ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 44
от заседание на 17.01.2019 г.
 Докладна записка с вх. № 61-02-906 от д –р Бейтула Сали –
Кмет на Община Самуил
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Ремонт на Ритуална зала,
с. Богданци” по Проект „Красива България”, Мярка 01
„Подобряване на обществената среда в населените места”
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 17.01.2019г.
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Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Сезгин Бекир Ахмед
Кемал Сюлейман Кадир
Ерсин Февзи Исмаил
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Азем Хълми Шакир
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
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Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 44.899
Община Самуил ще кандидатства с проект „Ремонт на Ритуална
зала, с. Богданци” по Проект „Красива България”, Мярка 01
„Подобряване на обществената среда в населените места”, част
от програмата на Министерство на труда и социалната политика
(МТСП) за намаляване на безработицата и постигане на
устойчива заетост на работната сила в общините и населените
места.
Съгласно изискванията, при кандидатстване общината трябва да
представи и копие от решение на Общински съвет – Самуил, във
връзка с чл. 94 от Закона за публичните финанси. Финансовата
рамка за кандидастване по мярка М01 е максимална обща
стойност на бюджета за един кандидатстващ 400 000 лева с
ДДС, а минимална – 60 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата вноска
от кандидата е най-малко 50%, а финансирането от Проект
„Красива България” е най-много 120 000 лв. с ДДС.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по мярка
М01, при стойност за СМР/СРР до 215 000 лева с ДДС, е както
следва:
- 94 % за СМР/СРР;
- 6 % за организация, оперативно управление и изпълнение от
страна на Проект „Красива България”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 94 от
Закона за публичните финанси ОбС– Самуил, Общински съвет –
Самуил със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въздържали
се” – няма.

РЕШИ:

1.Дава съгласие за кандидатстване за ремонт на съществуваща
сграда Ритуална зала, с. Богданци, ул. „Георги Бенковски” № 14,
община Самуил, област Разград, поземлен имот ХІІ, квартал 26
по плана на с. Богданци по Проект „Красива България”, Мярка 01
„Подобряване на обществената среда в населените места” и
съфинансиране 51 % в размер на 35906 лева. с ДДС на
заложените в проекто-предложението дейности
2. Дава съгласие разпределението на общия бюджет на
кандидатствания за финансиране обект по Мярка 01 от 70403лв. с
ДДС да е както следва:
- 66179лв. с ДДС, т.е. 94% от 70403 лв. с ДДС - за СРР/СМР;
-4224лв. с ДДС, т.е. 6% от 70403лв. с ДДС. - за организация,
оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
3. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства,
реализира, отчете и заплати всички разходи по проекта
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7
/седем/ - дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административен съд - гр. Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/
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Кандидатстване
с
проект
„Подобряване
достъпността на средата в Център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с деменция с. Хума” по Проект „Красива
България”, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от
резидентен тип”
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Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
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Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 44.900
Община Самуил ще кандидатства с проект „Подобряване
достъпността на средата в Център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с деменция с. Хума” по Проект „Красива
България”, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от
резидентен тип”, част от програмата на Министерство на труда и
социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и
постигане на устойчива заетост на работната сила в общините и
населените места.
Съгласно изискванията, при кандидатстване общината трябва да
представи и копие от решение на Общински съвет – Самуил, във
връзка с чл. 94 от Закона за публичните финанси. Финансовата
рамка за кандидастване по мярка М01 е максимална обща
стойност на бюджета за един кандидатстващ 400 000 лева с
ДДС, а минимална – 60 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата вноска
от кандидата е най-малко 30%, а финансирането от Проект
„Красива България” е най-много 180 000 лв. с ДДС.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по мярка
М02-01, при стойност за СМР/СРР до 215 000 лева с ДДС, е
както следва:
- 94 % за СМР/СРР;
- 6 % за организация, оперативно управление и изпълнение от
страна на Проект „Красива България”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 94 от
Закона за публичните финанси ОбС– Самуил, Общински съвет –
Самуил със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въздържали
се” – няма.
РЕШИ:
1.Дава съгласие за кандидатстване с проект „Подобряване
достъпността на средата в Център за настаняване от семеен тип
3

за пълнолетни лица с деменция с. Хума” по Проект „Красива
България”, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от
резидентен тип” и съфинансиране 50,04 % в размер на 31999
лева. с ДДС на заложените в проекто-предложението дейности
2. Дава съгласие разпределението на общия бюджет на
кандидатствания за финансиране обект по Мярка 02-01 от 63946
лв. с ДДС да е както следва:
- 60109 лв. с ДДС, т.е. 94% от 63946 лв. с ДДС - за
СРР/СМР;
-3836,76 лв. с ДДС, т.е. 6% от 63946лв. с ДДС. - за
организация, оперативно управление и изпълнение от страна на
ПКБ.
3. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства,
реализира, отчете и заплати всички разходи по проекта
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7
/седем/ - дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административен съд - гр. Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/
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