
 

           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 23 
от извънредно заседание на 18.03.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-373 от инж. 

Джевдет Азис - Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 21.358 

по протокол №21 от заседание на 11.02.2021г. на ОбС-

Самуил за извършване на действия по промяна 

предназначение на урегулиран поземлен имот № І-15 в 

квартал 23 по плана на с. Голяма вода.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.03.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 23.375 

 

 Община Самуил е собственик на урегулиран 

поземлен имот № І-15 в квартал 23 по плана на с.Голяма 

вода с площ от 9930 кв.м. с начин на трайно ползване  

„Училище”, в едно с построената в имота двуетажна 

масивна сграда „Детска градина”  със застроена площ от  

313 кв. м. с административен адрес: с .Голяма вода, ул. 

„Люлин” №2, община Самуил, област Разград  по АПОС 

№352/20.04.2007г. 

Със свое Решение 21.358 по протокол №21 от 

заседание на 11.02.2021г. за извършване на действия по 

промяна предназначение на урегулиран поземлен имот № 

І-15 в квартал 23 по плана на с. Голяма вода, Общински 

съвет-Самуил прие, 

в т.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.   с начин на трайно 

ползване от ”Училище” на „За обществено обслужване“-

социални услуги ведно с построената в имота 

двуетажна масивна сграда от ”Детска градина” на 

„Социални услуги“- Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост със 

застроена площ от  313 кв.м. с административен адрес: 

с.Голяма вода, ул. ”Люлин” №2, община Самуил, област 

Разград  по АПОС №352/20.04.2007г., както и други  

изискващи  дейности  свързани с изпълнението на  

процедурата. 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. 

Поради промяна на обстоятелствата и постъпило 

писмо под вх. №947 от 02.03.2021год. на Министъра на 

образованието и науката, предлагаме промяна в текста по 

т.1, както следва: 

става т.1. Упълномощава   кмета на общината да 

извърши  необходимите действия  във връзка с 

подготовката  за промяна  предназначението на двуетажна 

масивна сграда  с начин на трайно  предназначение  от 

”Детска градина” на  сграда с предназначение  за 

„Социални услуги“- Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  със 

застроена площ от  313 кв. м. с административен адрес: 

с.Голяма вода, ул. ”Люлин” №2, община Самуил, област 

Разград  по АПОС №352/20.04.2007г.  находяща се  в 

урегулиран поземлен имот № І-15 в квартал 23 по плана на 

с. Голяма вода, както и други  изискващи  дейности  

свързани с изпълнението на  процедурата. 

 

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 чл.305,ал.1 от ЗПУО, ОбС – Самуил, със „За” – 16 

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

 

РЕШИ: 

 I. Изменя и допълва Решение 21.358 по протокол №21 от 

заседание на 11.02.2021г. на ОбС-Самуил,което 

придобива следния вид: 

1. Упълномощава   кмета на общината да извърши  

необходимите действия  във връзка с подготовката  за 

промяна  предназначението на двуетажна масивна сграда  с 

начин на трайно  предназначение  от ”Детска градина” на  

сграда с предназначение  за „Социални услуги“- Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост  със застроена площ от  313 кв.м. с 

административен адрес: с.Голяма вода, ул. ”Люлин” №2, 

община Самуил, област Разград  по АПОС 

№352/20.04.2007г.  находяща се  в урегулиран поземлен 

имот № І-15 в квартал 23 по плана на с. Голяма вода, както 

и други  изискващи  дейности  свързани с изпълнението на  

процедурата. 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на 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-гр.Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 23 
от извънредно заседание на 18.03.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-374 от инж. 

Джевдет Азис - Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен  заем  за 

допустими възстановими разходи  по Проект „3.1 - Топъл 

обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община 

Самуил“, по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО 

ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В 

БЪЛГАРИЯ, Договор BGО5FМОР001-5.001-0088-С01 

„Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 в Община Самуил“   

 СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.03.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 23.376 

 

Община Самуил е Партньорска организация - 

бенефициент по договор BG05FMOP001-5.001-0088-С01”-

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТOПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА 

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА САМУИЛ” по 

процедура за директно предоставяне на БФП по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО 

ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В 

БЪЛГАРИЯ.  

С настоящия договор се осигурява топъл обяд на 

170 потребители.  

В процеса на изпълнение на договора е необходимо 

осигуряване на финансов ресурс за извършване на 

допустими възстановими  разходи, които в последствие се 

верифицират от управляващия орган на програмата и се 

възстановяват. 

За реализирането на дейностите по договора и за 

регулярно разплащане с доставчиците до верифицирането 

и възстановяването на направените допустими разходи за 

периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г. е необходимо да 

бъде отпуснат временен безлихвен заем от бюджета по 

извънбюджетната сметка на Община Самуил в размер на    

27 000 лв. 

За авансово финансиране на плащанията по Проекти 

могат да бъдат отпускани временни безлихвени заеми от 

общинския бюджет, при наличност от временни свободни 

средства, съгласно чл. 104, ал. 1 т. 5 от Закона за 

публичните финанси.  

Необходимите средства по проекта в размер на 27 

000 лв. ще бъдат усвоявани поетапно и възстановени, след 

верифициране на направените разходи.  



Към настоящия момент са получени средства в 

размер на 8 179,38 лв. във вид на аванс, които са 

недостатъчни за разплащане на направените разходи през 

месец януари и февруари. Предстои отчитане пред 

управляващия орган за извършените дейности през 

периода 04.01.2021 г. - 28.02.2021 г. , като за същото ще се 

чака решение на УО, който се произнася в рамките на 30 

дневен срок от подаването. 

 

С цел осигуряване непрекъснатост на услугата за 

нуждаещите се лица до представяне и верификация на 

отчета са необходими средства за покриване на разходите 

за предоставяне на топъл обяд в размер на 27 000 лв.  

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

чл.104, ал.1, т.5 и във връзка с чл.104, ал.2 и ал.4 от Закона за 

публични финанси, Общинския съвет Самуил, със „За” – 16 

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

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Самуил по 

Проект „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията 

от COVID-19 в Община Самуил“, по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО 

ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

В БЪЛГАРИЯ, Договор BGО5FМОР001-5.001-0088-

С01 „Осигуряване на топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в Община Самуил“, в 

размер  на 27 000 лв. (двадесет и седем хиляди 

лева), с цел разплащане на разходи по изпълнение 

на проекта. 

 

Наименование Параграф  

Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

76-00 – 27 000 лв. 

Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

76-00             + 27 000 лв. 

 Общо:    0 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 23 
от извънредно заседание на 18.03.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-375 от инж. 

Джевдет Азис - Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен 

заем от бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в 

размер на 16 233 лв. /шестнадесет хиляди двеста тридесет и 

три лева/ на основаниe Указания на Министерство на 

финансите, Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 

07/04.04.2008г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.03.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 23.377 

 

 Община Самуил в качеството на партньор на община 

Лозница-бенефициент в изпълнение на договор 

BG05M9OP001-2.103-0077-C01 реализира проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

в Община Лозница и Община Самуил” по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания –Компонент 4” с финансиране по 

ОПРЧР. 

 Съгласно реда за извършване на плащания от 

Управляващия орган, по договора, ще се изготви 

окончателно искане за плащане, като срока на верификация 

и решение на УО е не по-малко от 90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите по 

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати, осигурителни вноски, разходи за канцеларски 

материали, горива, медикаменти, хигиенни консумативи, 

интернет и телефон през м. март, април и май 2021 г. 

предвидени в проекта в размер на 16 233 лв. /шестнадесет 

хиляди двеста тридесет и три лева/. 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

чл.104, ал.1, т.5 и във връзка с чл.104, ал.2 и ал.4 от Закона 

за публични финанси, Общинския съвет на Община 

Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 



Реши: 

1.Приема да отпусне временен безлихвен заем от 

бюджета в СЕС  в размер на 16 233 лв. /шестнадесет 

хиляди двеста тридесет и три лева/, необходими за 

разплащане на разходи за работни заплати, осигурителни 

плащания, разходи за канцеларски материали, горива, 

медикаменти, хигиенни консумативи, интернет и телефон 

през м. март, април и май 2021 г.  по проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил” по договор BG05M9OP001-

2.103-0077-C01, както следва: 

 

Наименование Параграф  

Временни безлихвени заеми между 

бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

76-00 
 – 16 233 

лв. 

Временни безлихвени заеми между 

бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

76-00 
+ 16 233 

лв. 

 Общо: 0 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 23 
от извънредно заседание на 18.03.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-377 от инж. 

Джевдет Азис - Кмет на Община Самуил 

 

              ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична 

помощ на лицето Й. П. Т.от с.Хърсово, ул. „Христо Ботев” 

№ 15, община Самуил. 

 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ 23.378 

 

                  Постъпила е молба с Вх.№1208/17.03.2021г. от 

лицето Й. П. Т. от с. Хърсово, ул. „Христо Ботев” № 15, 

община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

парична помощ за домакинство пострадало от пожар 

                  Господин Тодоров е претърпял битов инцидент 

при който е изгоряла семейната му къща и постройка към 

нея на 16 март 2021 год. към 20 часа  с големи  материални 

щети на семейството. Унищожена е покъщнината и  

покривната конструкция на къщата му, поради което е 

подал молба за подпомагане за преодоляване 

последствията от инцидента. 

Необходими са му финансови средства за покриване на 

щетите от пожара 

 

  

 

               На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.2 

от „Правилника за реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ”  ОбС-Самуил,  със „За” –16 

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

Реши: 

1.Отпуска еднократна парична помощ на лицето Й. П.  Т. 

от с.Хърсово, ул. „Христо Ботев” № 15, община Самуил в 

размер на 300 лв. 

 

               Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на Община Самуил и Областния управител на област 

Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

   Настоящото решението подлежи на оспорване в 

14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 23 
от извънредно заседание на 18.03.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-376  от Д-р 

Бейтула Сали – Председател на ОбС Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и дъпълнение на Решение № 

22.367 от 01.03.2021 г.  на Общински съвет – Самуил. 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ 23.379 

 

Получено е  писмо от Областния управител на 

област Разград с  изх. № 08-00-024_003/ 11.03.2021 г. с 

приложена Заповед № АК-04-002 от 11.03.2021 г., с която 

на основание чл. 45, ал. 6, от  ЗМСМА, връща за ново 

обсъждане в 14 – дневен срок Решение № 22.367 от 

01.03.2021 г.  на Общински съвет -  Самуил. 

 

Причини, които налагат ново обсъждане на 

предложения Проект: 

 

В приетата Наредба № 27 за насърчаване на 

инвестициите с общинско  значение в община Самуил  и 

издаване на сертификат клас В, в  раздел III, уреждащ реда 

за издаване на сертификат, за инвестиция клас В, в чл. 9, 

ал. 2 са включени текстове от отменените член 5 и член 6 

от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

инвестициите.  

Приетата от ОбС- Самуил разпоредба гласи: „Към 

заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен 

проект и необходимите документи, съгласно 

изискванията посочени в чл.5 до чл.7 от ППЗНИ.“ 

Горецитираната алинея вменява задължение на 

гражданите за предоставяне на услугата да представят 

документи, които не са предвидени в нормативен акт. 

Съдържанието на административния акт трябва да е 

съобразено с материално-правните изисквания на 

императивните правни норми, да е в съответствие със 

закона и нормативните актове въз основа и в изпълнение, 

на които е издаден.  

Освен това е допусната техническа грешка в 

номерацията на НАРЕДБАТА,трябва да бъде  Наредба № 

27 за насърчаване на инвестициите с общинско  

значение в община Самуил  и издаване на сертификат 

клас В. 

В тази връзка предлагам  ОбС Самуил да обсъди 

спорните текстове в приетата Наредба № 27 за 

Насърчаване на инвестициите с общинско значение в 

община Самуил и издаване на сертификат клас В и да 

вземе следното Решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2, във връзка с 

чл.45, ал.7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.22з, ал.1 от Закона за 

насърчаване на инвестициите, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона 

за нормативните актове Общински съвет-Самуил, със „За” 

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

 

 

 

РЕШИ: 

 



І. Изменя и допълва  Наредба №27 за насърчаване 

на инвестициите с общинско  значение в община Самуил, 

като член 9 в раздел III придобива следния вид: 

Чл.9.(1)  За издаване на сертификат за инвестиция клас 

В съгласно чл.18, ал.5 от ЗНИ, инвеститорът подава 

заявление до Кмета на Община Самуил по образец - 

приложение към Наредбата, в което посочва мерките 

за насърчаване на инвестициите по чл.7, ал.2  които 

желае да ползва.   

           (2) Към заявлението си инвеститорът прилага 

необходимите документи, съгласно изискванията 

посочени в ППЗНИ. 

           (3) Инвестиционният проект се изготвя и 

представя съгласно изискванията посочени в ППЗНИ. 

ІІ. Останалите разпоредби на Наредба №27 за 

насърчаване на инвестициите с общинско  значение в 

община Самуил остават непроменени. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме 

по следващите съгласно закона действия в изпълнение на 

решението по т.1.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 


