ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-25 от инж. Джевдет Азис – Кмет
на Община Самуил.

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за приходите и
разходите за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозване
на битовите отпадъци, обезвреждането им на депо, поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване и
снегопочистване в населените места на Община Самуил за
2020 година и определяне на размера на такса битови
отпадъци за 2020 година.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
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Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 4.028
По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и такси
/ЗМДТ/ таксата за битови отпадъци е местна такса, която се
определя от Общинския съвет и се събира от общината. Съгласно
чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при спазването на
следните принципи:
 Възстановяване на пълните разходи на Общината по
предоставянето на услугата;
 Създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги и повишаване на тяхното качество;
 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и
заплащане на местните такси. В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ,
Общински съвет – Самуил с Решение №33.404 по Протокол № 33
от 17.03.2003 год. е приел Наредба №7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в
Община Самуил, в която е указан редът за администриране и
събиране на таксата за битови отпадъци. Същата се актуализира
ежегодно при промяна на нормативните условия.
Към настоящия момент Общинският съвет не е променил
размера и основата за определяне на таксата за битови отпадъци
за 2020 година.
Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите по
реда на чл. 66 от ЗМДТ и съгласно разпоредбите на чл. 60 и чл.
64 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци /ДВ бр.7/20.01.2017 г./ за 2020 г. се

предвижда Община Самуил да внесе отчисления и обезпечения в
следните размери:
- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за
неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./тон;
- за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни
отпадъци в Регионалното депо за 2020 г. – 69,00 лв./тон;
- за отчисления за рециклиране и оползотворяване на
депонираните отпадъци в Регионалното депо– 3,86 лв./тон;
или общо за отчисления и обезпечения за 2020 година- 83.46
лв./тон.
Тук е от изключителна важност намаляването на количеството
събрани,транспортирани и депонирани отпадъци на територията
на Община Самуил.
Одобрена е схема, според която в населените места в общината
върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се
изграждат площадки или се обособяват места, където са
разположени общите съдове за съхранение на битовите отпадъци
с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно
най-удобно няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един
съд за съхранение на битовите отпадъци. При запълване на найблизкия съд битовите отпадъци следва да се изхвърлят в съседен
незапълнен. Тази схема подлежи на изменение и допълване,
предвид възникване на допълнителни потребности от съдове за
смет. Още повече, че се касае за отпадъци, които ще се генерират
през предстоящата година и често не биха могли да бъдат
предвидени дори с приблизително точност.
План-сметката за 2020 г. е разработена на база
необходимите разходи на Общинско предприятие “Самуил 2011”
за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и поддържането
на
чистотата
на
териториите
за
обществено
ползване,снегопочистване, както обезпеченията и отчисленията
породени от нормативни актове на Министерски съвет. В плансметката са включени и разходи за горива и материали във връзка

с управлението и контролирането на дейностите по чистотата и
снегопочистването.
План-сметката е съобразена и с честота на събиране и
сметоизвозване по населени места и райони за 2020 година,
определена със Заповед №796/20.08.2019 г. на Кмета на Община
Самуил.
Разходите за работни заплати и осигуровки за 2020 г. са
разчетени на база численост в дейност “Чистота”.
Щатната численост към бюджета на Общинско
предприятие “Самуил 2011” за 2020 г., която ще обслужва
дейностите по чистотата е 9 бр.
Планираните разходи са съобразени с честотата на
сметосъбирането и транспортирането им, която е ежеседмична за
селата Самуил и Владимировци , а за останалите населени места
от територията на Община Самуил е най-малко два пъти месечно.
За
необходимите
средства
за
сметосъбиране,
сметоизвозване, депониране и поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване,както и за снегопочистване
за 2020 г. предлагаме План-сметка от проекта на решението по
/Приложение №1/:
Общият размер на разходите за 2020 г. възлизат на 353 644.00 лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.62,чл. 66, ал. 1 и
чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси; чл. 16 и чл.16а
от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните
такси и цените на услуги на територията на Община Самуил,
Общински съвет – Самуил „За” –16 гласа; „Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
РЕШИ

І. Общински съвет-Самуил одобрява така изготвената Плансметката за необходимите разходи за дейностите по
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране,поддържане
чистотата на територии за обществено ползване и
снегопочистване за 2020 г. съгласно Приложение №1
Приложение №1
1. Разходи
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Самуил за 2020 година
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови
отпадъци
Разход
лв.
§ 10 00 - Издръжка
7 000
§ 10 15 - Материали
7 000
2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на
Община Самуил и транспортирането им до Регионално депо- в гр. Разград
за обезвреждането им
Разходи на Общинското предприятие "Самуил 2011" за
199 800
почистване
§ 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения
82 600
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от
работодателя
§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и
държавата
§ 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя
§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително
осигуряване от работодател
§ 10 00 - Издръжка
§ 10 13 - Постелен инвентар и облекло
§ 10 15 - Материали

4 400
18 300
9 900
5 200
3 200
90 500
1400
15 000

§ 10 16 - Вода, горива, енергия

38 000

§ 10 20 - Разходи за външни услуги

30 000

§ 10 30 - Текущ ремонт

6 000

§ 10 51 - Разходи за командировки

100

§ 10 62 - Разходи застраховки
5 000
§ 19 00 – Данъци и такси
4000
§ 19 01 – Разходи за държавни данъци,такси,наказателни
3 500
лихви и адм.санкции
§ 19 81 – Разходи за общински данъци,такси,наказателни
500
лихви и адм.санкции
Заета щатна численост - брой
7
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
116 844.00
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за
неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./тон

14 840

- Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни
отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за
всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от “Наредба
№7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
96 600
определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци”-съгл.чл.20,ал.1,т.1
за 2020 г. – 69,00 лв./тон
- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на
депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл.
60 от ЗУО за всеки тон / “Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
5 404
реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране
на отпадъци”– 3,86 лв./тон
4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеи, паркови и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване
§ 10 00 - Издръжка
5000. 00

§ 10 15 - Материали
5.Разходи за зимно поддържане /снегопочистване / на 55.4
км от общинската и улична пътна мрежа в населените
места;
Общо разходи:

5000. 00
20 000.00
353 644.00

ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския
съвет предложение за разпределение на преходния остатък от
такса битови отпадъци за 2019 г.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му и подлежи на оспорване в срока по АПК
пред Административен съд-гр.Разград.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/

Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-26 от инж.Джевдет Азис – кмет
на община Самуил.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 3.026 по
Протокол № 3 от 28.12.2011 г. на Общински съвет – Самуил
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
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Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 4.029

В Закона за общинската собственост е регламентирана
възможността общината да осъществява някои дейности
самостоятелно, като за целта бе създаде общинско предприятие.
Общинското предприятие е специализирано звено на общината за
управление на общинското имущество, за задоволяване на
потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на
общински дейности, финансирани от общинския бюджет.
Същото се създава, преобразува и закрива с решение на
общинския съвет. За осъществяване на дейността на общинското
предприятие е изготвен и приет Правилник, който е утвърден по
Решение № 3.026 от 28.12.2011 г., от Общинския съвет-Самуил.
Правилника за дейността на Общинско предприятие „Самуил
2011” по Приложение №3, съгласно Решение № 3.026 по
Протокол № 3 от 28.12.2011 г., на Общински съвет – Самуил е
следната:
Приложение № 3
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ “САМУИЛ 2011” С. САМУИЛ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда предмета на дейност,
структурата, числения състав, организацията на дейност и
предоставеното на ОП “Самуил 2011” с. Самуил общинско
имущество.
Чл. 2. ОП “Самуил 2011” е създадено с Решение №
3.026/28.12.2011 г. на Общински съвет с. Самуил с предмет на
дейност: комунални дейности, сметосъбиране и сметоизвозване,
поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и паркове на
териториите за обществено ползване в и извън населените места
на общината; поддържане сервитутите на общинската пътна
мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и

съоръжения; поддържане на дерета и водоеми; изграждане и
ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане;
изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и
организиране, художествено оформление и украса на тържества и
мероприятия, изграждане на улично осветление, транспортни
услуги; както и всяка друга дейност, незабранена от закон.
Чл. 3. ОП “Самуил 2011” осъществява дейността си в
съответствие с този Правилник, Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и конкретните правомощия на Кмета на Общината на Общински
съвет – Самуил и нормативни актове, отнасящи се до предмета на
дейност на предприятието.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВЕН СТАТУТ
Чл. 4. (1)
Общинското предприятие е специализирано
звено на общината за управление на общинско имущество за
задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване
изпълнението на общински дейности.
(2)
Общинското
предприятие
не
е
самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от
свое име за сметка на Община Самуил.
Чл. 5. Общинското предприятие отчита дейността си по
приходно – разходна сметка и ползва собствен печат.
Чл. 6. В регистъра за общинските предприятия в Община
Самуил се вписват данни за предмета на дейност, структурата,
числения състав и предоставеното за управление общинско
имущество на ОП “Самуил 2011” с. Самуил. Към регистъра се
прилагат годишните финансови отчети на общинското
предприятие.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА

Чл. 7. ОП “Самуил 2011” с. Самуил извършва следните
дейности:
1.
Комунални дейности
2. Сметосъбиране и сметоизвозване
3. Поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и
паркове на териториите за обществено ползване в и
извън населените места на общината
4. Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа
5. Поддържане и изграждане на спортни терени и
съоръжения;
6. Поддържане на дерета и водоеми
7. Изграждане и ремонт на детски площадки и градинско
обзавеждане
8. Изграждане и ремонт на тротоарни настилки
9. Осигуряване
и
организиране,
художествено
оформление и украса на тържества и мероприятия
10. Изграждане на улично осветление
11. Транспортни услуги
12. Други дейности.
Община Самуил има необходимост и възнамерява да разшири
дейността на Общинско предприятие „Самуил 2011”, което да се
занимава не само със сметоизвозване ,сметопочистване, а и
снегопочистване, както и други общински дейности,
финансирани от общинския бюджет.
Във връзка с това и на основание чл.53,ал.3 и ал.4 от Закона за
общинската собственост предлагаме следното изменение и
допълнение в Раздел I,чл.2 да се добави „Снегопочистване”,както
и в Раздел III,т.12 „Други дейности”става „Снегопочистване”,а
т.13 става „Други дейности” при което то придобива следния вид:
Приложение № 3

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ “САМУИЛ 2011” С. САМУИЛ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда предмета на дейност,
структурата, числения състав, организацията на дейност и
предоставеното на ОП “Самуил 2011” с. Самуил общинско
имущество.
Чл. 2. ОП “Самуил 2011” е създадено с Решение №
3.026/28.12.2011 г. на Общински съвет с. Самуил с предмет на
дейност: комунални дейности, сметосъбиране и сметоизвозване,
поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и паркове на
териториите за обществено ползване в и извън населените места
на общината; поддържане сервитутите на общинската пътна
мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и
съоръжения; поддържане на дерета и водоеми; изграждане и
ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане;
изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и
организиране, художествено оформление и украса на тържества и
мероприятия, изграждане на улично осветление, транспортни
услуги,снегопочистване, както и всяка друга дейност,
незабранена от закон.
Чл. 3. ОП “Самуил 2011” осъществява дейността си в
съответствие с този Правилник, Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и конкретните правомощия на Кмета на Общината на Общински
съвет – Самуил и нормативни актове, отнасящи се до предмета на
дейност на предприятието.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВЕН СТАТУТ
Чл. 4. (1)
Общинското предприятие е специализирано
звено на общината за управление на общинско имущество за

задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване
изпълнението на общински дейности.
(2)
Общинското
предприятие
не
е
самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от
свое име за сметка на Община Самуил.
Чл. 5. Общинското предприятие отчита дейността си по
приходно – разходна сметка и ползва собствен печат.
Чл. 6. В регистъра за общинските предприятия в Община
Самуил се вписват данни за предмета на дейност, структурата,
числения състав и предоставеното за управление общинско
имущество на ОП “Самуил 2011” с. Самуил. Към регистъра се
прилагат годишните финансови отчети на общинското
предприятие.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА
Чл. 7. ОП “Самуил 2011” с. Самуил извършва следните
дейности:
1.Комунални дейности
2.Сметосъбиране и сметоизвозване
3. Поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и
паркове на териториите за обществено ползване в и извън
населените места на общината
4.Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа
5.Поддържане и изграждане на спортни терени и
съоръжения;
6.Поддържане на дерета и водоеми
7.Изграждане и ремонт на детски площадки и градинско
обзавеждане
8.Изграждане и ремонт на тротоарни настилки
9.Осигуряване и организиране, художествено оформление и
украса на тържества и мероприятия
10.Изграждане на улично осветление
11.Транспортни услуги

12.Снегопочистване;
13.Други дейности.
На основание
чл.21,ал.1,т.8; чл.22,ал.1 от ЗМСМА;
чл.52,ал.3 и ал.4; чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост
Общински съвет-Самуил „За” –16 гласа; „Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
I.Приема така представеното изменение и допълнение на
Решение № 3.026 по Протокол № 3 от 28.12.2011 г., на Общински
съвет – Самуил в частта по Приложение №3 ПРАВИЛНИК ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “САМУИЛ
2011” С. САМУИЛ, при което то придобива следния вид:

съоръжения; поддържане на дерета и водоеми; изграждане и
ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане;
изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и
организиране, художествено оформление и украса на тържества и
мероприятия, изграждане на улично осветление, транспортни
услуги,снегопочистване, както и всяка друга дейност,
незабранена от закон.
Чл. 3. ОП “Самуил 2011” осъществява дейността си в
съответствие с този Правилник, Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и конкретните правомощия на Кмета на Общината на Общински
съвет – Самуил и нормативни актове, отнасящи се до предмета на
дейност на предприятието.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВЕН СТАТУТ

Приложение № 3
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ “САМУИЛ 2011” С. САМУИЛ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда предмета на дейност,
структурата, числения състав, организацията на дейност и
предоставеното на ОП “Самуил 2011” с. Самуил общинско
имущество.
Чл. 2. ОП “Самуил 2011” е създадено с Решение №
3.026/28.12.2011 г. на Общински съвет с. Самуил с предмет на
дейност: комунални дейности, сметосъбиране и сметоизвозване,
поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и паркове на
териториите за обществено ползване в и извън населените места
на общината; поддържане сервитутите на общинската пътна
мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и

Чл. 4. (1)
Общинското предприятие е специализирано
звено на общината за управление на общинско имущество за
задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване
изпълнението на общински дейности.
(2)
Общинското
предприятие
не
е
самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от
свое име за сметка на Община Самуил.
Чл. 5. Общинското предприятие отчита дейността си по
приходно – разходна сметка и ползва собствен печат.
Чл. 6. В регистъра за общинските предприятия в Община
Самуил се вписват данни за предмета на дейност, структурата,
числения състав и предоставеното за управление общинско
имущество на ОП “Самуил 2011” с. Самуил. Към регистъра се
прилагат годишните финансови отчети на общинското
предприятие.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА

Чл. 7. ОП “Самуил 2011” с. Самуил извършва следните
дейности:
1.Комунални дейности
2.Сметосъбиране и сметоизвозване
3. Поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и
паркове на териториите за обществено ползване в и извън
населените места на общината
4.Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа
5.Поддържане и изграждане на спортни терени и
съоръжения;
6.Поддържане на дерета и водоеми
7.Изграждане и ремонт на детски площадки и градинско
обзавеждане
8.Изграждане и ремонт на тротоарни настилки
9.Осигуряване и организиране, художествено оформление и
украса на тържества и мероприятия
10.Изграждане на улично осветление
11.Транспортни услуги
12.Снегопочистване;
13.Други дейности.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на
община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен
срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград
по реда на АПК.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-30 от инж.Джевдет Азис-кмет
на община Самуил.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 3.014 от
04.12.2019 г. на ОбС – Самуил, за Закриване на филиал ДГ
„Детска радост” с.Голяма вода към ДГ „Радост”
с.Владимировци.
Общински съвет –Самуил „За” –16 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 4.030
Във връзка с допусната техническа грешка при посочване на
адреса на филиал ДГ „Детска радост” с.Голяма вода, посочен в
мотивационната част, както и в точка 1.4. от Решение № 3.014
на протокол №3 от заседание на 04 декември 2019г. на ОбССамуил e необходимо изменение и допълнение на същото.
Моля Общински съвет Самуил да извърши изменение и
допълнение в Решение № 3.014 от 04.12.2019 г. на ОбС – Самуил,
В мотивационната част текста:
Било: Поради намаляване броя на децата в детската
градина, след направени анализи и с цел ефективното използване
на средствата за делегираните от държавата дейности чрез
общинските бюджети във функция „Образование“ по бюджет
2020г., чрез оптимизация на мрежата от детски градини на
територията на Община Самуил, считано от 30.05.2020г. да се

закрие- филиал ДГ „Детска радост” с.Голяма вода към ДГ
„Радост” с.Владимировци, със седалище с.Голяма вода, ул.
„Люлин” №1.
Става:
Поради намаляване броя на децата в детската градина, след
направени анализи и с цел ефективното използване на средствата
за делегираните от държавата дейности чрез общинските
бюджети във функция „Образование“ по бюджет 2020г., чрез
оптимизация на мрежата от детски градини на територията на
Община Самуил, считано от 30.05.2020г. да се закриефилиал ДГ „Детска радост” с.Голяма вода към ДГ „Радост”
с.Владимировци, със седалище с.Голяма вода, ул. „Люлин” №2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местното администрация (ЗМСМА),
във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 314, ал. 4 и ал. 5
и чл. 316 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) и чл. 60, ал. 1 от АПК. ОбС-Самуил, „За” –
16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
І. Изменя и допълва свое Решение № 3.014 от 04.12.2019 г.
1. Дава съгласието си и закрива филиал ДГ „Детска
радост” с.Голяма вода към ДГ „Радост” с.Владимировци, със
седалище с.Голяма вода, ул. „Люлин” №2, считано от
30.05.2020г.
1.4. Трудовите правоотношения с персонала на детска
градина „Детска радост” да се уредят при условията на чл. 328,
ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на
Община Самуил и Областния управител на област Разград в 7 –
дневен срок от приемането му.
3.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен
срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград
по реда на АПК.
Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-33 от инж.Джевдет Азис –
кмет на община Самуил.
ОТНОСНО:
Изменение
и
допълнение
в
Решение
№38.789/14.09.2018 г. в „План за действие за общинските
концесии на община Самуил (2018-2020 г.)
Общински съвет –Самуил „За” –16 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 4.031
Предлагам изменение и допълнение в Решение
№38.789/14.09.2018г. на ОбС-Самуил, като предлагам да се
добави в „Плана за действие за общинските концесии на община
Самуил (2018-2020г) следния имот:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКТ ЗА ОБЩИНСКА
КОНЦЕСИЯ
НА ОБЩИНА САМУИЛ (2018-2020)
1.Наименование на проекта
Предоставяне
за
ползване
на
ПИ
за концесия
№36333.22.205 с площ от 410954 м2 с НТП Язовир, местността „Кемаля” по КККР на
с.Кара Михал, община Самуил. Съоръжения:
АПОС №3635/10.09.2019г.
с НТП- за
брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 4449 м2 и
АПОС № 3636/10.09.2019г. с
НТП- за
брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 8557 м2

2.Описание на проекта за
концесия

1.Целите, които ще се постигнат с възлагането
на концесията, включително целите, включени
в Националната стратегия за развитие на
концесиите са следните:
1.1. Ремонтиране и поддържане в
експлотационна годност на язовир-публична
общинска собственост.
1.2.Предоставяне на възможности за
реализация на конкретни дейности и/или
проекти от малкия и среден бизнес в общината.
1.3. използване на стопанската инициатива на
икономическите оператори, чрез финансови и
технологични ресурси, както и иновативни
решения, свързани с използването и
поддържането в изправно техническо
състояние на водостопанската система-язовир.
2.Оценка на съответствието на целите с целите
и приоритетите на Националната стратегия за
развитие на концесиите:
Посочените цели са изцяло в съответствие с
обща цел 4”Икономическа ефективност при
управлението на публичната собственост в
защита интереса на гражданите и обществото,
както и специфичните цели по Приоритет 4 от
Националната стратегия за развитие на
концесиите.
3.Териториален обхват на концесията: с.Кара
Михал, община Самуил.
4.Обект на концесията: Язовир, представляващ
поземлен имот с №36333.22.205, местността
„Кемаля” по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Кара Михал с
площ от 410954кв.м. по АПОС
№3634/10.09.2019г. Съоръжения: АПОС
№3635/10.09.2019г. с НТП- за
брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 4449 м2 и
АПОС № 3636/10.09.2019г. с НТП- за
брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 8557 м2.

3.Прогнозирани данни по
чл.45,ал.2 от ЗК

4.Година, през която се
планира откриване на
процедурата за определяне
на концесионер

5.Кръг на потребителите: Гражданите и
обществото.
6.Очаквани резултати от изпълнението на
проекта:
С реализирането на проекта ще се увеличат
възможностите за изпълнението на язовира и
неговите околности за рибовъдство, напояване,
индивидуален и спортен риболов,
туристическа и други развлекателни
дейности;ще се разкрият нови работни места в
дейностите по използването и поддържането
му в изправна техническо състояние и ще се
повиши бюджетният приход от природния
ресурс.
1.Обект, който ще се предоставя за ползване
чрез концесия: Язовир
2. Максимален срок на концесията: 15г.
3.Публични средства за плащания от
концедента по размер и източници на
финансиране, включително от Европейските
структурни и инвестиционни фондове: НЯМА
4. Концесионно възнаграждение: 22500.00лв.
годишен наем.
2020 г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ
КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА САМУИЛ
(2018-2020 г.)
Индивидуализация на проекта
на концесията
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проекта
на
а
та
конце
концесия сията
(наимено
вание на
концесия

Макси
мален
срок
на
конце
сията

Строит
елство
/услуг
и,
които
ще се
възлож
ат с
концес
ията

Сроко
ве за
изпълн
ение
на
възло
женот
о
строит
елство

Плащ
ания
от
конце
дента

Концеси
онно
възнагр
аждение
(лв.)

та)

2020 г.
Предос
тавяне
за
ползван
е на
язовирпублич
на
общинс
ка
собстве
ност,
предста
вляващ
поземле
н имот
с
№36333
.22.205
с.Кара
Михал,
общ.Са
муил

Ползва
не

ПИ
№36333.2
2.205 с
площ от
410954 м2
с НТП Язовир,
местностт
а
„Кемаля”
по КККР
на с.Кара
Михал,
община
Самуил.
Съоръжен
ия: АПОС
№3635/10.
09.2019г.
с НТП- за
брегоукре
пителни и
брегозащ
итни
системи и
съоръжен
ия за
предпазва
не от
вредното
въздейств
ие от
водите с
площ от
4449 м2
и АПОС
№
3636/10.0
9.2019г. с
НТП- за

15 г.

Не

Не

Не

22500.0
0

брегоукре
пителни и
брегозащ
итни
системи и
съоръжен
ия за
предпазва
не от
вредното
въздейств
ие от
водите с
площ от
8557 м2

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.40, ал.1 от Закона за
концесиите; чл.2, ал.2 от Наредба №2 на ОбС-Самуил ,Общински съвет
– Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали

се” – няма.
РЕШИ:
1. Изменя и допълва свое Решение №38.789/14.09.2018г., като
включва в „План за действие за общинските концесии на община
Самуил (2018-2020 г.) с имота, който е неразделна част от
настоящото Решение:
ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ
НА ОБЩИНА САМУИЛ (2018-2020)
1.Наименование на
проекта за концесия

т.1
Предоставяне за ползване на ПИ №36333.22.205 с
площ от 410954 м2 с НТП -Язовир, местността
„Кемаля” по КККР на с.Кара Михал, община
Самуил. Съоръжения: АПОС №3635/10.09.2019г.
с НТП- за брегоукрепителни и брегозащитни
системи и съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 4449 м2 и
АПОС № 3636/10.09.2019г. с
НТП- за

2.Описание на проекта за
концесия

брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 8557 м2
1.Целите, които ще се постигнат с възлагането на
концесията, включително целите, включени в
Националната стратегия за развитие на
концесиите са следните:
1.1. Ремонтиране и поддържане в експлотационна
годност на язовир-публична общинска
собственост.
1.2.Предоставяне на възможности за реализация
на конкретни дейности и/или проекти от малкия и
среден бизнес в общината.
1.3. използване на стопанската инициатива на
икономическите оператори, чрез финансови и
технологични ресурси, както и иновативни
решения, свързани с използването и
поддържането в изправно техническо състояние
на водостопанската система-язовир.
2.Оценка на съответствието на целите с целите и
приоритетите на Националната стратегия за
развитие на концесиите:
Посочените цели са изцяло в съответствие с обща
цел 4”Икономическа ефективност при
управлението на публичната собственост в защита
интереса на гражданите и обществото, както и
специфичните цели по Приоритет 4 от
Националната стратегия за развитие на
концесиите.
3.Териториален обхват на концесията: с.Кара
Михал, община Самуил.
4.Обект на концесията: Язовир, представляващ
поземлен имот с №36333.22.205, местността
„Кемаля” по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Кара Михал с площ от 410954кв.м.
по АПОС №3634/10.09.2019г. Съоръжения:
АПОС №3635/10.09.2019г. с НТП- за
брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 4449 м2 и
АПОС № 3636/10.09.2019г. с НТП- за
брегоукрепителни и брегозащитни системи и

3.Прогнозирани данни по
чл.45,ал.2 от ЗК

4.Година, през която се
планира откриване на
процедурата за
определяне на
концесионер

съоръжения за предпазване от вредното
въздействие от водите с площ от 8557 м2.
5.Кръг на потребителите: Гражданите и
обществото.
6.Очаквани резултати от изпълнението на
проекта:
С реализирането на проекта ще се увеличат
възможностите за изпълнението на язовира и
неговите околности за рибовъдство, напояване,
индивидуален и спортен риболов, туристическа и
други развлекателни дейности;ще се разкрият
нови работни места в дейностите по използването
и поддържането му в изправна техническо
състояние и ще се повиши бюджетният приход от
природния ресурс.
1.Обект, който ще се предоставя за ползване чрез
концесия: Язовир
2. Максимален срок на концесията: 15г.
3.Публични средства за плащания от концедента
по размер и източници на финансиране,
включително от Европейските структурни и
инвестиционни фондове: НЯМА
4. Концесионно възнаграждение: 22500.00лв.
годишен наем.
2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА
ОБЩИНА САМУИЛ
(2018-2020 г.)
Индивидуализация на
проекта на концесията
Наимено Пред
Обект
вание на
мет
на
проекта
на
концеси
та
конц
ята
концеси есият
я
а

Макси
мален
срок на
концес
ията

Строит
елство
/услуги
, които
ще се
възлож
ат с
концеси

Сроков
е за
изпълн
ение на
възлож
еното
строите
лство

Плаща
ния от
конце
дента

Концес
ионно
възнагр
аждени
е
(лв.)

(наимен
ование
на
концеси
ята)

ята

2020 г.
Предос
тавяне
за
ползва
не на
язовирпублич
на
общин
ска
собстве
ност,
предст
авлява
щ
поземл
ен
имот с
№3633
3.22.20
5
с.Кара
Михал,
общ.Са
муил

Ползв
ане

Язовирпублична
общинска
собственост,
представляв
ащ поземлен
имот с ПИ
№36333.22.2
05 с площ от
410954 м2 с
НТП
Язовир,
местността
„Кемаля” по
КККР
на
с.Кара
Михал,
община
Самуил.
Съоръжения
:
АПОС
№3635/10.09
.2019г.
с
НТПза
брегоукрепи
телни
и
брегозащитн
и системи и
съоръжения
за
предпазване
от вредното
въздействие
от водите с
площ
от
4449 м2 и

15 г.

Не

Не

Не

22500.0
0

АПОС
№
3636/10.09.2
019г.
с
НТПза
брегоукрепи
телни
и
брегозащитн
и системи и
съоръжения
за
предпазване
от вредното
въздействие
от водите с
площ
от
8557 м2

Планът за действие за общински концесии може да се
изменя и/или текущо при включване на нов проект, изключване
на проект, промени в проект относно прогнозираните елементи
по чл.11, ал.1, т.3 от Наредба за изискванията за определяне на
финансово-икономическите елементи на концесията.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приеманетому.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по
АПК пред Административен съд Разград.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-39 от инж. Джевдет Азис– кмет
на община Самуил.
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Преустройство на
съществуваща сграда в Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост“ в с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40 А общ. Самуил по
Проект „Красива България, Мярка 02-01 „Подобряване на
социалните услуги от резидентен тип”.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 4.032
Община Самуил ще кандидатства с проект „Преустройство на
съществуваща сграда в Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост“ в с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40 А общ. Самуил по
Проект „Красива България, Мярка 02-01 „Подобряване на
социалните услуги от резидентен тип” (ПКБ), 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 кандидатстване по мярка М02-01 е
максимална обща стойност на бюджета за един кандидатстващ
400 000 лева с ДДС, а минимална – 60 000 лв. с ДДС.
Съфинансираната вноска от кандидата е най-малко 30%, от
общия бюджет за проектното предложение а финансирането
от Проект „Красива България” е най-много 180 000 лв. с ДДС.
Разпределението на общия бюджет за всяко проектно
предложение по мярка М02-01, което е със стойност
за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС, е както следва:
- 90 % от общия бюджет за проектно предложение са средства за
СМР/СРР на обекта;
- 4% от общия бюджет за проектно предложение са средства за
професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни
лица;
- 6% от общия бюджет за проектно предложение са средства за
организация, оперативно управление и контрол от страна
на Проект „Красива България”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94 от Закона за

публичните финанси, Общински съвет – Самуил със „За” –16
гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/

РЕШИ:
1.Дава съгласие за кандидатстване за проект „Преустройство на
съществуваща сграда в Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост“ в с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40 А общ. Самуил по
Проект „Красива България, Мярка 02-01 „Подобряване на
социалните услуги от резидентен тип” и съфинансиране 35.53 %
в размер на 96 880.00 лв. с ДДС на заложените в проекто предложението дейности.

Изготвил преписа:…………....

2. Дава съгласие разпределението на общия бюджет на
кандидатствания за финансиране обект по Мярка 02-01 от
272 671.00 лв. с ДДС да е както следва:
- 245 403.90 лв. с ДДС, т.е. 90% от 272 671.00 лв. с ДДС - за
СРР/СМР;
- 10 906.84 лв. с ДДС, т.е. 4% от 272 671.00 лв. с ДДС.
- 16 360.26 лв. с ДДС, т.е. 6% от 272 671.00 лв. с ДДС. - за
организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.
3. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства,
реализира, отчете и заплати всички разходи по проекта.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7
/седем/ - дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административен съд - гр. Разград.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-32 от Д-р Бейтула Сали –
Председател на Общински съвет – Самуил.
ОТНОСНО: Определяне представители на Община Самуил
в Сдружение „ Толерантност „.
Общински съвет –Самуил „За” –16 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 4.033
Община Самуил членува в Сдружение „ Толерантност „ което е
второто по големина сдружение на общините в Република
България след НСОРБ. Членството на общината в сдружението е
ползотворно и успешно. Поради изтичане мандата на
досегашните представители на общината в Сдружение
„Толерантност“ е необходимо Общинският съвет да определи
представител в Общото събрание на Сдружение „Толерантност“.
С оглед осигуряване участието на представител на Община
Самуил във всяко заседание на Общото събрание на сдружението
е необходимо да се избере и заместник на определения делегат.
Считам, че продължаването на членството в сдружението в
мандат 2019 –2023 г. ще бъде полезно за Община Самуил.
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински
съвет -Самуил със „За” –17 гласа;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

1.Определя инж. Джевдет Ахмед Азис – Кмет на община
Самуил, за представител /делегат/ в Общото събрание на
Сдружение „Толерантност” за мандат 2019 - 2023 година.
2.Определя д-р Бейтула Сали Мюмюн– Председател на ОбС –
Самуил, за заместник-представител (заместник-делегат) в
Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.
Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община
Самуил и на 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
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-34 от Д-р Бейтула Сали –
Председател на Общински съвет – Самуил.
ОТНОСНО: Членство на Председателя на ОбС- Самуил в
Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България.
Общински съвет –Самуил „За” –16 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 4.034
Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България /НАПОС-РБ/, създадена през 2004
година, активно работи за издигане ролята на общинските съвети
и председателите на общински съвети, за отстояване на техните
интереси и повишаване административния капацитет на
представителите в местната власт; утвърди се като уважаван
партньор на много правителствени и неправителствени
институции и организации. Досега председателят на Общински
съвет Самуил е членувал в нея.
Считам, че продължаването на членството в асоциацията в
мандат 2019 –2023 г. ще бъде полезно за Общински съвет –
Самуил.
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински
съвет -Самуил „За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали
се” – няма.

РЕШИ:
1. Общински съвет -Самуил дава съгласие Председателят на
Общински съвет – Самуил д-р Бейтула Сали Мюмюн, да членува
в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България.
2. Дължимия членски внос да е за сметка на бюджета на
„Общински разходи за Общинския съвети параграфа за разходи
за членски внос и участие в нетърговски организации“.
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
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-27 от Севим Рамаданова –
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 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 4.035
1. На 11.01.2020г. изтича срока на Договор №5/11.01.2017год. за
безвъзмездно ползване и управление на самостоятелен обект от
първия етаж от двуетажна масивна сграда с предназначение за
„Административни дейности”, находящ с.Самуил, ул.”Хаджи
Димитър” №5, община Самуил, област Разград на Областна
дирикция „Земеделие” – Разград за осъществяване дейността на
Общинска служба „Земеделие” гр.Исперих , офис Самуил по
АПОС №66/20.03.2006год.
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. Откриване на процедура за
безвъзмездно предоставяне
на самостоятелен обект от
първия етаж от двуетажна масивна сграда с предназначение
за „Административни дейности”, находящ с.Самуил,
ул.”Хаджи Димитър” №5, община Самуил, област Разград по
АПОС №66/20.03.2006год. на
Областна дирикция
„Земеделие” – Разград
за осъществяване дейността на
Общинска служба „Земеделие” гр.Исперих , офис Самуил.
2.По искане на Бюрото по труда гр.Исперих е получено
споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени
услуги по заетост в с.Владимировци.
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.8.20. Откриване на процедура за
безвъзмездно предоставяне за ползване на едно помещение
от 21.87кв.м. за
обслужване на безработните лица от
селата:Владимировци, Здравец,
Пчелина, Ножарово и
Богданци, находящ се в едноетажна масивна сграда с
предназначение
за „Административна, делова сградакметство” по АПОС №3625/23.07.2019г. в поземлен имот
№11449.73.269.1 по кадастралната карта на с.Владимировци
на Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”
гр. Исперих, ул.”Дунав” №2 ”
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,
ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1. Измененя и допълва
Решение №45.904/23.01.2019г. в
„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил в
Раздел І, т.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.8.20 и т. 8
придобива следния вид:
№
8.1.

Срока на договорите изтичащи през 2019год.
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.

8.3.

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.
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”
Откриване на процедура за отдаване под наем на
поземлени имоти от общинския поземлен имот за
стопанската 2019-2020г. чрез публичен търг с явно
наддаване.
Откриване на процедура за отдаване под наем на
училищни земи за стопанската 2019-2020г. чрез публичен
търг с явно наддаване.
Откриване на процедура за отдаване под наем на
поземлени имоти в регулация за стопанската 2019-2020г.
чрез публичен търг с явно наддаване.
Откриване на процедура за отдаване под наем на
поземлени имоти пасища, мери, ливади за стопанската
2018/2019 г.
Отдаван под наем на полски пътища – публична общинска
собственост

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10. 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
8.11. 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.
8.12. 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”
8.13. 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.
8.14. 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.

8.15. 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.
8.16. 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.
8.17. 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.”
8.18. 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.

8.19. Откриване на процедура за безвъзмездно предоставяне на
самостоятелен обект от първия етаж
от двуетажна
масивна сграда с предназначение за „Административни
дейности”, находящ с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5,
община
Самуил,
област
Разград
по
АПОС
№66/20.03.2006год. на Областна дирекция „Земеделие” –
Разград за осъществяване дейността на Общинска служба
„Земеделие” гр.Исперих , офис Самуил.
8.20 Откриване на процедура за безвъзмездно предоставяне за
ползване
на едно помещение
от 21.87кв.м.
за
обслужване
на
безработните
лица
от
селата:Владимировци, Здравец, Пчелина, Ножарово и
Богданци, находящ се в едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Административна, делова сградакметство” по АПОС №3625/23.07.2019г. в поземлен имот
№11449.73.269.1 по кадастралната карта на Агенцията
по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих,
ул.”Дунав” №2 .
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-28 от Севим Рамаданова –
зам.кмет на община Самуил.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление и
ползване на част от имот-публична общинска собственост,
находящ се в едноетажна масивна сграда с предназначение за
„Административна, делова сграда- кметство” в с.Владимировци
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 4.036
Ежегодно с Решение на общински съвет Самуил се
предоставя едно помещение с площ 21.87 кв.м. от едноетажна
масивна сграда с предназначение за „Административна, делова
сграда- кметство” по АПОС №3625/23.07.2019г., находяща се в
поземлен имот №11449.73.269.1 по кадастралната карта на
с.Владимировци с административен адрес: с.Владимировци,
ул.”ВасилЛевски” №4, община Самуил, област Разград на
Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”- гр.
Исперих, ул.”Дунав” №2 с цел улесняване обслужването на
безработните лица от селата: Владимировци, Здравец, Пчелина,
Ножарово и Богданци.
В проекто-споразумението на Дирекция „Бюро по труда”- гр.
Исперих през 2020г. е посочено и с.Богданци за мобилно бюро по
труда - за обслужване на безработни, икономически неактивни,
учащи, пенсионери, други търсещи работа и работодатели от
населеното място.
Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1;
чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.14,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил –
„За придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост”, предлагам следния
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и
чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.14,ал.3 от Наредба №2 наОбС Самуил „За придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост”, ОбС-Самуил „За” –16 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Предоставя за
безвъзмездно управление и ползванена
Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” гр.
Исперих, ул.”Дунав” №2 за срок от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.:

1.1.Едно помещение от 21,87кв.м. от едноетажна масивна
сграда с предназначение за „Административна, делова сградакметство” по АПОС №3625/23.07.2019г., находяща се
в
поземлен имот №11449.73.269.1 с административен адрес:
с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, община Самуил, област
Разград-изнесено работно място в с.Владимировциза обслужване
на безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери,
други търсещи работа и работодатели от с. Владимировци, с.
Здравец, с. Пчелина, с. Ножарово.
1.2. Едно помещение от 16,00 кв.м. от едноетажна масивна
сграда с предназначение за„Кметство, поща и здр.медицинско
обслужване на населението”по АПОС №1266/05.12.2012г.,
находяща се в УПИ №I, кв. 28
с административен адрес:
с.Богданци, ул.”Георги Бенковски” №17, община Самуил, област
Разград за мобилно бюро по труда с. Богданци за обслужване на
безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, други
търсещи работа и работодатели от с. Богданци.
2.Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и
подпише
споразумение за безвъзмездно
управление и
ползване с Дирекция бюро по труда гр.Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-29 от Севим Рамаданова- зам.кмет на Община Самуил.
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Самуил за 2020 г.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 4.037
Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища
председателите на народните читалища на територията на
съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят
на кмета предложения за своята дейност през следващата година,
кметът на общината внася направените предложения в
общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на
читалищната дейност в съответната община.
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.5
от ЗМСМА и чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища,
приема “Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в Община Самуил за 2020 г.”, Общински съвет – Самуил със
„За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Приема годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Самуил за 2020 г.
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2020 ГОДИНА
І.ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност
в община Самуил за 2020 година се създава в изпълнение на
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на
направените от читалищата в община Самуил предложения за
дейността им през 2020г. и е съобразена със стратегическите
документи за развитието на общината.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност
в община Самуил за 2020 година цели обединяване на усилията
за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като
важни обществени институции, реализиращи културната

идентичност на общината, региона и страната в процесите на
всеобхватна глобализация.
В община Самуил има 14 действащи читалища с 16 бр. утвърдена
субсидирана численост. Всички читалиища са вписани в
Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата.
Основните направления и приоритети в читалищната дейност са
регламентирани и
произтичат от ЗНЧ, от
общинската културна политика,
осъществявана на основата на
съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на
годишния културен календар.
ІІ . ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Утвърждаване на читалищата в община Самуил като културнопросветни средища с активни културни, информационни,
социални и граждански функции.
Под цели:


Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в
общината за реализирането
на основните им дейности и
развитието на съвременни форми на работа.



Стимулиране на читалищните дейности за съхраняването
и популяризирането на българските културни традиции и
обичаи;



Разширяване обхвата на дейността на читалищата в
обществено значими сфери, като социалната и
информационно-консултанската.



Формиране на читалището като място за общуване и
контакти, повишаване на ролята на читалищата за

социална и културна интеграция на различните социални
общности;


Осигуряване на достъп до информация.

ІІІ . ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Задачите в Програмата за развитие на читалищната дейност са
съобразени с реалната ситуация в читалищата, съществуващите
проблеми и са насочени към тяхното постепенно преодоляване.
Изпълнението им ще доведе до постигане на целите на
Програмата.
 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и
търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и
предаване;


Участие при поддържането на традиционните форми на
културата и фолклора;



Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за
библиотечно
и
информационно
осигуряване
на
населението чрез ускореното навлизане в дейността им на
съвременните
комуникационни
и
информационни
технологии;

ІV . ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
Дейностите от Програмата за развитие на читалищната
дейност предлагат начини за изпълнение на задачите, стоящи
за изпълнение пред читалищата от община Самуил и могат
да бъдат развивани и допълвани текущо от нови инициативи.

№

1.

1.
1

1.
2

1.
3

1.

Дейност

Отговорник/
изпълнител

Сро
к

Източник
на
финансиран
е

4

Библиотечна и информационна дейност
Поддържане на
библиотеки, читални,
както и създаване и
поддържане на
електронни
информационни мрежи
според възможностите и
потребностите
на населението;
Разширяване на
знанията на гражданите
и приобщаването им
към ценностите и
постиженията на
науката, изкуството и
културата чрез
различни инициативи;
Обогатяване и
актуализиране на
библиотечния фонд на
читалищните
библиотеки чрез
закупуване на нова
литература и
абонамент;
Продължаване на

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства
Дарения
1.
5

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства

1.
6
Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства
Министерств
о на
културата

НЧ „Иван

Теку

Собствени

1.

дейността по проект
„Българските
библиотеки – място за
достъп до информация
и комуникация за
всеки” в читалищата;
Поддържане на “
Компютърни клубове “
- Предоставяне на
интернет услуги на
населението
Подготвяне на кътове с
литература в
библиотеките,
изготвяне на
информационни табла,
витрини и др. във
връзка с дейностите на
библиотеките;
Кандидатстване по
проекти и осигуряване
на средства за
закупуване на
компютърни
конфигурации и
включване на интернет
връзка с цел
осигуряване на достъп
до информация, знания,
комуникации и
електронни услуги за
населението;

Вазов ” с.
Владимировц
и
НЧ „Христо
Ботев”
с.Самуил
Интернет
услугивсички
читалища

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства
Министерств
о на
културата
Финансиращ
и
организации
Спонсори

Участие на читалищата
в дейност-Библиотека за

Читалища
община

2020
г.

проект
„Социално-

Читалища
община
Самуил

щ

Теку
щ

средства

Собствени
средства

7

2.

2.
1

2.
2

2.
3.

икономическ
а интеграция
и
подобряване
на достъпа
до
образование
за лица от
уязвими
групи в
Община
Самуил”
Културно – просветна и образователна дейност.
Организиране на културни прояви

играчки и читателски
клуб в населените места
в Община Самуил

Организиране
на
тематични
вечери,
културно – просветни
мероприятия,
конкурси,
изложби,
творчески вечери и др.,
Организиране
на
прояви,
посветенина
национални
и
международни
празници; тематични
вечери и викторини;

Самуил

Читалища
община
Самуил

Читалища
община
Самуил

Читалища:
Организиране
на НЧ „Хр.
обученияработа с Ботев”
компютърни
с.Самуил
технологии и др.
НЧ “Иван
Вазов“

Теку
щ

Собствени
средства

Теку
щ

Собствени
средства
Средства от
спечелени
проекти
Спонсори

Теку
щ

Собствени
средства
Средства от
спечелени
проекти
Спонсори

с.Владимиров
ци

2.
4

3.

3.
1

4.

4.
1

4.

Съхраняване
на
нематериалното
културно наследство
Читалища
Теку
на Самуилския край –
община
щ
празници,
обреди,
Самуил
танци, песни, разкази и
др.
Краеведческа дейност
Осъществяване на
дейности, свързани с
развитие на
краеведческата и
издирвателската
дейност във всяко
читалище /описване на
Читалища
Теку
музикалния и танцов
община
щ
фолклор, обичаи,
Самуил
предания,
събиране на предмети
от традиционния бит,
снимки и други
подобни значими за
населеното място/;
Спортни и младежки дейности
Сформиране на
младежки клубове към
читалищата,
организиране на летни
читални за младежи и
други дейности
Стимулиране на

Собствени
средства
Средства от
спечелени
проекти
Спонсори

Собствени
средства

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства
Спонсори

Читалища

Теку

Собствени

2

4.
3
5.

5.
1

5.
2

талантливи деца и
младежи от школите и
творческите колективи
чрез участия в
конкурси, фестивали,
концерти;

община
Самуил

Провеждане на спортни
състезания и турнири с
децата и младежите
Социална дейност

Читалища
община
Самуил

Реализиране на
инициативи и работа по
проекти със социална
насоченост с цел
социална и културна
интеграция на
различни социални
общности,
включително такива в
риск, неравностойно
положение,
етнически общности и
др.;
Организиране на
посещения и
провеждане на
съвместни мероприятия
на читалищата в
социалните институции
на територията на
община Самуил;

щ

Теку
щ

средства
Спонсори

Собствени
средства

6.

6.
1

6.
2

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства
Средства по
проекти

6.
3

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства

Организационна дейност
Утвърждаване и
укрепване на връзки с
институции, учебни
заведения, културни
институции и
организации от
неправителствен
сектор;
Повишаване качеството
на предлагания от
читалищата
художествен продукт
по
повод различни
чествания

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Читалища
община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства

Собствени
средства

Разработване и
внедряване на форми за
информираност на
населението –
Читалища
Собствени
Теку
създаване на
община
средства
щ
информационни табла,
Самуил
брошури и дипляни,
мултимедийни
презентации
Повишаване квалификацията на кадрите

7.
7.
1

Методическа помощ по
счетоводство и
отчетност на

Община
Самуил

Теку
щ

Собствени
средства

читалището
8.
8.
1

8.
2

8.
3

Художествено – творческа дейност
Сформиране на детски
Читалища
състави за фолклорни
Собствени
община
Теку
песни песни и танци.
средства
Самуил
щ

Поддържане на
дейността на
Самодейните танцови и
певчески състави и
групи

Участия в културни
събития в общината,
региона, страната и
чужбина

Читалища:
„Хр. Ботев”
с.Самуил
“Иван Вазов“
с.Владимиров
ци;
Теку
“Бъдещност“ щ
с. Ножарово;
„Паметник“
с.Хърсово и
„Напредък“
с.Голям извор

Собствени
средства
Дарения и
Проекти

Читалища
община
Самуил

Собствени
средства
Дарения и
Проекти

Теку
щ

V.КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
Културните прояви на читалищата са включени в Културния

ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА
ПРОЯВА

11
Народни
януари читалища
с.Самуил
и
с.Владими
ровци

Литературна
програма по
повод
Международе
н ден на
думата
„Благодаря”

Читалище
“Христо
Ботев-1925“
с. Самуил и
Читалище
„Иван Вазов1018“
с.Владимиро
вци

Читалище
с.Голям

Посрещане на
нова година
по ромския
календар

Читалище
Кмет, Т.Тодоров
“Паметник – -084774/333
1872 ” с.
Кмет, Р.
Хърсово и
Борисова,084776
Читалище“На /266
предък- 1896
“с. Голям
извор

Читалища
-Община
Самуил

Честване на
Бабин ден
Тържествен
ритуал и
веселие

13
януари Извор и с.
Хърсово,
Община
Самуил

/Приложение №1/

2020 година

ЗА КОНТАКТИ

месец Януари

календар на общината за 2020 година. /Приложение №1/

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА САМУИЛ

ОРГАНИЗАТО
Р/И

21
януари

ЧиталищаОбщина
Самуил

С. Рамаданова
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

С. Рамаданова
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu

il@abv.bg
Читалище
с.Голям
31
извор,
януари
с.Хърсово
и с.
Богданци,
Община
Самуил

Честване Ден
на ветераните
Тържествен
ритуал и
веселие

Читалище
Кмет, Т.Тодоров,
“Паметник – 084774/333
1872 ” с.
Кмет, Р.
Хърсово и
Борисова,
Читалище“На 084776/266
предък- 1896
Кмет, Е. Хамид,
“с. Голям
0885145676
извор
Читалище
“Просвета –
1924 “
с.Богданци

месец
февруари

14
с.Голям
февруа извор,
ри
с.Богданц
и,
с. Кара
Михал и с.
Здравец,
Община
Самуил

Честване на
Трифон
Зарезантържествен
ритуал и
веселие

Читалище“На С. Рамаданова,
предък- 1896 0886432504
“с. Голям
е-mail:
извор
obrazovanie_samu
Читалище
il@abv.bg
“Просвета –
1924 “
с.Богданци
Читалище
“Хр. Ботев 1921 “ с. Кара
Михал

Читалище “Н.
Й. Вапцаров 1930”
с.Здравец
14
Читалища
февруа -Община
ри
Самуил

Тържества по Читалищаповод- Свети Община
Валентин
Самуил

С. Рамаданова
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

22
Читалище
февруа с.Голям
ри
Извор и с.
Хърсово,
Община
Самуил

Ден на
пчеларяТрадиционен
ритуал,
веселие.

Читалище
Кмет, Т.Тодоров,
“Паметник – 084774/333
1872 ” с.
Кмет, Р.
Хърсово и
Борисова,
Читалище“На 084776/266
предък- 1896
“с. Голям
извор

месец Март

1 март Народни
читалища
-община
Самуил

Конкурс за
най-добре
изработена
мартеница

Народни
читалища и
община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

Читалища- Ден на жената ЧиталищаОбщина
Община

С. Рамаданова,
0886432504

08 март Самуил

Народни
читалища
21 март
и община
Самуил

Традиционен Самуил
ритуал,
веселие;

е-mail:

Конкурс по
Народни
повод Деня на читалища и
поезията
община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504

obrazovanie_samu
il@abv.bg

22
март

Фестивали по
повод
посрещане на
Първа пролет

Директори на
детски
градини и
училища,
читалища по
населени
места и
община
Самуил

0107апр
ил

Седмица на
Директори на
детската книга детски
градини и
училища,
читалища по
населени
места и
община

Народни
читалища
и община
Самуил

„Комичене”пресъздаване
на обичая

18
април

Читалища,
детски
градини и
училища
Община
Самуил

Подреждане
на кът в
читалищатаисторическо
наследство

е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg
Месец
Април
2019 г.

Читалища,
детски
градини и
училища
Община
Самуил

Великденизложба на
великденски
яйца и
козунаци

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

Народни
читалища и
община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

С. Рамаданова,
0886432504

месец Април

Народни
читалища,
детски
градини и
училища
община
Самуил

12
април

е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

Народни
читалища
, детски
градини и
училища
община
Самуил

Самуил

Социални
услуги на
послед
територия
ната
та на
седмиц
община
а на м.

Фестивал на
социалните
услуги под
мотото
„Вяра,
човечност и

Директори на
детски
градини и
училища,
читалища по
населени
места и
община
Самуил

С.
Рамаданова,088
6432504

Директори на
детски
градини и
училища,
читалища по
населени
места и
община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504

Директори
на социални
услуги на
територията
на община

С. Рамаданова,
0886432504

е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

е-mail:
obrazovanie_samu
il@
abv.bg

е-mail:
obrazovanie_sam

април

м.
април

Самуил

доброта“

Народни
читалища
и
училища,
община
Самуил

Конкурс „Най- Директори на
добър на
детски
танц”
градини и
училища,
читалища по
населени
места

Самуил

uil@abv.bg

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

месец Май

05
май

Социални
услуги в
община
Самуил

Конкурси,
състезания,
забавни игри
по повод
„Международ
ен ден на
хората с
увреждания”

Управители
на
социалните
услуги, и
община
Самуил

Читалища, Международе Директори на
н ден на
детски
детски
15 май
семейството
градини и
градини,
училища
училища,
ЦОП, ЦСРИ
читалищните
– Община
настоятелств
Самуил
а населени
места и
Община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504

Традиционен
селищен
празник

Читалище и
кмета на с.
Кара Михал –
Община
Самуил

Кметски
наместник на
с.Кара Михал – В.
Кушчу

с.Пчелина
– Община
24 май
Самуил

Традиционен
селищен
празник

Читалище и
кмета на с.
Пчелина

Кмет, Н.Ахмед ,
084779/282

24 май с. Голям
извор–
Община
Самуил

Традиционен
селищен
празник

Читалище и
кмета на
с.Голям
извор

Кмет, Т.Тодоров
,084774/333

Читалища
и училища
24 май
в Община
Самуил

Тържествено
честване на
Деня на
славянската
писменост и
българската
просвета и
култура,
литературно –
музикални
програми.

Община
Самуил

С.
Рамаданова,088
6432504

23май

с. Кара
Михал –
Община
Самуил

е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

месец юни

е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

01юни

02
юни

Читалища,
детски
градини и
училища
Община
Самуил

Читалище
с.
Владимир
овци
и училища
Община
Самуил

02
юни

14
юни

Читалище
с.
Владимир
овци –
Община
Самуил,
Читалища
-Община
Самуил

Честване на
Ден на дететолитературно –
музикални
програми,
състезания,
игри и
рисунка на
асфалт.

Община
Самуил

Ден на Ботев
и на
загиналите за
свободата и
независимост
та на
България

Община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

Начал
ото на
месец
август

с.Хума –
Община
Самуил

Традиционен
селищен
празник

Читалище и
кмет на с.
Хума–
Община
Самуил

Кмет, Е. Хаккъ

м.
август

община
Самуил,
стадион с.
Самуил

Традиционен
празник на
община
Самуил

община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504

С. Рамаданова,
0886432504

месец Септември
Месец
Септе
мври

Традиционен
Кмет на с.
Кмет, И. Ахмед
селищен
Владимировц
Тел. –
празник
и и читалище
0897060272

Еньовден

ЧиталищаОбщина
Самуил

С.
Рамаданова,088
6432504
е-mail:
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

месец Август

е-mail:
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

е-mail:
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

Тел. –
0886816082

Народни
читалища
с.Самуил
и с.
Владимир
овци,
община
Самуил

Поетична
вечер

Община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

Месец
ноември
01ное
мври

Училища
Община
Самуил

Ден на
народните
будители
литературни
програми

Директори на С. Рамаданова,
училища и 0886432504
община
е-mail:
Самуил
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

Края
на м.
ноемв
ри

Социални
услуги в
Община
Самуил

Конкурси,
състезания,
забавни игри
по повод
„Международ
ен ден на
хората с
увреждания”

Управители
на
социалните
услуги, и
община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_samu
il@abv.bg

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община
Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 –
дневен срок от приемането му.

месец Декември
24-26
декем
ври

Народни
читалища
и училища
община
Самуил

31
декем
ври

Читалища
Община
Самуил

Изложба
базар на
сурвачки и
коледни
картички.

Директори на С.
училища и Рамаданова,088
община
6432504
Самуил
е-mail:
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

Посрещане на
Нова година,
празненства и
веселие

община
Самуил

С. Рамаданова,
0886432504
е-mail:
obrazovanie_sam
uil@abv.bg

VІ. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата
Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища
председателите на читалища представят ежегодно до 31 март
пред кмета на общината и общинския съвет доклади за
осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата
и за изразходваните от бюджета средства през предходната
година.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-31 от Севим Рамаданова –
зам.кмет на община Самуил.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление и
ползване на самостоятелен обект от първия етаж от двуетажна
масивна сграда
с предназначение за „Административни
дейности” на Областна дирекция „Земеделие” – Разград за
осъществяване дейността на Общинска служба „Земеделие”
гр.Исперих, офис- Самуил
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула

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

16

Алпер Зикри Чауш

ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 4.038
На 11.01.2020г.
изтича
срока на Договор
№5/11.01.2017год. за безвъзмездно управление и ползване на
самостоятелен обект от първия етаж от двуетажна масивна
сграда с предназначение за „Административни дейности”,
находящ с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5, община Самуил,
област Разград на Областна дирекция „Земеделие” – Разград за
осъществяване дейността на Общинска служба „Земеделие”
гр.Исперих, офис Самуил по АПОС №66/20.03.2006год.
В деловодството на община Самуил е получено писмо с
Вх.№6006/16.12.2019г. от Областна дирекция „Земеделие” –
Разград с молба за предоставяне на гореописания имот поради
изтичане на срока.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;чл.8 ал.1,
чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.14,ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил –
„За придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост”, Общински съвет – Самуил със „За” –16
гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Предоставя за безвъзмездно управление и ползване на
самостоятелен обект от първия етаж от двуетажна масивна
сграда, вх.2(югозападно изложение) с предназначение за
„Административни дейности” с обща застроена площ от
127.88кв.м., състоящи се от 5 помещения за административни
дейности, коридор, санитарен възел , 2 балкона и гараж №2 в
партерния етаж с административен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи
Димитър” №5,община Самуил, област Разград, находящ се в
УПИ №ІІ, квартал 86 по плана на с. Самуил по АПОС
№66/20.03.2006год.
на Областна дирекция „Земеделие” –
Разград за осъществяване дейността на Общинска служба

„Земеделие” гр. Исперих, офис Самуил за срок от 3 (три) години
от датата на подписването на договора.
2.Упълномощава кмета на общината да предостави със заповед и
да сключи договор за безвъзмездно управление и ползване с
Областна дирекция „Земеделие” – гр.Разград.
3.Правото на управление и ползване се прекратява при
прекратяване дейността на Общинска служба „Земеделие” гр.
Исперих, офис –Самуил или при неговото закриване.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-35 от от Севим Рамаданова –
зам.кмет на Община Самуил.
ОТНОСНО: Определяне на
имотите - частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане,
включително срещу застрахователните рискове по чл.9, ал. 2 от
ЗОС за 2020г.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 4.039
На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост застроените имоти - публична общинска собственост,
задължително се застраховат, включително срещу природни
бедствия и земетресения – застроени имоти по Приложение №1
към докладната записка;
Съгласно чл.9,ал.2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет определя имотите - частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане,
включително срещу застрахователните рискове по ал. 1 от
Закона за общинската собственост- застроени имоти
по
Приложение №2 към докладната записка.
Моля Общински съвет Самуил да определи, кои от имотите частна общинска собственост да бъдат застраховани за 2020г.
- застроени имоти по Приложение №2 към докладната записка.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.
9,ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Самуил със „За” –16 гласа;
„Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Определя описаните в Приложение №2 - застроени имоти да
се застраховат за 2020г. и застроените имоти по Приложение
№1 за задължително застраховане.
Приложение №1
СПРАВКА
на застроените имоти - публична общинска собственост в Община
Самуил по чл.9,ал.1 от ЗОС, които задължително се застраховат за
2020 год.

№по Местонахождение
ред
1.

2.
3.
4.

Самуил
ул. „Черни връх ”№25

с.Самуил,
ул. „Н.Й.Вапцаров” №2
с.Самуил,
ул. „Мусала” №7
с.Самуил,
ул.”Ивайло” №16

Документ за собственост

Наименование на имот/-ите

АПОС №2/01.12.2005г.

Двуетажна масивна сграда
”Администрация, канцеларии ”
Едноетажна масивна сграда- ”Навес”
Двуетажна масивна сграда ”Работилница,
библиотека”
Едноетажна масивна сграда ”Физкултурен
салон”
Четириетажна масивна сграда ”Училище ”
Двуетажна масивна сграда ”Учебени
кабинети”
Масивна сграда – външни тоалетни

АПОС №4/01.12.2005 г.
АПОС №5/01.12.2005 г.
АПОС
№2559/11.11.2016г.

Масивна „Административна сграда –
полиция”
Двуетажна масивна сграда „Сватбеноритуална зала”
Двуетажна масивна сграда „Детска
градина”
Едноетажна масивна сграда „Детска
градина”
Едноетажна масивна сграда -„Котелно на
твърдо гориво и отоплителна инсталация”
Едноетажна масивна сграда „Склад”

Площ
(кв.м.)

Балансова
стойност
(лв.)
190
168645.60
72
585

31124.40
505774.80

390

168591.60

485
255

688783.20
226339.20

76.88
275

5033.00
Общо:1794291.80
4353.34

291.50

102308.18

222.56

50895.57

76.43

9354.66

41.44

86663.69

51.60
677.82
Общо:147591.74

5.

с.Самуил,
ул.”Любен Каравелов”
№4

АПОС
№2539/10.03.2016г.

Триетажна масивна сграда за „Заведение за
социални грижи - ДВХУИ”
Навес без оградни стени

583

147591.74

58

145.00

Масивна едноетажна сграда с
предназначение за „Друг вид обществена
сграда-мъжки сектор”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Складова база, склад”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Складова база, склад”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Сграда със смесено
предназначение-перално помещение”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Хангар, депо, гараж”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Складова база,склад”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Хангар, депо, гараж”
Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Складова база,склад”
6.

7.
8.

с.Самуил
ул. ” Хаджи Димитър”
№2

с.Самуил ,ул „Паркова”
№3
с.Самуил
ул. „Хаджи Димитър”
№6

АПОС
№2150/22.04.2014г.

Триетажна масивна сграда „Общинската
администрация ”
Втори етаж от сграда за „Обществено
обслужване и котелно”
Масивна сграда „Трафопост”
Масивна сграда пристроена към
трафопоста

АПОС №16/04.01.2006 г.

Масивна сграда за „Спортни мероприятия”

АПОС №51/14.02.2006 г.

Масивна сграда за „Административни
дейности (бюрото по труда ) и клуб”

93

279.00

25

125.00

70

475.00

184

920.00

338

1690.00

164

820.00

471

2355.00

122

610.00

277.26

Общо:155010.74
429534.00

378.00

216812.20

15.42
29.84

5068.80
8408.40

75

Общо: 659823.40
1140.00

132.60

4226.55

9.

с.Самуил
ул. „Хаджи Димитър”
№5

АПОС №66/20.03.2006 г.

10.

с.Самуил
„Хаджи Димитър” №3

АПОС
№3933/04.12.2019г.

Двуетажна масивна сграда за
„Административни дейности” Общинска
служба ” Земеделие”
” Дирекция Социално подпомагане”
” Център за обществена подкрепа”
Двуетажна масивна сграда за
„Предоставяне на соц.услуга за деца и
техните родители”
Масивна сграда за соц.услуга ІІІ етап
” Заседателна зала”

255.75

141209.49

284.48

275469.37

129.00

101785.23

с.Голяма вода
ул. „Люлин ” №2
с.Голяма вода,
ул. Царевец” №24

АПОС №352/20.04.2007 г. Двуетажна масивна за социални дейности

313

Общо:377254.60
86334.70

АПОС№2547/29.09.2016г. Едноетажна масивна сграда ” Кметство”

81.0

2681.60

16/52
36.0

13.

с.Голяма вода
ул. Царевец” №12

АПОС №365/22.06.2007 г. Клуб към читалището
Ритуална зала, здравна служба

14.

с.Богомилци
АПОС №368/22.06.2007г.
ул. „Гео Милев ” №16Б

147/192
25/192

108.50
244.10
Общо:3034.20
1763.85
30743.18
Общо:32507.03
10307.33
1093.80

333

Общо:11401.13
103892.26

11.
12.

15.

16.

с.Богомилци,
ул.„Гео Милев №2

с.Пчелина
ул.”Куванджълар” №4

Масивна сграда ” Склад”
Навес с оградни стени

АПОС
№3558/05.07.2019г.

АПОС
№1264/10.09.2012г.

Масивна сграда „Кметство”
Масивна сграда за „Здравно медицинско
обслужване на населението”
Двуетажна масивна сграда „ЦНСТ за
ПЛУИ”
Пристрона сграда към двуетажната сграда
Масивна сграда за „Заведение за социални
грижи- ЦНСТ”

21.07
120.30

2097.40
Общо:105989.66
525.92
144831.18

Склад, складова база
17.
18.
19.

20.

с.Пчелина
ул. „Байкал” №2
с.Владимировци,
ул. „В.Левски” №2
с.Владимировци
ул. „ Места” №5

с.Владимировци
ул. „В.Левски №4

АПОС №412/01.07.2008 г. Двуетажна масивна сграда „Кметство”

с.Владимировци
ул.В.Левски” №6

22.

с.Владимировци

23.

с.Владимировци

24.

с.Владимировци
ул. „Христо Ботев” №1

263.90
Общо:145095.08

379.53

АПОС №661/17.11.2011 г. Масивна сграда за „Заведение за социални
грижи- ЦСРИ”
АПОС
Едноетажна масивна сграда за „Култура и
№2214/06.08.2014г.
изкуство” №11449.73.319.3
Санит.възел ” №11449.73.319.4

125

7135.16 7135.16
9684.90

92

3121.81

5

АПОС
№3625/23.07.2019г.

394

169.66
Общо:3291.47
54716.76

58

4298.00

№

4

290.20

№

195

162500.24

АПОС №959/03.02.2012 г. Масивна сграда за „Административна
делова сграда – полиция” с №
11449.73.285.2
Масивна сграда за „Административна
делова сграда” с № 11449.73.285.3
„Склад” с № 11449.73.285.4

61

Общо:59304.96
3437.30

27

1489.40

24

АПОС №956/03.02.2012 г. Масивна сграда „Спортна сграда, база”
№11449.73.51.1
АПОС №311/14.08.2006
Масивна сграда „Помпена станция”
г.
АПОС №960/03.02.2012 г. Триетажна масивна сграда „Сграда за
образование” с № 11449.73.330.1

136

486.00
Общо:5412.70
4938.90

80

1568.20

662

207390.62

Масивна сграда за „Административна,
делова- кметство” с № 11449.73.269.1
Масивна сграда за „Дрогерия ” с
№11449.73.269.2
Сграда „Допълнително застрояване”
с
11449.73.269.3
ЦСРИ – едноетажна масивна сграда с
11449.73.269.4

21.

25.5

Четириетажна масивна сграда „Сграда за
образование ” с № 11449.73.330.2
„Складова база ,склад” с № 11449.73.330.3
„Складова база, склад ” с №
11449.73.330.4
МС„Спортна сграда, база” с №
11449.73.330.5
МС „Сгр. за образование ” с
№11449.73.330.6
„Сгр. за детско заведение” с №
11449.73.330.7
„Сгр. за детско заведение ” с №
11449.73.330.8
„Селскост. сграда” с № 11449.73.330.9
„Селскокт. сграда” с №11449.73.330.10
„Селскост. сграда” с № 11449.73.330.11
„Селскост. сграда” с № 11449.73.330.12
„Селскост. сграда” с № 11449.73.330.13
„Селскаст.сграда” с № 11449.73.330.14
„Постр. на доп. застрояване ” с
№11449.73.330.15
„Постр. на доп. застрояване” с №
11449.73.330.16
„Постр. на доп. застрояване” с№
11449.73.330.17
25.

с.Богданци
ул.”Г.Бенковски” №17

26.

с.Богданци,
ул. „Ивайло” №1

27.

с.Богданци
ул. Г.Бенковски” №19

АПОС
№1266/05.12.2012г.

Масивна сграда „Кметство, поща и
здр.медицинско обслужване на
населението”
АПОС №363/22.06.2007 г. Масивна сграда за „Спортни мероприятия
и стадион”
АПОС №350/20.04.2007 г. Масивна сграда „ЦДГ”

16

20543.30

21
38

680.40
1231.10

378

23364.80

440

27197.10

423

26146.30

313

6984.70

32
30
21
17
81
25
5

1036.70
971.90
680.40
550.80
2624.30
810.00
162.00

9

291.60

39

2267.00

Общо:322933.02
250
23799.44

102

1854.80

191

63170.00

28.

с.Желязковец
ул. Тракия” №22

АПОС №401/09.01.2008 г. Част от масивна сграда „Читалище” и клуб

29.

с.Желязковец
ул. „ Тракия” №22

АПОС №354/20.04.2007г.

Едноетажна масивна сграда „ЦДГ„
Двуетажна масивна сграда „Основно
училище „
Едноетажна масивна сграда „Столова”

30.

с.Желязковец

АПОС №3421/03.06.2019
г.

Масивна сграда „Помпена станция„
Трафопост”

31.

с.Желязковец
ул. „Хан Омуртаг” №2

АПОС №402/09.01.2008 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”
Едноетажна масивна сграда „Здравна
служба поща”

180/480

1318.68

176.0
373.0

38521.50
28201.50

250.80

38521.66
Общо:105244.66
1673.60
183.70
Общо: 1857.30
11035.90
5840.00

82.0
9
49.0
150.0

Общо:16875.90
5822.00
1846.50
Общо:7668.50
8546.90
10435.50

32.

с.Голям извор
ул. „В.Левски №91

АПОС №353/20.04.2007 г. Едноетажна масивна сграда „Училище”
Килийно училище

432.0
104.00

33.

с.Голям извор
ул. Васил Левски” №92

АПОС №485/15.10.2008 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”
Едноетажна масивна сграда
Здр.мед.обслужване
Масивна сграда „Склад „
Масивна сграда „Склад „
Масивна сграда „Склад „

42.0
124.0

АПОС №337/27.11.2006 г. Масивна сграда с №30630.40.191.1
„Детско заведение”
Масивна сграда с №30630.40.191.3
„Склад и складова база”
Масивна сграда с №30630.40.191.2 за
„Битови услуги”

426.0

459.10
1023.40
1113.78
Общо:21578.68
95705.57

28.0

2869.64

34.0

3727.42

34.

с.Здравец
ул. Гео Милев” №3

32.0
80.0
55.0

35.

с.Здравец
ул. „Гео Милев” №54

36.

с.Хума
ул. „Гео Милев ” №24
с.Хума
ул. „Гео Милев ” №24

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

АПОС №338/27.11.2006 г. Втория етаж на двуетажна масивана сграда
„ Кметство и здравно медицинско
обслужване на населението”
АПОС №370/22.06.2007 г. Едноетажна масивна сграда за „Здравно
медицинско обслужване на населението”
АПОС №369/22.06.2007 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”

с.Ножарово
ул. „Христо
Смирненски” №4

АПОС №356/20.04.2007г.

с.Ножарово
ул. „В.Терешкова”
№1А
с.Ножарово
ул.„ Борис Савов” №2
с.Ножарово
ул. „Христо
Смирненски” №1
с.Кара Михал
ул. „Мургаш” №19

АПОС №92/20.03.2006 г.

Едноетажна масивна сграда „Кметство и
здравна служба”

АПОС №410/01.07.2008г.

Част от едноетажна масивна сграда
„Клуб”
Масивна сграда за „Спортни мероприятия”

с.Кривица
ул. „Ивайло” №42 А

АПОС №409/01.07.2008
г.
АПОС №374/22.06.2007г.

Първия етаж на двуетажна масивна сграда
„Основно училище”
Масивна сграда ”ЦДГ”
Масивна сграда „Физкултурен салон”
Сграда -„Сан.възел”

Едноетажна масивна сграда „Кметство и
поща»
Едноетажна масивна сграда ” Здравно
медицинско обслужване на населението”

АПОС №252/05.07.2006 г. Масивна сграда „Кметство и здравно
медицинско обслужване на населението”
Масивна сграда „Ритуална зала”

Общо:102302.63
132.0
4405.20

70.0/85.0

1126.82

96.0

2453.00

226

2717.65

189
66
28
276.0

61126.43
793.65
540.00
Общо:65177.73
117005.29

86.0/102.0

3485.20

60.0

900.00

88.11

1709.34

38.48

1200.40

210.0

Общо:2909.74
3502.20

273.0

4552.80

Част от двуетажна масивна сграда
„Читалище”
44.

45.

46.

47.

48.

49.

С.Кривица

АПОС №532/24.06.2009г.

Помпена станция
Едноетажна сграда с друго предназначение
Масивна сграда трансформаторен пункт

с.Хърсово
ул. Ал.Стамболийски”
№36
с.Хърсово
ул.Ал. „Стамболийски ”
№39
с.Хърсово
ул. „Ал.Стамболийски ”
№34
с.Хърсово
ул. „Ал.Стамболийски”
№16

АПОС №265/05.07.2006 г. Еднетажна масивна сграда „Музей ”

с.Хърсово
ул. „Пею Яворов” №5

АПОС №259/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда ЦНСТ - ПЛФУ

159.0

90.0
9.00

2651.20
Общо:10706.20
9619.00
2404.00
3267.00
Общо:15290.00

88.0

868.13

АПОС №266/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда за „Здравно
медицинско ообслужване на населението”

151.0

528.50

АПОС №263/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда „Кметство”

207.0

219579.79

АПОС
№1282/16.01.2013г.

273.0
260.0
160.0
38.50

Двуетажна масивна сграда „ОУ”
Двуетажна масивна сграда „ЦДГ ”
Масивна сграда за „Спорт”
Полумасивна сграда„ Склад”

Полумасивна сграда „Сграда за социална
работа и рехабилитация„
Полумасивна сграда – „Склад за гориво„
Масивна сграда „Перално помещение„

120572.02
114829.52
35332.16
8501.80
Общо:279235.50
372
234251.42

122.15

12386.45

108.0

6839.46

63.0

4585.68
Общо:258063.01

Приложение №2

.

СПРАВКА
На застроените имоти - частна общинска собственост в
ОбщинаСамуил по чл.9, ал.2 от ЗОС за застраховане за 2020 год

№
по
ред
1.

Местонахождение

Документ за собственост

Наименование на имот/-ите

с.Самуил
ул. „Х.Димитър ”№1

АЧОС №8/01.12.2005 г.

Апартамент- гарсониера
вх.В,ет.1,ап.2

43.2

2800.00

2.

с.Самуил
ул. „Х.Димитър ”№1

АЧОС №9/01.12.2005 г.

Апартамент- гарсониера
вх.В,ет.2,ап.5

43.2

2800.00

3.

с.Самуил
ул. „Х.Димитър ”№1

АЧОС №10/01.12.2005 г.

Апартамент- гарсониера
вх.Б,ет.3,ап.8

43.2

3068.60

4.

с.Самуил,
ул.„В.Левски ” №28
с.Самуил
ул. „Драва” №2

АЧОС №11/01.12.2005 г.

Част от едноетажна масивна сграда
„Фурна”
Двуетажна масивна сграда „Сграда за
социални дейности” - „ЦНСТ за
ПЛУИ”
Едноетажна масивна сграда за
”Допълващо застрояване”

190.0/500.0

2660.00

204.0

111929.61

120.0

3025.70

5.

6.
7.

8.

АЧОС №2538/31.03.2016 г.

с.Самуил
ул. „Клисура” №4
с.Самуил
ул. „Васил Левски ”
№31

АЧОС №18/04.01.2006 г.

с.Самуил
ул. „Драва ” №1

АЧОС №76/20.03.2006 г.

АЧОС №2789/03.08.2017г.

Площ
(кв.м.)

Балансова стойност
(лв.)

Масивна
сграда
за
„Нафтово
стопанство”
Двуетажна
масивна
сграда
„Обществено обслужване”
Масивна сграда „Санитарен възел

80.0

Общо:114955.31
1763.50

201.0

22064.90

59.0

Едноетажна масивна сграда „Склад”
Едноетажна масивна сграда „Склад”
Едноетажна масивна сграда

79.12
113.18
173.20

729.00
Общо: 24557.40
2552.41
3651.19
5587.10

„Дърводелна”
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

с.Самуил
АЧОС №3102/13.07.2018г.
ул. „Хаджи Димитър”
№4
с.Владимировци
АЧОС №947/03.02.2012 г.
с.Владимировци,
ул.”Паламарска” №2
с.Владимировци
ул. „ Иван Вазов”
с.Владимировци
ул. „ Иван Вазов”
с.Владимировци
ул. „ Иван Вазов”
с.Владимировци

АЧОС №945/03.02.2012 г.
АЧОС №615/10.01.2011г.
АЧОС №616/10.01.2011г.
АЧОС №617/10.01.2011г.
АЧОС №1724/13.05.2013г.

с.Владимировци,
ул. „Васил Левски„
№4А
с.Владимировци
ул. „В.Левски №4

АЧОС №2511/20.05.2015г.

с.Богданци
ул. „Г.Бенковски”
№14
с.Желязковец
ул.„Тракия” №46
с.Желязковец
ул. „Хан Омуртаг„
№2
с.Здравец
ул. „Гео Милев”
№71

Самостоятелен обект в сграда с
предназначение
за
„Лекарски
кабинети за здравни нужди”
Масивна сграда „Складова база,
склад”
”Сграда и навес”

32.53

Общо:11790.70
1459.40

144.0

7943.40

26.0

896.40

Масивна
сграда
за
„Електропроизводство”
Масивна
сграда
за
„Електропроизводство”
Масивна
сграда
за
„Електропроизводство”
Масивна
сграда
„Курортнотуристическа
сграда”
с
№11449.36.20.1
Масивна сграда „Столова за социален
патронаж” с №11449.73.271.1

61.0

1922.20

7.0

220.60

5.0

157.60
2588.20

97.0
576.0

430476.93

17.86

1102.00

АЧОС №362/22.06.2007 г.

Самостоятелен обект в сграда
№11449.73.269.1.6
Масивна сграда „Ритуална зала”

239.0

4212.38

АЧОС №372/22.06.2007 г.

Масивна сграда „Ритуална зала”

250.0

51032.77

АЧОС №3103/13.07.2018г.

Самостоятелен обект в сграда с
предназначение
за
„Лекарски
кабинети за здравни нужди”
Масивна сграда
„Автоспирка” с
№30630.40.347.1

33.49

644.40

40.0

569.00

АЧОС №3626/23.07.2019г.

АЧОС №349/20.04.2007г.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

с.Здравец
ул.„Еделвайс ” №5
с.Хума
ул. „ Гагарин” №4

АЧОС №336/27.11.2006 г.

с.Кривица
ул.”Ивайло” №40А

АЧОС №251/05.07.2006 г.

АЧОС №1894/08.01.2014г.

с.Голяма вода
с.Кара Михал
ул.„Мургаш ” №36
с.Хърсово
ул. „Етър ” №1
с.Хърсово,
ул. „А.Стамболийски
” №37

АЧОС №366/22.06.2007 г.
АЧОС №47/14.12.2006 год.

с.Хърсово
ул. „ Иан Вазов ”
№27

АЧОС №2582/28.03.2017 г.

с.Хърсово
ул.
„Ал.Стамболийски”
№16

АЧОС №1283/16.01.2013г.

АЧОС №267/05.07.2006 г.
АЧОС №2579/01.03.2017 г.

Едноетажна масивна
„Жилищна
сграда”
Двуетажна масивна сграда „ЦНСТ”

76.0

1322.38

239.45

256450.45

Двуетажна масивна сграда „Защитено
жилище”
Едноетажна масивна сграда бившо
„Училище”
Сграда - „Склад”

205.0

16559.40

218.0

11463.10

20.0

449.20

Масивна сграда „Трафопост”
Двуетажна масивна сграда
за
„Стопанска дейност”
Масивна „Жилищна сграда – музей ”

9.0
273.0

Общо:28471.70
300.00
6252.42

81.0

553.80

Двуетажна масивна сграда –„Сграда
със смесено предназначение”
Масивна сграда
Навес

500.0

10452.60

144.0
28.75

3694.60
331.90
Обшо:14479.10
4032.80

Едноетажна
„Фурна„
Гараж

масивна

сграда

Едноетажна
„Училище”

полумасивна

–

229.30
72.0

сграда

709.0

1266.30
Общо:5299.10
7323.60

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК
пред Административен съд-гр.Разград.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-36 от Севим Рамаданова –
зам.кмет на община Самуи
ОТНОСНО: Извършване на действия във връзка с промяна
предназначението на урегулиран поземлен имот в с.Кривица.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 4.040
Община Самуил е собственик на урегулиран поземлен
имот № І-237 в квартал 12 по плана на с.Кривица с площ от 7450
кв.м.
с начин на трайно ползване ”Българско училищно
настоятелство”, ведно с построената в имота двуетажна масивна
сграда от 205м2 с начин на трайно ползване „Защитено жилище“;
Едноетажна масивна сграда ”Защитено жилище” със застроена
площ от 218.00 кв.м.
и Едноетажна масивна сграда с
предназначение за „Склад“ със застроена площ от 20 кв.м. с
административен адрес: с.Кривица, ул.”Ивайло“ №40А, община
Самуил, област Разград по АПОС №251/05.07.2006г.
Община Самуил има намерение да кандидатства по проект
„Красива България“ по Мярка М02-01 „Подобряване на
социалните услуги от резидентен тип“, за откриване на социална
услуга в едноетажна масивна сграда ”Защитено жилище” със
застроена площ от 218 кв.м.
с
административен адрес:
с.Кривица, ул.”Ивайло“ №340А, община Самуил, област Разград
по АПОС №251/05.07.2006г.
Срокът за подаване на проектното предложение е 06.01.2020г. За
да може общината да се включи в посочения срок за подаване на
проекто-предложение
за
получаване на финансиране е
необходимо ОбС-Самуил да постанови предварително
изпълнение на своя акт. Предварителното изпълнение
на
основание чл.60, ал.1 от АПК е необходимо да се защитят
особено важни обществени интереси на населението в региона
чрез предоставяне на социална услуга „Развитие на социални
услуги за социално включване на уязвими групи и лица в
неравностойно
положение,
чрез
реформирането
на
специализираните институции за възрастни хора с увреждания и
развитие на алтернативни социални услуги за предоставяне на
резидентна грижа в среда, близка до семейната, за потребителите,
които не могат да бъдат изведени в семейна среда“

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от
АПК,чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.39, ал.3, чл.134,ал.9 от ЗУТ; чл.45, ал.2 от ЗНП, ОбС –
Самуил,„За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” –
няма.
РЕШИ:
1.Упълномощава
кмета на общината да извърши
необходимите действия във връзка с подготовката за промяна
предназначението
на урегулиран поземлен имот № І-237 в
квартал 12 по плана на с.Кривица с площ от 7450 кв.м. с начин
на трайно ползване ”Българско училищно настоятелство”, ведно
с построената в имота едноетажна масивна сграда ”Защитено
жилище” със застроена площ от 218 м2 с административен
адрес: с.Кривица, ул.”Ивайло” №40А, община Самуил, област
Разград по АПОС №251/05.07.2006г. от УПИ ”Българско
училищно настоятелство” на УПИ „За обществено обслужване“.
Предназначението на имота може да бъде променено на
основание чл.39, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.134, ал.9 от ЗУТ,
както и други изискващи дейности свързани с изпълнението на
процедурата.
2. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на
приемането му.
МОТИВИ: Предварителното изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК е необходимо да се защитят особено важни
обществени интереси на населението в региона чрез
предоставяне на социална услуга „Развитие на социални услуги
за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно
положение,
чрез
реформирането
на
специализираните
институции за възрастни хора с увреждания и развитие на

алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна
грижа в среда, близка до семейната, за потребителите, които не
могат да бъдат изведени в семейна среда“
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-37 от Севим Рамаданова –
зам.кмет на община Самуил.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 3.024 от
04.12.2019 г. на ОбС – Самуил, за извършване на действия във
връзка с промяна предназначението на урегулиран поземлен
имот в с.Голяма вода.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 4.041
Във връзка с допусната грешка в 1. от Решение № 3.024
от 04.12.2019 г. на ОбС – Самуил в текста „….от „Училище“
на „За обект комплекс за социални грижи“, ведно с
построената в имота двуетажна масивна сграда „Детска
градина“ на „Заведение за социални грижи“……... „ e
необходимо изменение и допълнение на същото
„…. от
„Училище“
на
„За
обществено
обслужване“.
Предназначението на имота може да бъде променено на
основание чл.39,ал.3 и ал.4 във връзка с чл.134,ал.9 от ЗУТ“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.60, ал.1 от
АПК;чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.39, ал.3, чл.134,ал.9 от ЗУТ; чл.45, ал.2 от ЗНП и чл.305 от
ЗПУО, ОбС – Самуил, „За” –16 гласа; „Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Общински съвет Самуил, изменя и допълва свое Решение
№3.024/04.12.2019г.:
1.1. Упълномощава
кмета на общината да извърши
необходимите действия във връзка с подготовката за промяна
предназначението
на урегулиран поземлен имот № І-15 в
квартал 23 по плана на с.Голяма вода с площ от 9930 кв.м., ведно
с построената в имота двуетажна масивна сграда „Детска
градина“ със застроена площ от 313.00кв.м. с административен
адрес:с.Голяма вода, ул. ”Люлин” №2, община Самуил, област
Разград по АПОС №352/20.04.2007г. от „Училище“ на „За
обществено обслужване“. Предназначението на имота може
да бъде променено на основание чл.39,ал.3 и ал.4 във връзка с

чл.134,ал.9 от ЗУТ, както и други изискващи
свързани с изпълнението на процедурата.

дейности

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на
Община Самуил и Областния Управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен
срок от обявяването му по АПК пред Административен съд –
Разград.
Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 4
от заседание на 27.12.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-38 от Севим Рамаданова –
зам.кмет на община Самуил.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 3.023 от
04.12.2019 г. на ОбС – Самуил, за предоставяне безвъзмездно
управление /ползване/ на едно помещение на БЧК –Разград .
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 27.12.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

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

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Юлиян Аврамов Наумов
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

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

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 4.042
Във връзка с допусната техническа грешка в 1. от Решение
№ 3.023 от 04.12.2019 г. на ОбС – Самуил в ред 12 „….за срок
от 09.12.2018г. до 18.12.2019г. „ e необходимо изменение и
допълнение на същото на „….. за срок от 09.12.2019г до
приключване на програмата, но не по късно до 31.12.2020г.“
1. Предоставя за безвъзмездно управление (ползване) на част
от имот – публична общинска собственост представляваща –
самостоятелно помещение със застроена площ от 16.50кв.м.,
находящ се в двуетажна масивна сграда с предназначение за
“Административни дейности”, с.Самуил,
община Самуил,
находяща се в поземлен имот ІІ в квартал 66 по плана на
с.Самуил с административен адрес: с.Самуил,ул.”Хаджи
Димитър” №5,община Самуил по АПОС №66/20.03.2006г. на
Областен съвет на Български червен кръст– Разград за ползване
като склад за съхранение и раздаване на пакетирани хранителни
продукти на социално слаби лица от Община Самуил за срок
от 09.12.1019 г. до 18.12.2019г.
1.Предоставя за безвъзмездно управление (ползване) на част
от имот – публична общинска собственост представляваща –
самостоятелно помещение със застроена площ от 16.50 кв.м.,
находящ се в двуетажна масивна сграда с предназначение за
“Административни дейности”, с.Самуил,
община Самуил,
находяща се в поземлен имот ІІ в квартал 66 по плана на
с.Самуил с административен адрес: с.Самуил,ул.”Хаджи
Димитър” №5,община Самуил по АПОС №66/20.03.2006 г. на
Областен съвет на Български червен кръст– Разград за ползване
като склад за съхранение и раздаване на пакетирани хранителни
продукти на социално слаби лица от Община Самуил за срок
от 09.12.2019г до приключване на програмата, но не по късно до
31.12.2020г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.12,ал.3 от
ЗОС ; чл.14, ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил; чл.5, ал.1, 2 и
чл.6, ал.1 от ЗБЧК, Общински съвет – Самуил със, „За” –16
гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Изменя и допълва свое
в 1. Решение № 3.023 от
04.12.2019 г. от „….за срок от 09.12.2018г. до 18.12.2019г. „ на
„….. за срок от 09.12.2019г до приключване на програмата,
но не по късно до 31.12.2020г.“ , който придобива следния вид:
1.1.Предоставя за безвъзмездно управление (ползване) на част
от имот – публична общинска собственост представляваща –
самостоятелно помещение със застроена площ от 16.50 кв.м.,
находящ се в двуетажна масивна сграда с предназначение за
“Административни дейности”, с.Самуил,
община Самуил,
находяща се в поземлен имот ІІ в квартал 66 по плана на
с.Самуил с административен адрес: с.Самуил,ул.”Хаджи
Димитър” №5,община Самуил по АПОС №66/20.03.2006 г. на
Областен съвет на Български червен кръст– Разград за ползване
като склад за съхранение и раздаване на пакетирани хранителни
продукти на социално слаби лица от Община Самуил за срок
от 09.12.2019г. до приключване на програмата, но не по късно до
31.12.2020г.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за
безвъзмездно управление.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на
Община Самуил и Областния Управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен
срок от обявяването му по АПК пред Административен съд –
Разград.
Председател на ОбС
/Д-р Бейтула Сали/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

