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен имот № ІІІ в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №655/26.08.2011г.  

1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен имот № ІV в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №646/26.08.2011г.  

1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен имот № V в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №641/26.08.2011г.  

1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен имот №VІ в квартал 

26 по плана на с.Желязковец по АЧОС №643/26.08.2011г.  

1.9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен имот № VІІ в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №644/26.08.2011г.  

1.10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен имот № VІІІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г.  

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

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

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

промяна на начина на трайно ползване) 

1.12. Урегулиран поземлен имот – незастроен с площ от 1460 

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

1.13. Част от поземлен имот №І в квартал 51 с площ от 3890м2 с 

НТП за «Озеленяване», находящ се в с.Самуил, ул.»Л.Каравелов» 

№1А по АЧОС №247/05.06.2006г. ( за имота предстои делба и 

промяна на начина на трайно ползване)  

1.14.  Урегулиран  поземлен имот  с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно 

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

ул. „Куванджълар” №27, община Самуил, област Разград по 

АЧОС №2578/24.02.2017г.  

1.15. Урегулиран  поземлен имот-незастроен с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване –за «Обществено обслужване» с площ от 903 м2, за 

който е отреден поземлен имот ХІV-677 от квартал 3 по плана на 

с.Самуил, находящ се в с.Самуил, ул. „Димчо Дебелянов” №6, 

община Самуил, област Разград по АЧОС №3110/25.10.2018г. 

 

 

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.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 точка  9  и  точка  

12  придобива  следния вид:  
№  

по 

ред 

Имот № Землище  

Местност 

НТП Площ 

 

АЧОС № 

1. №016002   Голям извор 

м/т 

„Кармазията” 

Нива  65.630 дка.  3125/03.01.2019г.  

2.  №11449.49.20  с.Владимировци 

м/т „Кьолджек”  

Нива  86052кв.м. 383/09.01.2008г. 

Предстои делба  

3.  №000441 с.Самуил 

м.Църквино  

Нива  32.554 Предстои делба 

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

5. 104006 с.Самуил  0.513 2061/01.04.2014г. 

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

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

8. 15761.14.1   с.Голям извор Овощна 

градина  

37782 3628/23.07.2019г. 

9. 65276.104.1 с.Самуил Лозе 619   

10. 65276.104.3 с.Самуил Лозе 565   

 

 

 

 

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 № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1122 от инж.Ахмед Мустафа  – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване  на  14.70 кв.м. идеални части от  

92.00 м2 от едноетажна масивна сграда с начин на трайно 

предназначение „Сграда за култура и изкуство” с.Владимировци 

за фризьорски и бръснарски салон.   

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.09.2019г. 

№ 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 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

13 Станимир Петров Тодоров ЗА 

14 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

15 Азем Хълми Шакир ЗА 

16 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

17 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 57.1112 

Във връзка с получено Заявление относно изтичащия срок на 

Договор  №204/07.10.2014 г. на 07.10.2019г. сключен със Севдие 

Филиз от с.Владимировци  за отдаденото под наем  помещение  

от 14.70 кв.м.   от едноетажна масивна сграда с начин на трайно 

предназначение „Сграда за култура и изкуство”, с.Владимировци 

за фризьорски и бръснарски салон, сграда с идентификатор 

№11449.73.319.3, находящ се в поземлен имот  №11449.73.319 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци. Административен адрес: с.Владимировци, 

ул.”Места” №5, община Самуил по АПОС №2214/06.08.2014 г. е 

необходимо да се открие нова процедура за отдаване под наем за 

гореописания имот.  
 

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” 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”, т.8.2  е 

включено отдаването под наем на гореописания имот чрез 

публичен търг с явно наддаване.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 и чл.14, 

ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил,  

предлагам на Общински съвет - Самуил  да   открие  процедура  

чрез  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на 

гореописаното  помещение. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.14, 

ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, ОбС-

Самуил, Общински съвет- Самуил със „За” –17  гласа;  

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



РЕШИ: 
1.Да се проведе  публичен   търг с явно наддаване   за отдаване 

под наем   14.70 кв.м. идеални части от  92.00 кв.м., 

представляващо едно помещение  от едноетажна масивна сграда 

с начин на трайно предназначение „Сграда за култура и 

изкуство” с.Владимировци за фризьорски и бръснарски салон, 

сграда с идентификатор №11449.73.319.3, находящ се в поземлен 

имот  №11449.73.319 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци. Административен адрес: 

с.Владимировци, ул.”Места” №5, община Самуил по АПОС 

№2214/06.08.2014 г. 

2.Определя  първоначална месечна наемна цена в размер на 37.19 

лв. без ДДС   съгласно  т.15  от Приложение №1 към  от Наредба 

№2 на  ОбС Самуил; 

    2.1. Депозит за участие –   10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 5(пет) години от датата на 

сключване на договора; 

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно 

със  заявлението:  

    4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит. 

    4.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

 

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 № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1123 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. К. А. от с.Кара Михал, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1113 

Постъпила е молба с вх.№3060/11.07.2019г. от лицето А. К. А. от 

с.Кара Михал, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

         Господин А. е с 95% т.н.р. с диагноза „Анкилозиращ 

спондилит“, а съпругата му е с 100% т.н.р. с чужда помощ с 

диагноза „Горен външен квадрант на млечната жлеза“. Госпожа 

И. е с претърпяна операция  на дясна гърда и периодично 

постъпва за химиотерапия в КОЦ-Шумен ЕООД по повод 

новообразувание на млечната жлеза. Предписано й е скъпо 

струващо лекарство, което е необходимо да приема след 

химиотерапия. Поради разходите по лечението й се намират във 

финансово затруднение при закупуване на необходимите й 

лекарства. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. К. А. от с.Кара 

Михал, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1124 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1114 

Постъпила е молба с вх.№3359/30.07.2019г. от лицето А. И. К. от 

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

помощ за лечение. 

    Госпожа К. и съпругът й са пенсионери по болест. Лицето 

боледува с 100% СУ с чужда помощ с диагноза: „Последици от 

мозъчно съдова болест“. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и през два месеца е на физиотерапия в 

гр.Русе. Поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Богданци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1125 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Р. О. от с.Кривица, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1115 

              Постъпила е молба с вх.№ 3157/08.07.2019г. от лицето А. 

Р. О. от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин О. и съпругата му са пенсионери по възраст. Лицето  

боледува с водеща диагноза „Други уточнени невротични 

разстройства”. Предписана му е постоянна медикаментозна 

терапия и поради недостиг на финансови средства не може да 

закупи необходимите лекарства за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на А. Р. О. от с.Кривица, 

община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1126 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Ю. А. от с.Богданци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1116 

 Постъпила е молба с вх.№3385/31.07.2019г. от лицето А. Ю. А. 

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

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа А. и съпругът й са безработни с две деца. Поради 

недостиг на финансови средства не може да покрие разходите за 

потребностите на детето си Б., който е ученик.   

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на сина й за предстоящата учебна 

година. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. Ю. А. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1128 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. С. А. от с.Голяма вода, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1117 

Постъпила е молба с вх.№ 3114/16.07.2019г. от лицето Г. С. А. от 

с.Голяма вода, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

          На 07.06.2019г. синът на госпожа А. е постъпил за 

оперативно лечение в УМБАЛ „Света Марина“-Варна с диагноза 

„Последици от травма на мускул и сухожилие на горен крайник, 

десен горен крайник“. За оперативното лечение  на А. А. Ш. са 

платили 500 лева и за възстановяването му е назначена 

всекидневна физиотерапия и рехабилитация. 

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

 

РЕШИ: 

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

с.Голяма вода, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1129 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. Р. Х. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1118 

Постъпила е молба с вх.№3212/23.04.2019г. от лицето Е. Р. Х. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест с 100% В.С.У с чужда 

помощ с диагноза „Последици от мозъчносъдова болест“. Лицето 

е на постоянна медикаментозна терапия. Предстои й лечение в 

болница, но поради недостиг на финансови средства няма 

възможност за лечение. 

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. Р. Х. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1130 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

К. Г. Х.  от с.Голям извор, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1119 

Постъпила е молба с вх.№ 3064/12.07.2019г. от лицето К. Г. Х. от 

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

еднократна помощ за лечение. 

        Госпожа Х. полага грижи за дъщеря си Й. А., която е с 70%  

степен на увреждане без чужда помощ с диагноза „Вродени 

аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа“. Ежегодно 

й се извършват изследвания и прегледи в гр.София с предписване 

на лекарства. 

        Поради разходите по лечението на дъщеря й 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” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето К. Г. Х.  от 

с.Голям извор, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1131 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Х. М. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1120 

   Постъпила е молба с вх.№3163/18.07.2019г. от лицето М. Х. М. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа М. и съпругът й са безработни. Лицето боледува с 

диагноза: „Остра инфекция на горните дихателни пътища“. 

Предстои й лечение в болница и е на постоянна медикаментозна 

терапия. Поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1132 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1121 

         Постъпила е молба с вх.№ 3398/01.08.2019г. от лицето М. А. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Господин Х. е пенсионер по болест с 80%  степен на увреждане 

с диагноза „Злокачествено новообразувание на ларинкса. Поради 

недостиг на средства за предписаната му  постоянна 

медикаментозна терапия и  разходите по предстоящите прегледи 

в КОЦ гр.Шумен се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Богомилци, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1133 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Д. С. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1122 

     Постъпила е молба с вх.№3415/01.08.2019г. от лицето Н. Д. С. 

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

еднократна помощ за оперативно лечение. 

     Госпожа С. е вдовица, пенсионерка по възраст.  На 

18.07.2019г. е постъпила за оперативно лечение в МБАЛ 

гр.Търговище с диагноза „Катаракта сенилис матура окули 

декстри. Псевдофакия окули синистри“. Поради разходите по 

лечението 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” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Д. С. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1134 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. Х. Х. от с.Кривица, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1123 

         Постъпила е молба с вх.№ 3481/06.08.2019г. от лицето Р. Х. 

Х. от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

         Госпожа Х. при падане си причинява счупване в областта на 

дясна гривнена става. На 31.07.2019г. е постъпила за оперативно 

лечение в МБАЛ-Шумен с диагноза: „Счупване на долния край 

на лъчевата кост –закрито”, като за титанова заключваща плака е 

заплатила 1500 лева. Поради разходите по лечението й се намира 

във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за оперативно лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Кривица, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1135 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. Х. Т. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1124 

Постъпила е молба с вх.№3288/25.07.2019г. от лицето Т. Х. Т. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин Т. е пенсионер по болест с 60% т.н.р. с диагноза 

„Друга хронична обструктивна белодробна болест“. На 

12.04.2018г. е постъпил за лечение в МБАЛ  гр. Исперих с 

диагноза „ХОББ в обостряне“, като се налага закупуване на 

кислороден концентратор. Поради недостиг на средства за 

предписаната му постоянна медикаментозна терапия и разходите  

за лечение е задлъжнял към роднини и съседи. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1136 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. И. С. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1125 

           Постъпила е молба с вх.№3433/02.08.2019г. от лицето Ф. 

И. С. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа С. е пенсионерка по болест.  Лицето боледува с 94% 

т.н.р. с диагноза „Епилепсия“. През 2019г. няколкократно е била 

на лечение в УМБАЛ Медика, гр.Русе с диагнози „Световъртеж 

от централен произход“, „Корпус алиенум везице уринаре“ и 

„Увреждане на лумбо-сакралните коренчета“. Молителката е  на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. И. С. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1137 от  Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. А. И. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1126 

           Постъпила е молба с вх.№ 3429/02.089.2019г. от лицето Х. 

А. И. от с.Владимировци, община Самуил  с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа И. е безработна, живее сама и няма никакви доходи. 

Лицето  боледува с диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ 

сърдечна недостатъчност. Поради прекъснати 

здравноосигурителни права не може да постъпи за лечение в 

болница. 

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

 

РЕШИ: 

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

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1138 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Ш. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1127 

           Постъпила е молба с вх.№3399/01.08.2019г. от лицето Х. 

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

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Госпожа  М. е вдовица, пенсионерка по болест. Лицето 

боледува с 74%  ВСУ с диагноза: „Инсулинозависим захарен 

диабет“. На 23.11.2018г. е била на лечение в МБАЛ-Разград АД с 

диагноза „Световъртеж от централен произход. Диабетна 

полиневропатия“. Молителката е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Самуил, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1139 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. С. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1128 

           Постъпила е молба с вх.№3376/31.07.2019г. от лицето Ш. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа М. е самотно живееща безработна вдовица. Лицето 

боледува с диагноза „Хипертонично сърце без застойна сърдечна 

недостатъчност“. Поради недостиг на парични средства не може 

да си плати здравните осигуровки и да постъпи за  лечение. 

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

 

РЕШИ: 

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

с.Самуил, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1140 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. М. И. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1129 

           Постъпила е молба с вх.№3095/15.07.2019г. от лицето Ш. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Господин И. е безработен. Лицето боледува с диагноза 

„Увреждане на междупрешленните дискове в поясния и другите 

отдели на гръбначния стълб“. На постоянна медикаментозна 

терапия е и поради заболяването му предстои лечение в болница. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ш. М. И. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1141 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

К. С. В. от с.Кара Михал, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1130 

           Постъпила е молба с вх.№3834/22.08.2019г. от лицето К. С. 

В. от с.Кара Михал, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа В. е пенсионерка, която живее сама. Лицето боледува 

от няколко години, като е със силно увредено здравословно 

състояние с прекарани два инсулта. Предстои й лечение на 

глаукома на двете очи Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради предстоящите разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и 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” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето К. С. В. от с.Кара 

Михал, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1142 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1131 

Постъпила е молба с вх.№4154/11.09.2019г. от лицето Н. С. М. от 

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

помощ за лечение. 

    Господин М. е безработен без регистрация в бюрото по труда. 

Лицето боледува с диагноза „Лека умствена изостаналост“ и в 

период от шест месеца е бил на лечение в ДПБ-Бяла, след което е 

лекуван в МБАЛ гр.Разград. На постоянна медикаментозна 

терапия е и поради разходите по  лечението му се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. С. М. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1144 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Й. Б. М. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1132 

Постъпила е молба с вх.№4135/10.09.2019г. от лицето Й. Б. М. от 

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

помощ за лечение. 

     Госпожа М. е пенсионерка по болест  с 81% т.н.р. с диагноза 

„Злокачествено новообразувание на млечната жлеза“. 

Претърпяла е операция на млечна жлеза и e с влошено 

здравословно състояние. Предстои й химиотерапия. Молителката 

е на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението 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” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Й. Б. М. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1145 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

К. М. Р. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1133 

Постъпила е молба с вх.№4242/17.09.2019г. от лицето К. М. Р. от 

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

помощ за лечение. 

    Господин Х. е със силно увредено здравословно състояние с 

прекаран инфаркт и три пъти имплантаця на стент. На 

26.03.2019г. постъпва за лечение в кардиологична болница 

гр.Русе с диагноза „ИБС. ОМИ преден с ST-елевация.Двуклонова 

коронарна болест. ППКИ на ЛАД с имплантация на 1 мис. Тежка 

левокамерна систолна дисфункция.“ и на 05.06.2019г. е постъпил 

с диагноза „ИБС.Нестабилна стенокардия-нова. Преживян преден 

МИ с ST-елевация.Състояние след ППКИ на ЛАД с имплантация 

на 1 МИС.“  Периодично му се налагат прегледи и лечения в 

гр.Русе. 

Лицето е на постоянна медикаментозна терапия,  поради 

разходите по лечението му се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето К. М. Р. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1146 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Е. И. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1134 

Постъпила е молба с вх.№4244/17.09.2019г. от лицето С. Е. И. от 

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

помощ за лечение. 

     Госпожа И. е безработна вдовица, която живее със 

семейството на сина си. Съпругът й З. И., който е имал заем от 

банка е починал при катастрофа преди две години. Понастоящем  

лицето с помощта на сина си изплаща заема.  Лицето е с увредено 

здравословно състояние и е на постоянна медикаментозна 

терапия, поради разходите по лечението се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и 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” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Е. И. от с.Хума, 

община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1147 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето  

Х. М. Р. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1135 

Постъпила е молба с Вх.№4243/17.09.2019г. от лицето Х. М. Р. от 

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

помощ  за закупуване на лекарства. 

        Г-жа Р. е пенсионерка по възраст, вдовица и живее сама. 

Лицето е с влошено здравословно състояние, като боледува от 

хипертония и е с прекаран мозъчен инсулт. Доходите й от пенсия 

са недостатъчни за покриване на разходите за закупуване на 

лекарства и ежедневни нужди. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението се 

намира във финансово затруднение 

         Необходими са й финансови средства 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” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. М. Р. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1150 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. А. М. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1136 

Постъпила е молба с вх.№3655/12.08.2019г. от лицето Е. А. М. от 

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

помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин М. и съпругата му са пенсионери. Лицето е с трета 

група т.н.р. боледува от хронични усложнения на диабет. На 

07.02.2019г. е постъпил на лечение в „УМБАЛ Медика Русе“ с 

диагноза „Захарен диабет тип 2 декомпенсиран с неврологични 

усложнения“. Поради недостиг на средства за предписаната му  

постоянна медикаментозна терапия се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Хума, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1152 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1137 

Постъпила е молба с вх.№ 4269/19.09.2019г. от лицето Ф. М. А. 

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

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства . 

         Господин А. е пенсионер. При инцидент в дома си лицето 

пада и си удря главата, след което на 18.03.2019г. е постъпил за 

оперативно лечение в МБАЛ „Света Анна-Варна“ с диагноза 

„Травмичен субдурален кръвоизлив, без открита вътречерепна 

травма“. На 26.03.2019г. е постъпил за лечение в МБАЛ 

гр.Исперих с  диагноза „Токсоалергична реакция“. Поради 

недостиг на средства за предписаната му постоянна 

медикаментозна терапия и непосилните разходи по лечението му 

лицето се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1153 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. М. З. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1138 

Постъпила е молба с вх.№4268 /19.09.2018г. от лицето Ф. М. З. от 

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

помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

Госпожа З. е безработна вдовица, която живее сама. Лицето няма 

никакви доходи, поради което не може да покрие ежемесечните 

си разходи. Необходими са й финансови средства за покриване на 

битовите разходи и за ежедневните нужди от първа 

необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със 

„За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

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

с.Ножарово, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1155 от Бехра Зюлкяр 

заместник кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 47.977/47 от 22.03.2019 г.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.09.2019г. 

№ 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 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Ерол Ибраим Сали ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

13 Станимир Петров Тодоров ЗА 

14 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

15 Азем Хълми Шакир ЗА 

16 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

17 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 57.1139 

С Решение № 17.336/17 от 28.02.2017 на Общински съвет – 

Самуил е дадено съгласие за създаване на социално предприятие 

към община Самуил, което попада в обхвата на дефиницията, 

посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013. В последствие 

във връзка с изискванията на процедура BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество“ за кандидатстване  по 

която е създадено предприятието цитираното решение е 

изменяно с Решение 19.384/19 от 20.04.2017 г., Решение № 

33.727/33 от 28.05.2018 г. и Решение № 47.977/47 от 22.03.2019 г.  

Към настоящия момент във връзка със сключен договор 

BG05M9OP001-2.040-0032-C01 за реализиране на проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Лозница и Община Самуил” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

– Компонент 2” е необходимо изменение и допълнение на 

Правилника за дейността на Общинско социално предприятие 

„Озеленяване и благоустройство – община Самуил”, тъй като 

съгласно изискванията в одобреното проектно предложение е 

разписано, че Община Самуил ще възложи на предприятието 

изпълнението на услугата патронажна грижа.  
      

  На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8, от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

,Общински съвет- Самуил със „За” –17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

 

1.Изменя и допълва Правилника за дейността на социално 

предприятие „Озеленяване и благоустройство – община 

Самуил”, актуализиран с  Решение № 47.977/47 от 22.03.2019 

г.  съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 



Приложение 1 

(съгласно Решение № 

19.384 по протокол № 

19 от 20.04.2017 г, изм. 

и доп. с Решение № 

33.727 по Протокол № 

33 от 28.05.2018 г. изм. 

и доп. с Решение № 

47.977 по Протокол № 

47от 22.03.2019 г. . изм. 

и доп. с Решение № 

57.1139 по Протокол № 

57от 20.09.2019 г.  на 

Общинския съвет- 

Самуил) 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА 

ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ И 

ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОБЩИНА 

САМУИЛ” 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1./1/ Този правилник урежда дейността, структурата, 

управлението, числения състав и организацията на работа в 

Общинско социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”, наричано по-нататък за 

краткост в настоящия правилник „Социално 

предприятие”/”Общинско предприятие”, както и реда и 

условията за ползване на предоставената му собственост. 

/2/ Социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”е създадено на основание 

чл.52 и чл.53 от Закона за общинска собственост, във връзка с 

изпълнението на дейност по проект „Развитие на социалното 

предприемачество в община Самуил“ по Приоритетна ос 2: 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 

социалното предприемачество и на професионалната интеграция 

в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” 

посредством процедура  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

/3/ /отменен Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г./  

/4/ „Озеленяване и благоустройство – община Самуил”се 

създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет-

Самуил. 



/5/ Социалното предприятие не е самостоятелно 

юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община 

Самуил, в рамките на предоставените му правомощия. 

/6/ Социалното предприятие осъществява дейността си въз 

основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията 

на Закона за общинската собственост, и Наредба №19 за 

създаване, управление и контрол на общинските предприятия в 

община Самуил на Общински съвет Самуил, както и спазването 

на нормативните актове, вътрешната нормативна уредба в 

Община Самуил, заповедите на Кмета на Общината и други. 

/7/ Социалното предприятие е второстепенен разпоредител 

с бюджетни кредити по Бюджета на Община Самуил. 

/8/ Общинското предприятие може да има собствен печат, 

на който е отбелязано наименованието на предприятието и 

организационната му структура. 

Глава втора 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

Чл. 2. Предметът на дейност на Социалното предприятие е: 

/1/Хигиенизиране на територията на общинския център и 

другите населени места в общината; 

/2/ Озеленяване: 

2.1.Поддържане на зелените площи, цветните фигури, 

насаждания по улиците, паркове и гробищни терени, както и 

създаването и поддържането на нови такива в рамките на 

общината; 

2.2. Производство на декоративни дървета, храсти и цветя; 

2.3. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г./  Предоставяне на услуги по озеленяване и 

благоустройство; 

2.4. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г./  Осигуряване на оптимална заетост на наетите лица 

от целевата група – интеграция на уязвими групи и подкрепа за 

заетост на неактивни и/или безработни лица. 

/2а/ / нов Решение № .............. по Протокол № ...от 

.............. г./  Във връзка със сключване на договор за възлагане на 

услуги от общ икономически интерес  за реализиране на проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Лозница и Община Самуил” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

– Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР предметът на дейност 

се разширява с осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора 

в техните домове. 

Чл. 3. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

/1/ Основната цел на Общинско предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил” е: 

1. осигуряване на заетост на лица в неравностойно 

положение на пазара на труда и други социално 

изключени лица: 

- Продължително безработни лица; 



- Лица от етническите малцинства с начално и по-ниско 

образование; 

- Хора с увреждания; 

- Лица над 54-годишна възраст; 

2. / нов Решение № .............. по Протокол № ...от .............. г./  

подобряване на качеството на живот и възможностите за 

социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ (материален и 

кадрови) капацитет за предоставянето им. 

/2/ Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство – 

община Самуил” изпълнява следните функции: 

1. Организира и осигурява необходимите условия за 

осъществяване на основната си дейност – озеленяване 

и благоустройство в населените места в община 

Самуил. 

1а. / нов Решение № .............. по Протокол № ...от 

.............. г./  Организира и осигурява необходимите 

условия за осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги на лица с увреждания и 

възрастни хора в техните домове 

2. Осигурява необходимата техническа и материално-

счетоводна отчетност за реализиране на дейностите в 

предприятието. 

Глава трета 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под 

наименованието „Озеленяване и благоустройство – община 

Самуил”, със седалище: с. Самуил, ул. Васил Левски № 31 

Глава четвърта 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 5. Организационната структура и численият състав на 

общинското предприятие се утвърждава от Общински съвет-

Самуил, съгласно Приложение 1.1.  към настоящия правилник, а 

длъжностното разписание-от Кмета на Общината. 

/1/Последващи изменения в организационната структура 

се утвърждават от Общински съвет - Самуил, по предложение на 

Кмета на Общината, на база мотивиран доклад от Ръководителя. 

Чл. 6. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г 

изм. с Решение № .............. по Протокол № ...от .............. г./  /   

/1/Общият числен състав на Социалното предприятие е 23 лица, 

от които 14  лица от целевата група по процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество“. 

 /2/ Подборът на персонала се извършва на конкурсен 

принцип, при спазване на хоризонталните политики по 

процедури, разработени от екипа за организация и управление на 

проекта. 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ 



Чл. 7. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г 

изм. с Решение № .............. по Протокол № ...от .............. г../  /1/ 

Дейността на Общинското предприятие се координира и 

контролира от Кмета на със съдействието на общинската 

администрация 

/2/ Общинската администрация чрез своите специализирани 

звена оказва методическа помощ на Общинското предприятие. 

Чл. 8. /1/ Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство 

– община Самуил”се управлява от Ръководител, който се 

назначава и освобождава от Кмета на Общината. 

Чл. 9 /1/ Кметът на общината назначава ръководителя на 

Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – 

община Самуил” и сключва индивидуален трудов договор с него, 

след провеждане на конкурс по реда и условията на КТ. 

/2/Договорът с Ръководителя на общинското предприятие 

се прекратява с изтичането на срока на договора, както и 

предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда. 

Чл. 10. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г 

изм. с Решение № .............. по Протокол № ...от .............. г./  

Ръководителят организира и управлява дейността на 

предприятието съобразно действащото законодателство, 

настоящия правилник, наредбите и решенията на Общинския 

съвет и заповедите на Кмета на Общината. 

Чл. 11. За осъществяване на делегираните му правомощия 

Ръководителят на Общинското предприятие издава заповеди. 

/1/Ръководителят сключва, изменя и прекратява трудовите 

договори на работещите в предприятието, утвърждава 

длъжностните им характеристики и урежда трудовите 

правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда. 

Чл. 12. / отменен с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г./   

Чл. 12а / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./   /1/ Ръководителят, отговаря за управлението на социалното 

предприятие, координацията на работата на служителите, 

оценява тяхната работа, разпределя и делегира задачи и 

отговорности на служителите на предприятието, упражнява 

оперативен контрол върху задачите на членовете на екипа, 

изпълнението на времевите графици, контрол върху отчетността, 

проверка и контрол на работата на доставчиците и 

изпълнителите. Организира изготвянето, актуализирането и 

представянето на периодични отчети за осъществената стопанска 

дейност на Предприятието, в разпоредените срокове, пред 

дирекция „АПОФД”; 

(2) Ръководителят предоставя информация за 

предприятието и дейността му за публикуване на официалната 

страница на Община Самуил, след съгласуване с ръководителя на 

екипа за организация и управление на проекта и съответното 

длъжностно лице от Община Самуил, отговарящо за публикуване 

на информация на официалната страница.“ 

Чл. 12б / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./  Персоналът (работници и служители) на социалното 

предприятие взема активно участие в управлението на 

предприятието като:  



1. Участва в разработването на вътрешни правила и 

процедури, регламентиращи дейността по неговото 

функциониране.  

2. Участва при вземането на решения във връзка с 

производствената дейност – планиране, изпълнение и отчитане; 

управление на персонала и социалните дейности; 

инвестиционната и финансова дейност, както и при 

разпределение на формирана печалба от страна на предприятието 

и други, свързани с управлението на Предприятието. 

Глава шеста 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 13. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./   /1/Цялостната дейност на предприятието от датата на 

сключване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ между Община Самуил и Управляващия орган по 

процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество“. се финансира със средства от генерирани от 

предприятието приходи и: 

1.1. До приключване на дейностите по проект „Развитие 

на социалното предприемачество в община Самуил“ по 

процедура  BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“ – с финансиране по  Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз; 

 

1.2. След изпълнение на проектните дейности и 

одобряване на окончателния доклад на проекта за период 

минимум от 6 месеца – със средства от бюджета на 

Община Самуил; 

 

1.3. Приходи от дейности, реализирани от предприятието 

в рамките на предмета му на дейност, утвърден с 

настоящия правилник, в т.ч. и средства за компенсация 

съгласно сключен договор за предоставене на УОИИ за 

реализирене на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил” по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” 

/2/Всички разходи се реализират по Единния бюджетен 

класификатор на разходите по бюджета на Община Самуил. 

/3/ Разходите на Общинското предприятие  „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”, съгласно приетия бюджет са 

отразени в План-сметка и включват: 

1. Възнаграждения и осигуровки от страна на 

работодателя за утвърдените численост. 

2. Закупуване на материали, консумативи и 

материални активи, необходими за дейността на социалното 

предприятие- по параграфи материали и консумативи , горива и 

външни услуги. 

/4/ ( нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г.)   

При формиране на печалба от страна на предприятието, същата 

се използва изцяло за постигане на положително социално 

въздействие, като минимум 51% се насочва за постигане на 



основната цел, а останалата част се използва от Община Самуил 

за подобряване на качеството на живот на уязвимите групи и  за 

свързани с основната цел дейности. 

 

Чл. 14. Бюджетните средства се изразходват само по 

предназначение, съгласно одобрения от Общинския съвет 

бюджет на Общинското предприятие. 

Чл. 15. Промени в одобрения бюджет се извършват след 

разглеждане и гласуване от Общинския съвет въз основа на 

мотивирано искане от Ръководителя на Общинското предприятие 

. 

Чл. 15а / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./  Общинското социално предприятие осъществява 

счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община 

Самуил. 

Чл. 15б / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./  Годишните брутни приходи на предприятието се установяват 

въз основа на годишния счетоводен отчет.  

Чл. 15в /нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./   Предприятието реализира приходи от дейността си, които 

подлежат на внасяне изцяло в прихода на бюджета на Община 

Самуил. 

Глава седма 

ДЪЛГОГРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 16. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г./  Придобитите дълготрайни активи по раздел II „ЕДИННА 

СТАВКА” от Бюджета на проекта по процедура BG05M9OP001-

2.010  „Развитие на социалното предприемачество“, както и 

други движими и недвижими вещи, необходими за 

осъществяване на дейността на Общинското предприятие се 

предоставят на предприятието с отделно решение на Общински 

съвет-Самуил и/или заповед на Кмета на Община Самуил за 

осъществяване на предмета на дейност, при спазване 

изискванията на Закона за счетоводството. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

/ нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   

§ 1. По смисъла на този правилник: 

1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо 

от правната му форма, което:  

а) в съответствие със своя правилник, има за основна цел 

постигането на измеримо, положително социално въздействие, а 

не генерирането на печалба за своите собственици и което:  

-предоставя услуги или стоки, които генерират социална 

възвръщаемост  

 и/или  

-използва метод за производство на стоки или услуги, 

който въплъщава неговата социална цел;  

б) използва своята печалба на първо място  за постигането 

на основната си цел;  



в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен 

начин; 

 

2. Под социална възвращаемост следва да се разбира действия 

и/или дейности, насочени към подобряване качеството на живот 

на уязвими групи. Под социална възвращаемост не се разбира и 

не следва да се включват дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 

51 % от печалбата, която трябва да се насочва към основната цел 

на социалното предприятие. Основната цел на социалното 

предприятие трябва да води до постигане на измеримо 

положително социално въздействие.   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.1 и ал.2 от 

ЗМСМА и чл.52, ал.2 и чл.53 от Закона за общинска собственост. 

§2. След назначаването му Ръководителят  на Общинско 

предприятие „Озеленяване и благоустройство”-община Самуил 

незабавно предприема действия за регистрацията му, пред 

съответните органи. 

§3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република 

България, в това число и актовете на органите на местно 

самоуправление на територията на община Самуил. 

§4. Настоящият Правилник е приет от Общински съвет - Самуил 

с Приет с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, 

изм. и доп. с Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 

г. изм. и доп. с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г. на Общинския съвет- Самуил 

Приложение 1.1 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство-

община Самуил” 

Приет с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, 

изм. и доп. с Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 

г. изм. и доп. с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г. изм. и доп. с Решение № ............ по Протокол № 

.........от ............ г.  на Общинския съвет- Самуил 

 

№ 

по 

ред 

Структурни звена и 

длъжностни наименования 

Брой 

длъжности 

Код по НКПД 

 Ръководител, обособено 

производство 

1 1321-6008 

 Счетоводител 1 2411-4006 

 Работник озеленяване  8 9214-0015 

 Чистач 3 9112-0004 

 Градинар 2 6113-1002 

 Общ работник 1 9622-0001 

 Шофьор 1 9112-0004 

 Координатор, дейности 1 4419 3010 

 Медицинска сестра, 

домашни грижи 

2 2221 5002 

 Санитар 3 8322 2002 



 

Приложение 1.2 

ОПИС  

на предоставеното за стопанисване и управление  общинското 

имущество на Социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”  

Приет с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, 

изм. и доп. с Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 

г. изм. и доп. с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г. изм. и доп. с Решение № ............ по Протокол № 

.........от ............ г.  на Общинския съвет- Самуил 

1. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 

Сграда на адрес с. Самуил, ул. Васил Левски № 31, 

представляваща двуетажна масивна сграда - 200 кв.м с 

предназначение "Административна сграда" и "Санитарен възел" - 

60 кв.м. съгласно Акт за частна общинска собственост № 

74/20.03.2006г. Сградата по т. 1 се предоставя на Общинско 

предприятие „Озеленяване и благоустройство – Община Самуил” 

за срок от 3 години и при запазване на предназначението му за 

същия срок. 

2. ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И АКТИВИ 

2.1. Компютърна конфигурация ACER V226HQL - 1 бр 

2.2. Мултифункционално устройство BROTHER DCP-

1512E – 1 бр. 

2.3. Бюро, производител „Виденов Груп” ООД – 3 бр. 

2.4. Офис стол, производител „Виденов Груп” ООД – 3 бр. 

2.5. Секция, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

2.6. Офис шкаф, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

2.7. Посетителски стол, производител „Виденов Груп” ООД 

– 2 бр. 

2.8. Закачалка, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1143 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” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1140 

Постъпило е предложение с вх.№ 4089/05.09.2019 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 Фатме Нурай 

Кадир.Лицето е назначено на работа от 28.08.2019 година, като 

логопед по Проект”Детство без граници”. Служителката е с 

местоживеене в село Здравец, поради което се налага да пътува 

всеки  ден до местоработата си в село Самуил. 

 

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

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

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

 

РЕШИ: 

Добавя към списъка на пътуващите служители, ползващи 

специализиран превоз организиран от  Община Самуил, съгласно 

предложението: 

 Фатме Нурай Кадир-логопед по проект”Детство без 

граници” пътуваща по маршрута село Здравец 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 кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1149 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” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 57.1141 

Постъпило е предложение с вх.№ 4254/18.09.2019 г. от 

Юксел Алиев-  Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост-с.Самуил  с което предлага, към  списъка на 

пътуващите служителите ползващи специализиран превоз по 

линията: ” Пчелина-Самуил”, да бъде  включена Гюляй 

Сейнурова Хюсеинова. Същата пътува от село Голяма вода до 

село Самуил, където е местоработата й в ДВЛУИ. 

В предвид на това  предлагам ОбС-Самуил  да   

актуализира списъка на  пътуващите  служители  при община 

Самуил,  като приеме следното:  

 

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

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

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

 

РЕШИ: 

Добавя към списъка на пътуващите служители, ползващи 

специализиран превоз организиран от  Община Самуил, съгласно 

предложението: 

 Гюляй Сейнурова Хюсеинова –ДВЛУИ-с.Самуил 

пътуваща по маршрута село Голяма вода до село Самуил и 

обратно. 

 Ваня ДимитроваТодорова-считано от 02.09.2019 г.-

Разград-Самуил-Разград-ДГ-Самуил. 

 Славяна Иванова Обрядкова- считано от 18.09.2019 г.-

Разград-Самуил-Разград- ДГ-Самуил. 
 

 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 
 
 
 
 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 57 
от заседание на 20.09.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-1156 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил. 
 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността 

„кмет на кметство“  във връзка с произвеждане на избори за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019г. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ 57.1142 

На 24.09.2019г. ще изтече срокът за регистрация на кандидатите 

за кметове и общински съветници за насрочените на 27.10.2019г. 

местни избори. Съгласно разпоредбите на ЗМСМА, Изборния 

кодекс и Указанията на ЦИК, след тази дата Общински съвет 

Самуил следва да вземе решение, с което да определи временно 

изпъняващи длъжността „кмет на кметство“ в случаите, когато 

някой от действащите кметове е регистриран като кандидат. 

Централната избирателна комисия със свое решение е дала 

разяснения във връзка с регистрацията на кандидатите в изборите 

за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. В решението са 

изяснени въпросите, отнасящи се до прилагането на чл.42, ал.6 от 

ЗМСМА.За нов мандат са кандидати следните действащи  

кметове : 

 

1.Емине Исмаил  Хамид  за кмет на с.Богданци;  

2.Февзи Ниязиев Хюсменов   за кмет на с.Богомилци; 

3.Ибрахим Сюлейман Ахмед  за кмет на с. 

Владимировци; 

4.Рейхан Кадир Назиф  за кмет на с. Кривица; 

5.Расим Кадир  Салим за кмет на с. Пчелина; 

6.Ерхан Хаккъ  Ахмед за кмет на с. Хума; 

7. Розалина Иванова Данева- Борисова за кмет на с. 

Хърсово; 

8. Еюб  Сабри Шакир за кмет на с. Голяма вода. 
  Настъпилите обстоятелства налагат необходимостта от вземане 

на решение от страна на Общински съвет-Самуил,  за избиране 

на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в 

община  Самуил. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 42, ал.4 и ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г. и писмо на ЦИК Изх.№МИ-06-

326/19.09.2019год.,Общински съвет – Самуил, Общински съвет- 

Самуил със „За” –17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ: 

I. Избира, считано от 25.09.2019г. до полагане на клетва от 

новоизбраните  кметове на кметства,за временно изпълняващи  

длъжността кметове на кметства, както следва: 

1.Кметство  с.Богданци –   ФевзиеХалидоваСюлейманова; 

2.Кметство  с.Богомилци –  Райме Мехмедова Мехмед; 

3.Кметство  с.Владимировци– Севдия Ибрахим Али; 

4.Кметство  с.Хърсово – Сениха Расим Риза; 

5.Кметство  с.Хума –  Фикрие Ахмед Хабил; 

6.Кметство  с.Кривица -  Гюлтен Бекир Реджеб; 

7.Кметство с.Пчелина –   Джелил Кямил Ахмед; 

8.Кметство с.Голяма вода – Нургюл Шакирова; 

 



II. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва от 

новоизбрания  кмет на община, за временно изпълняващ  

длъжността кмет на община Самуил-Бехра Сали  Зюлкяр с ЕГН 

7802038790 

III. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва от 

новоизбрания  кмет на кметство Ножарово, за временно 

изпълняващи  длъжността кмет на кметство с.Ножарово- Фатме 

Салиева Керимова с ЕГН 6004235030; 

IV.Определя основно месечно възнаграждение на посочените в 

т.I, т.II и т.III в размер на 100 %  от основното възнаграждение 

на заместваните  кметове. 

     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/ 

 
 
 
 
 
 

 
 


