
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-540 от инж. 

Джевдет Азис – кмет на община Самуил. 

 

Относно: Приемане на Програма за намаляване на риска от 
бедствия на Община Самуил за периода 2021-2025 г. 
 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 539 
 

Програмата за намаляване на риска от бедствия е 

разработена в изпълнение на чл. 6д, ал.1 и чл. 65б. т. 1. от 

Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на 

областната програма за намаляване на риска от бедствия и във 

връзка с намаляване на рисковете, определени в общинския 

план за защита при бедствия. 

С програмата се определят превантивните дейности за 

ефективна реакция по намаляване на идентифицираните 

съществени рискове от бедствия и недопускане възникване на 

нови такива чрез реализация на приоритетни инвестиции в 

областите на ефективно планиране и управление, аналитични 

оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за 

намаляване на риска от бедствия. 

Програмата за намаляване риска от бедствия е 

разработена от Общинския съвет за намаляване на риска от 

бедствия и е съгласувана от Съвета за намаляване риска от 

бедствия на Област Разград на основание чл. 6д, ал. 3 от ЗЗБ,  

 

след обществено обсъждане в изпълнение изискванията 

на чл. 6д, ал. 2. от ЗЗБ. 

 

     Предвид изложеното: 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6д, 

ал. 3 от Закона за защита при бедствия,  Общински съвет 

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

се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

         I.Приема Програма за намаляване на риска от бедствия на 

Община Самуил за периода 2021-2025 г. 

        II.Упълномощава кмета на община Самуил, да предприеме 

съответните действия за изпълнение на Програма за намаляване 

на риска от бедствия на Община Самуил за периода 2021-2025 

г. 

 

 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 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

 
Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 



СЪГЛАСУВАЛ: 
 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ  РАЗГРАД  

И ПРЕСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ: 

 

  

  ИВАН БОРИСОВ 

(................................. г.) 

 

 

 
 
 

 
 

П Р О Г Р А М А 
 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САМУИЛ 

ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Програмата за намаляване риска от бедствия е разработена от Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия и е съгласувана от Съвета за намаляване 

риска от бедствия на Област Разград на основание чл. 6д, ал. 3 от ЗЗБ, след 

обществено обсъждане в изпълнение изискванията на чл. 6д, ал. 2. от ЗЗБ. 

Програмата за намаляване на риска от бедствия на община Самуил за периода 

2021-2025 година е приета на заседание на общинския съвет с решение № ………. от 

……….. 

Настоящата програма може да се измени или отмени по предложение на кмета 

на общината, като се спазват установените процедури.  

 

I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл. 

6д, ал.1 и чл. 65б. т. 1. от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на 

областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на 

рисковете, определени в общинския план за защита при бедствия. 

С програмата се определят превантивните дейности за ефективна реакция по 

намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане 

възникване на нови такива чрез реализация на приоритетни инвестиции в областите на 

ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на 

обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия. 

 

II. ОЧАКВАНИЯ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ. 

          Успехът от реализирането на програмата зависи от компетентността и капацитета на 

съответните органи на изпълнителната власт, които посредством общинския съвет за 

намаляване риска от бедствия, да развиват и поддържат местно установени процеси и цели за 

развитие, които включват и политиките за намаляване риска от бедствия и адаптиране към 

промените в климата. Това изисква познания за промяната на рисковете, изготвяне на нови 

оценки и сценарии за реализиране на даден риск, включително отчитайки каскадните ефекти, 

както и вземане на решения и преразглеждане на правната рамка в сътрудничество с 

участници особено тези изложени на риск. 

Ползите от ефективното осъществяване на Общинската програма биха се изразили в: 

 

  

    

 

По-малко финансови загуби 

Намален риск и уязвимост 

По-бързо възстановяване 



      

Подобрени и надеждни градска 

инфраструктура и услуги 

 

 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ. 

 

-  Подход адресиращ всички опасности; 

-  Вземане предвид нововъзникващи рискове, в резултат на развитие на 

територията и промените в климата; 

- Ангажираност от страна на Областния и Общинския съвет за намаляване риска 

от бедствия; 

- Ангажиране на обществото в процесите по намаляване риска от бедствия; 

За реализиране на горепосочените принципи е необходимо изграждането и на 

нужния капацитет за справяне. Това са способностите на хора, организации и системи, 

използвайки наличните ресурси и умения да управляват неблагоприятни условия, риск 

или бедствия. 

 

IV. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

  

Настоящата програма е пряко обвързана със заложените оперативни цели и 

дейности в Областната програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025г. (ОПНРБ): 

1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и 

изграждане на  познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, 

доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, 

реализирани добри практики, тренировки и обучения.  

2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на 

данни за загубите от бедствия и информация за последиците върху икономиката, 

социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното 

наследство. 

3. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния 

сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на 

доставките на основни стоки/услуги. 

4. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия 

на всички административни нива 

5. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от 

бедствия 

6. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на 

съставните части на ЕСС, включваща и механизми за мониторинг и оценка. 



7.  Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно 

предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използване на 

съвременните технологии. 

8. Ефективно възстановяване след бедствия след задължително спазване на 

принципа „да изградим отново но по- добре. 

9. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните 

сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия. 

10. Подобряване разбирането и адекватното оценяване на въздействието на 

бедствията върху публичните финанси. 

11. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни 

решения, за намаляване риска от бедствия и недопускане възникването на нови рискове. 

 

VI.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ. 

 

На база идентифицираните опасности от природни явления, човешка дейност, 

промишлени и други ситуации с потенциален риск за бедствие, за изпълнение на 

оперативните цели на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във 

връзка с намаляване на рисковете определени с общинския план за защита при 

бедствия, се предвиждат следните дейности: 

 
ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ(от НПНРБ) 
ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ОПЕРАТИВНИТЕ 

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНО 

НИВО 

ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ОПЕРАТИВНИТЕ 

ЦЕЛИ НА 

ОБЩИНСКО НИВО 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАСИРАНЕ 

1.1. Въвеждане на 

система за 

повишаване на 

обществената 

осведоменост и 

изграждане на  

познания за риска 

от бедствия в 

компетентните 

органи, частния 

сектор, 

доброволните 

формирования и 

населението и 

споделяне на 

опит, извлечени 

поуки, 

реализирани 

добри практики, 

тренировки и 

обучения.  

1.1.1.1. Провеждане на 

разяснителна кампания 

сред населението чрез 

СМИ. 

 

1.1.1.2. Обучение на 

служителите на ОА и 

органите на 

изпълнителната власт за 

повишаване 

компетентността и 

познанията за риска при 

бедствия 

 

 

1.1.1.3. Провеждане на 

тематични конкурси за 

деца и ученици свързани 

със защитата при 

бедствия. 

 

 

 

1.1.1.1. Провеждане на 

разяснителна кампания 

сред населението чрез 

СМИ. 

 

1.1.1.2. Обучение на 

служителите на 

общинската 

администрация и 

органите на местната 

власт за повишаване 

компетентността и 

познанията за риска 

при бедствия 

 

1.1.1.3. Провеждане на 

тематични конкурси за 

деца и ученици 

свързани със защитата 

при бедствия. 

 

 

 

Органи на 

местната власт, 

МВР (РДПБЗН-

Разград, РУП-

Исперих), МОН 

(РУО – Разград), 

БЧК. 

Бюджет на 

органите на 

местната власт. 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2021 -

2027 г.  



  

 1.1.2.1. Провеждане на 

обучение на съставните 

части на ЕСС за 

реагиране и координация 

при различните видове 

бедствия. 

 

 

1.1.2.2. Провеждане на 

учения със съставните 

части на ЕСС. 

 

1.1.2.3.Организиране 

участие на населението и  

НПО при обучения и 

тренировки на частите на 

ЕСС за реагиране при 

бедствия. 

 

1.1.2.1. Провеждане на 

обучение на съставните 

части на ЕСС за 

реагиране и 

координация при 

различните видове 

бедствия. 

 

1.1.2.2. Провеждане на 

учения със съставните 

части на ЕСС. 

 

1.1.2.3.Организиране 

участие на населението 

и  НПО при обучения и 

тренировки на частите 

на ЕСС за реагиране 

при бедствия. 

 

Органи на 

местната власт, 

МВР (РУП-

Исперих), МОН 

(РУО – Разград), 

БЧК, съставните 

части на ЕСС, 

ФСМП-Исперих 

Бюджет на 

органите на 

местната власт. 

 1.1.3.1. Публикуване в 

СМИ и  сайта на 

Областна администрация 

на изготвените в 

Областния план за защита 

при бедствия, 

приложения от  риска при 

видовете бедствия и 

разясняване  на 

въздействието им върху 

територията и 

населението. 

1.1.3.1. Публикуване в 

СМИ и  на сайта на 

общината, изготвените 

в Общинския план за 

защита при бедствия, 

приложения за  риска 

при видовете бедствия 

и разясняване  на 

въздействието им 

върху територията и 

населението. 

Общинска 

администрация 
Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 1.1.4.1. Организиране на 

конференция с участието 

на заинтересованите 

научни среди, висши 

училища и институции 

имащи отношение към 

управлението на риска 

при бедствия с цел 

повишаване капацитета 

на институцията за 

информирано вземане на 

решения. 

 

 

1.1.4.1. Организиране 

на конференция с 

участието на 

заинтересованите 

научни среди, училища 

и институции имащи 

отношение към 

управлението на риска 

при бедствия с цел 

повишаване на 

капацитета им за 

информирано вземане 

на решения. 

 

Кмет, Общинска 

администрация 
Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 1.1.5.1. Съвместно с РД 

БПЗН, разработване или 

прилагане на готови 

обучителни програми по 

видовете бедствия 

1.1.5.1. Съвместно с 

РДПБЗН и БЧК, 

разработване или 

прилагане на готови 

обучителни програми 

Общинска 

администрация, 

РДПБЗН – 

Разград, БЧК 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

Бюджет на МОН 

Оперативна 



съответно за ниво, 

предучилищно, училищно 

и за ВУЗ, включващи 

превенция, готовност, 

реагиране  и 

възстановяване. 

 

 

1.1.5.2. Прилагане на 

механизми за 

систематизирано 

провеждане на обучение 

за защита при бедствия в 

системата на 

образованието. 

 

1.1.5.3. Прилагане на 

въведени механизми за 

систематизирано 

провеждане на обучение 

за защита при бедствия на 

органите на 

изпълнителната власт, 

другите държавни органи 

и населението. 

по видовете бедствия 

съответно за 

предучилищно и 

училищно ниво, 

включващи превенция, 

готовност, реагиране  и 

възстановяване. 

 

1.1.5.2. Прилагане на 

механизми за 

систематизирано 

провеждане на 

обучение за защита при 

бедствия в системата 

на образованието. 

 

1.1.5.3. Прилагане на 

въведени механизми за 

систематизирано 

провеждане на 

обучение за защита при 

бедствия на органите 

на местната власт, 

другите общински 

органи и населението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация,, 

РУО –Разград, 

 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

програма за наука 

и образование 2021 

– 2027 г. 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

Бюджет на МОН 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

общинска 

администрация. 

 

1.2. Изграждане 

на система за 

измерване, 

съхраняване, 

споделяне и 

предоставяне на 

данни за загубите 

от бедствия и 

информация за 

последиците 

върху 

икономиката, 

социалния 

сектор, 

здравеопазването, 

образованието, 

околната среда и 

културното 

наследство. 

1.2.1.1. Прилагане на 

националната система за 

събиране на данни. 

 

1.2.2.1. Прилагане на 

националния риск 

регистър. 

 

1.2.3.1. Прилагане на 

националната методика за 

оценка на причинените 

щети от бедствия и загуби  

. 

 

1.2.1.1. Прилагане на 

националната система 

за събиране на данни. 

 

1.2.2.1. Прилагане на 

националния риск 

регистър. 

 

1.2.3.1. Прилагане на 

националната методика 

за оценка на 

причинените щети от 

бедствия и загуби . 

 

Общинска 

администрация, 

съставни части 

на ЕСС 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

2.1. Интегриране 

на намаляването 

на риска от 

бедствия в 

публичния и 

частния сектор, с 

цел повишаване 

на устойчивостта 

2.1.1.1. Прилагане на 

платформите за 

намаляване риска от 

бедствия на областно 

ниво. 

 

 

 

2.1.1.1. Прилагане на 

платформите за 

намаляване риска от 

бедствия на общинско 

ниво. 

 

 

 

Общински съвет 

за намаляване на 

риска от 

бедствия, 

Общински щаб 

за изпълнение на 

общинския план 

за защита при 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 



и осигуряване на 

непрекъснатост 

на доставките на 

основни 

стоки/услуги. 

 

 

2.1.2.1. Организиране 

провеждането на 

обучение на частите от 

ЕСС за повишаване 

капацитета за управление 

риска от бедствия. 

 

 

2.1.3.1. Ежегодно 

Областния съвет за 

намаляване риска от 

бедствия да изготвя 

оценка на риска от 

бедствия след 

анализиране на годишния 

доклад.  

 

2.1.3.2. Областния съвет 

за намаляване риска от 

бедствия, ежегодно да 

дава оценка на 

способността  за 

управление на риска, 

включително и за целите 

на докладване по линия 

на Механизма за защита 

на Съюза. 

 

2.1.4.1. Ежегодно 

Областния съвет за 

намаляване риска от 

бедствия да извършва 

анализ на нормативната 

уредба и при 

необходимост да 

предложи промени в 

нормативната уредба. 

 

2.1.5.1. Въвеждане на 

система за осигуряване 

непрекъснатост на 

доставките на 

стоки/услуги. 

 

2.1.6.1. Привличане за 

участие на експерти от 

частния, професионалния 

и научния сектор на 

заседания на Областния 

съвет за намаляване риска 

 

 

2.1.2.1. Организиране 

провеждането на 

обучение на частите от 

ЕСС за повишаване 

капацитета за 

управление риска от 

бедствия. 

 

2.1.3.1. Ежегодно 

Общинския съвет за 

намаляване риска от 

бедствия да изготвя 

оценка на риска от 

бедствия след 

анализиране на 

годишния доклад.  

 

2.1.3.2. Общинския 

съвет за намаляване 

риска от бедствия, 

ежегодно да дава 

оценка на способността  

за управление на риска, 

включително и за 

целите на докладване 

по линия на Механизма 

за защита на Съюза. 

 

2.1.4.1. Ежегодно 

Общинския съвет за 

намаляване риска от 

бедствия да извършва 

анализ на нормативната 

уредба и при 

необходимост да 

предложи промени. 

 

 

2.1.5.1. Въвеждане на 

система за осигуряване 

непрекъснатост на 

доставките на 

стоки/услуги. 

 

2.1.6.1. Привличане за 

участие на експерти от 

частния, 

професионалния и 

научния сектор на 

заседания на 

бедствия 

 

Общинска 

администрация, 

съставни части 

на ЕСС 

 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 



от бедствия, като 

консултанти  за 

разработване на годишния 

план  за намаляване риска 

от бедствия. 

Общинския съвет за 

намаляване риска от 

бедствия, като 

консултанти  за 

разработване на 

годишния план  за 

намаляване риска от 

бедствия. 

 

 

 

 

2.2. Прилагане на 

единен и 

цялостен подход 

към 

управлението на 

риска от бедствия 

на всички 

административни 

нива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Повишаване 

способностите на 

институциите за 

управление на 

риска от бедствия 

2.2.1.1. Изготвяне, 

преразглеждане и 

актуализация на 

областния план за защита 

при бедствия. 

Съгласуване с частите на 

ЕСС. 

 

2.2.2.2. Изготвяне на 

годишен План за 

изпълнение задачите от 

областната програма за 

намаляване риска от 

бедствия. 

 

 

2.2.2.3. Изготвяне на 

годишни доклади за 

състоянието на защитата 

при бедствия на областно 

ниво, след запознаване с 

годишните общински 

доклади 

 

 

2.3.1.1. Прилагане на 

областно ниво на 

стратегията за развитие на 

доброволните 

формирования за защита 

при бедствия, в 

съответствие с 

практиките и насоките в 

Закона за защита при 

бедствия 

 

2.3.1.2. Прилагане на 

плана за действие с 

определените приоритети, 

цели, задачи, отговорни 

органи, срокове и 

източници на 

финансиране 

 

2.2.1.1. Преразглеждане 

и актуализация на 

Общинския план за 

защита при бедствия. 

Съгласуване с частите 

на ЕСС.  

 

 

2.2.2.2. Изготвяне на 

годишни Планове за 

изпълнение задачите от 

Общинската програма 

за намаляване риска от 

бедствия. 

 

 

2.2.2.3. Изготвяне на 

годишни доклади за 

състоянието на 

защитата при бедствия 

на Общинско ниво. 

 

 

 

 

2.3.1.1. Прилагане на 

Общинско ниво на 

стратегията за развитие 

на доброволните 

формирования за 

защита при бедствия, в 

съответствие с 

практиките и насоките 

в Закона за защита при 

бедствия. 

 

2.3.1.2. Прилагане на 

плана с определените 

приоритети, цели, 

задачи, отговорни 

органи, срокове и 

източници на 

финансиране. 

 

Общинска 

администрация, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия, 

Общинска 

администрация 

 

 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия, 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

Органи на 

местната власт, 

РДПБЗН, БЧК-

Разград 

Общинска 

администрация,  

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 



 

 

2.3.2.1. Прилагане на 

механизъм и процедури за 

тестване на 

технологичната среда, 

предназначена за 

взаимодействия при 

бедствия 

 

 

2.3.2.1. Прилагане на 

механизъм и процедури 

за тестване на 

технологичната среда, 

предназначена за 

взаимодействия при 

бедствия 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

Органи на 

местната власт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация, 

Бюджет на 

местната власт. 

Средства от 

оперативните 

програми за 

периода 2021-2027 

г. 

2.4. Изграждане 

на система за 

провеждане на 

обучения, 

тренировки и 

учения на 

съставните части 

на ЕСС, 

включваща и 

механизми за 

мониторинг и 

оценка. 

2.4.1.1. Прилагане на 

механизми за извършване 

на оценка и анализ на 

предприетите действия 

непосредствено преди, по 

време и след бедствия 

 

 

 

2.4.2.1. Изпълнение на 

националната програма за 

обучения, тренировки и 

учения на съставните 

части на ЕСС. 

 

 

2.4.3.1. Прилагане на 

въведения механизъм за 

мониторинг и оценка на 

проведените обучения, 

тренировки и учения на 

частите на ЕСС. 

2.4.1.1. Прилагане на 

механизми за 

извършване на оценка 

и анализ на 

предприетите действия 

непосредствено преди, 

по време и след 

бедствия 

 

2.4.2.1. Изпълнение на 

националната програма 

за обучения, 

тренировки и учения на 

съставните части на 

ЕСС. 

 

2.4.3.1. Прилагане на 

въведения механизъм 

за мониторинг и оценка 

на проведените 

обучения, тренировки и 

учения на частите на 

ЕСС. 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация и 

съставни части 

на ЕСС 

 

 

 

Общинска 

администрация и 

съставни части 

на ЕСС 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

органите на 

местната власт 

 

 

 

 

Бюджет на 

органите на 

местната власт 

2.5. Изграждане, 

поддържане и 

разширяване на 

системата за 

ранно 

предупреждение 

на населението и 

органите на 

изпълнителната 

власт чрез 

използване на 

съвременните 

технологии. 

2.5.1.1. Прилагане на 

наличните системи за 

мониторинг и изготвени 

прогнози за 

усъвършенстване на 

системите за ранно 

предупреждение. 

 

 

 

2.5.2.1. Прилагане на по- 

ефективна система за 

ранно предупреждение на 

населението и органите на 

изпълнителната власт. 

2.5.1.1. Прилагане на 

наличните системи за 

мониторинг и 

изготвени прогнози за 

усъвършенстване на 

системите за ранно 

предупреждение. 

 

 

 

2.5.2.1. Прилагане на 

по-ефективна система 

за ранно 

предупреждение на 

населението и органите 

на местната власт. 

Общинска 

администрация, 

съставни части 

на ЕСС 

 

 

 

 

 

 

Органи на 

местната власт 

Бюджет на 

местната власт. 

Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

Министерски 

съвет. 

 

 

Бюджет на 

местната власт. 

Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 



Министерски 

съвет. 

2.6. Ефективно 

възстановяване 

след бедствия 

след 

задължително 

спазване на 

принципа „да 

изградим отново 

но по- добре. 

2.6.1.1. Прилагане на 

система за оценка на 

потребностите след 

бедствия на областно 

ниво. 

 

2.6.2.1. Прилагане на 

принципа „да изградим 

отново но  по-добре“ при 

планиране 

възстановяването след 

бедствия. 

2.6.1.1. Прилагане на 

система за оценка на 

потребностите след 

бедствия на Общинско 

ниво. 

 

2.6.2.1. Прилагане на 

принципа „да изградим 

отново но  по-добре“ 

при планиране 

възстановяването след 

бедствия. 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

Бюджет на 

органите на 

местната власт 

 

 

 

Бюджет на 

органите на 

местната власт 

 

 

3.1. Въвеждане на 

механизми за 

осигуряване на 

свързаност между 

отделните 

сектори по 

отношение на 

намаляването на 

риска от 

бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. Използване в 

годишния план за 

намаляване риска от 

бедствия на мерките 

според стратегията за 

развитие на региона за 

планиране от ниво 2. 

 

3.1.2.1. Изготвяне на 

доклади с приоритетните 

дейности за намаляване 

риска от бедствия, за 

които е необходимо 

финансиране. 

 

 

 

 

3.1.3.1.  Прилагане в 

годишния план за 

намаляване риска от 

бедствия на „Национална 

програма за превенция и 

ограничаване на 

свлачищата на 

територията на РБ, 

ерозията и абразията по 

Дунавското и 

Черноморско крайбрежие 

за периода след 2020г.“, 

която се съобразява с  

промените в климата. 

 

 

 

3.1.4.1. Прилагане в 

годишния план за 

намаляване риска от 

3.1.1.1. Използване в 

годишния план за 

намаляване риска от 

бедствия на мерките от 

стратегията за развитие 

на региона за 

планиране от ниво 2. 

 

3.1.2.1. Изготвяне на 

доклади с 

приоритетните 

дейности за намаляване 

риска от бедствия, за 

които е необходимо 

финансиране през 

следващата календарна 

година. 

 

3.1.3.1.  Прилагане в 

годишния план за 

намаляване риска от 

бедствия на 

„Националната 

програма за превенция 

и ограничаване на 

свлачищата на 

територията на РБ, 

ерозията и абразията по 

Дунавското и 

Черноморско 

крайбрежие за периода 

след 2020г.“, която се 

съобразява с  

промените в климата. 

 

3.1.4.1. Прилагане в 

годишния план за 

намаляване риска от 

органи на 

местната власт, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

 

 

 

Органите на 

местната власт, 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

Бюджет на 

органите на 

местната власт 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска  

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 



бедствия на плановете  за 

управление на риска от 

наводнения(ПУРН) 2021-

2027г., които вземат 

предвид въздействието на 

промените в климата. 

бедствия на плановете  

за управление на риска 

от наводнения(ПУРН) 

2021-2027г., които 

вземат предвид 

въздействието на 

промените в климата. 

бедствия  

4.1. Подобряване 

разбирането и 

адекватното 

оценяване на 

въздействието на 

бедствията върху 

публичните 

финанси. 

4.1.1.1. Използване на 

СМИ с цел стимулиране 

на застраховането и други 

механизми за 

трансфериране на риска 

сред населението и 

частния сектор с цел по-

бързо възстановяване 

след бедствия. 

 

 

 

4.1.2.1. Разясняване чрез 

СМИ за възможностите за  

осигуряване на  базата на 

публично-частно 

партньорство на ниско 

лихвени кредите на 

населението в риск от или 

засегнато от бедствие. 

 

 

4.1.1.1. Използване на 

СМИ с цел 

стимулиране на 

застраховането и други 

механизми за 

трансфериране на 

риска сред населението 

и частния сектор с цел 

по-бързо 

възстановяване след 

бедствия. 

 

4.1.2.1. Разясняване 

чрез СМИ за 

възможностите за  

осигуряване на  базата 

на публично-частно 

партньорство на ниско 

лихвени кредити на 

населението в риск от 

или засегнато от 

бедствие. 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

4.2. Повишаване 

ефективността на 

инвестициите, 

включително 

чрез иновативни 

решения, за 

намаляване риска 

от бедствия и 

недопускане 

възникването на 

нави рискове. 

4.2.1.1. Актуализиране на 

списъка с фирми 

доставчици на основни 

стоки/услуги в Областния 

план за защита при 

бедствия. 

 

4.2.2.1. Поддържане и 

укрепване на обектите 

включени в списъка 

„Критична 

инфраструктура“.  

 

 

4.2.2.2. Използване на 

информацията от 

Междуведомствената 

комисия „Обследване на 

критична 

инфраструктура“ и 

Междуведомствената 

комисия за „Обследване 

на язовири, стени и 

4.2.1.1. Актуализиране 

на списъка с фирми 

доставчици на основни 

стоки/услуги в 

Общинския план за 

защита при бедствия. 

 

4.2.2.1. Поддържане и 

укрепване на обектите 

включени в списъка 

„Критична 

инфраструктура“.  

 

 

4.2.2.2. Използване на 

информацията от 

Междуведомствената 

комисия „Обследване 

на критична 

инфраструктура“ и 

Междуведомствената 

комисия за 

„Обследване на 

Органи на 

местната власт 

 

 

 

 

 

Кмет, Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

Общински съвет 

за намаляване 

риска от 

бедствия 

 

 

 

 

Бюджет на 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

Бюджет на 

местната власт. 

Оперативна 

програма за околна 

среда 2021 – 2027 

г. 

 

Бюджет на 

местната власт,  

 

 

 

 

 

 



съоръжения,  реки и 

речни легла“   при 

възможност за използване 

на оборудване за 

наблюдение и оперативно 

управление. 

 

 

4.2.3.1. Прилагане на 

областно ниво на подход 

за извършване на 

публични и частни 

инвестиции, отчитащи 

риска от бедствия. 

язовири, стени и 

съоръжения,  реки и 

речни легла. 

 

 

 

 

 

4.2.3.1. Прилагане на 

Общинско ниво на 

подход за извършване 

на публични и частни 

инвестиции, отчитащи 

риска от бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

местната власт, 

Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

Министерски 

съвет. 

Програма за 

развитие на 

регионите 2021-

2027 г. 

 

 

 

VII.ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането на дейностите за изпълнение на оперативните цели на 

програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с източници на 

финансиране: 

 общински бюджет;  

 републикански бюджет;  

 структурни фондове на ЕС;  

 други национални и международни организации. 

 

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 

За проследяване на напредъка и оценка изпълнението на поставените цели е 

необходимо, още в етапа на подготовка за изпълнение на Общинската програма за 

намаляване риска от бедствия в общината за периода 2021 – 2025 г., да се разработи 

система за наблюдение и контрол. Системата ще осигурява надеждна информация за 

текущото състояние, която ще бъде основа за последващи анализи и оценки. 

Системата определя: 

 набор от показатели; 

 периодичност на събираната информация; 

 периодичност на изготвяне на съответните доклади; 



 разпределение на отговорностите, задачите и пълномощията. 

Част от показателите, които могат да бъдат проследени включват: брой 

проведени разяснителни кампании, брой проведени обучения, брой участници в тях и 

др. 

Целевите стойности на показателите трябва да бъдат съобразени със 

спецификите на община Самуил. 

IX. ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Общинската програма за намаляване риска от бедствия за периода 2021 – 2025 

г. представлява дългосрочна рамка за управление риска от бедствия в община Самуил, 

очертаваща в обобщен вид насоките за действие. Въз основа на този дългосрочен 

стратегически документ ще бъдат разработени ежегодни планове с конкретните мерки 

и дейности, за изпълнение в краткосрочен план. Тези годишни планове за изпълнение 

на Общинската програма ще съдържат конкретни мерки, дейности, срокове и 

отговорни страни за реализирането им. Годишните планове  се разработват всяка 

година от определен от кмета на общината работен екип, включващ компетентни 

експерти от общинския съвет за намаляване риска от бедствия в община Самуил и се 

приемат на заседание на Съвета до края на месец Януари. 

Годишният доклад за петата година на Програмата следва да отчете 

изпълнените мерки през целия период на действието и. Въз основа на оценката на 

постигнатите резултати, ще се разработи нова програма за намаляване риска от 

бедствия в община Самуил за следващ период.  

 

Изготвили: „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Самуил 

за периода 2021-2025 г.“ 

 

 

Общински съвет за намаляване риска от бедствия в община Самуил: 

Институция Име на ръководител Подпис 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

 

Отпечатал:…………… 

Екз. №1 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-545 от инж. 

Джевдет Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Определяне на  едноетажна масивна сграда  като 

жилище за продажба, находяща се в с. Пчелина, община 

Самуил, област Разград. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.540 
 

 В  „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2021 г.”, в Раздел  

ІІІ. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ -ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища)   е включен  урегулиран 

поземлен имот – застроен с трайно предназначение: 

Урбанизирана територия и начин на трайно ползване  за ниско 

застрояване ( до 10 м.) с площ от 600.00 квадратни метра, ведно 

с построения в имота самостоятелен обект-едноетажна масивна 

жилищна сграда със застроена площ от 32.00 квадратни метра. 

Имота се намира в с.Пчелина, ул. Рила №2А, община Самуил, 

област Разград,   за който е  отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 

15   по плана на с.Пчелина, община Самуил, област Разград, 

съгласно АЧОС №4439/08.09.2021 г.  

 

Предвид гореизложеното: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1, чл.42, ал.2  

във връзка с чл. 42, ал.1,т.2  от ЗОС;   чл.3, ал.1, т. 2 и  чл.3, ал.2   

от  Наредба №10 на ОбС - Самуил „За условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани,настаняване под 

наем и продажба на общински жилища“, Общински съвет 

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

се” – няма 

 

РЕШИ: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯ -  едноетажна  масивна жилищна сграда със 

застроена площ от 32.00 кв.м. с административен адрес: 

с.Пчелина, ул. Рила №2А, община Самуил, област Разград,   за 

който е  отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15 по плана на  



 

с.Пчелина, община Самуил, област Разград, одобрен по Заповед 

№4743/1956 г. , изменена и допълнена по Заповед 

№616/05.08.2021 г. като  жилище за продажба. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-566 от инж. 

Джевдет Азис – кмет на община Самуил. 

 

Относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност 

на движението по пътищата /ОбщКБДП/ 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.541 

Постъпило е писмо в общинска администрация – Самуил 

под вх. №3857/31.08.2021г. от Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) гр. 

София и писмо под вх. № 4119/20.09.2021год. от 

Изпълнителния директор на НСОРБ относно създаване на 

Общински комисии по безопасност на движението по 

пътищата, съгласно чл. 167 в, ал. 2 от Закона за движението 

по пътищата /ЗДвП/.   

В общините с население под 30 хил. души могат да се 

създадат общинска комисия „с решение на общинския 

съвет“, включително по мотивирано предложение на 

председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ (ДАБДП). 

Предвид гореизложеното, предлагаме ОбС-Самуил да 

създаде- Общинска комисия по безопасност на движението 

по пътищата в състав: председател, зам.-председател,  

секретар и членове в съответствие с издадените от 

Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ Правила. 

Във връзка с горното: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 167 в, 

ал. 2 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет 

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

се” – няма 

 

РЕШИ: 

  

I. Създава Общинска комисия по безопасност на движението 

по пътищата /ОбщКБДП/ в състав: председател, зам.-

председател, секретар и членове в съответствие с издадените 

от Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ Правила. 

II.Упълномощава кмета на община Самуил, да определи със 

заповед поименния състав на Общинска комисия по 

безопасност на движението по пътищата в съответствие с 

издадените от Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ Правила. 

 
 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 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-541 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  

Община Самуил през 2021 г.”  на  ОбС -  Самуил. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.542 

 

1. Проявен е интерес от закупуване на урегулиран поземлен 

имот – застроен с трайно предназначение: Урбанизирана 

територия и начин на трайно ползване  за ниско застрояване ( 

до 10 м.) с площ от 600.00 квадратни метра, ведно с построения 

в имота самостоятелен обект - едноетажна масивна жилищна 

сграда със застроена площ от 32.00 квадратни метра. Имота се 

намира в с.Пчелина, ул. Рила №2А, община Самуил, област 

Разград,   за който е  отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15    по 

плана на с.Пчелина, община Самуил, област Разград одобрен по 

Заповед №4743/1956 г. , изменена и допълнена по Заповед 

№616/05.08.2021 г., съгласно АЧОС №4439/08.09.2021 г.  

 Моля, Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение на  свое Решение №22.364/01.03.2021г., изменено и 

допълнено с Решения   №24.391/20.04.2021 г.,  

№25.406/11.05.2021г., №28.509/15.07.2021 г.  и  

№29.530/16.08.2021 г.  в  „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил в  Раздел ІІІ. 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ -ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища)  да се добави:  

- т.1.19. Урегулиран поземлен имот – застроен с 

трайно предназначение: Урбанизирана територия и 

начин на трайно ползване  за ниско застрояване ( до 10 

м.) с площ от 600.00 квадратни метра, ведно с 

построения в имота самостоятелен обект - едноетажна 

масивна жилищна сграда със застроена площ от 32.00 

квадратни метра. Имота се намира в с.Пчелина, ул. Рила 

№2А, община Самуил, област Разград,   за който е  

отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15 по плана на с. 

Пчелина, община Самуил, област Разград одобрен по 



Заповед №4743/1956 г. , изменена и допълнена по 

Заповед №616/05.08.2021 г., съгласно АЧОС 

№4439/08.09.2021 г.  

 

2. В общинска администрация Самуил е получено Заявление  с 

Вх. №3686/18.08.2021 г. от Севдие Ахмед Якуб  с постоянен 

адрес: с.Ножарово, ул. Христо Смирненски №27, община 

Самуил, област Разград  за закупуване  частта  на общината с 

площ от  21 квадратни метра от УПИ V-205 в квартал 21,  

целият от 1569 кв.м.  по плана на с.Ножарово,  община Самуил, 

област Разград, одобрен по Решение №21.297/2005г.   с 

административен адрес: с. Ножарово, ул. Христо Смирненски  

№27, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№4438/01.09.2021г. Същата  е собственик  на  1548 квадратни 

метра  от гореописания имот по Нотариален акт  №51, том Х, 

рег.№11218, дело №1510 от 2015 г. и Нотариален акт №160, том 

ІХ, рег.№10819, дело №1447от 2015 г. 

 

3. В общинска администрация Самуил е получено Заявление  с 

Вх. №3950/08.09.2021 г. от Реджеб Мюмюн Реджеб  с 

постоянен адрес: с.Кривица, ул. Ивайло №100, община Самуил, 

област Разград   и Райна Руменова Гюмюш с постоянен адрес: 

с.Кривица, ул. Ивайло №100, община Самуил, област Разград  

за закупуване  частта  на общината с площ от  109 квадратни 

метра от УПИ ІХ-244 в квартал 32,  целият от 1315 квадратни 

метра  по плана на с.Самуил,  община Самуил, област Разград, 

одобрен по Заповед №908/1983г., изменена и допълнена със 

Заповед №451/11.07.2017 г.  с административен адрес: с. 

Самуил, ул. Цар Калоян  №14, община Самуил, област Разград 

по АЧОС №4541/14.09.2021г. Същите  са собственици  на  1206 

квадратни метра  от гореописания имот по Нотариален акт  

№173, том ІV, рег.№5303, дело №529 от 2021 г.  

  

Предвид гореизложеното:  

 

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

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

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  свое Решение №22.364/01.03.2021 г., 

изменена и допълнена с Решения   №24.391/20.04.2021 г.,  

№25.406/11.05.2021г., №28.509/15.07.2021 г.  и  

№29.530/16.08.2021 г.  в  „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил в  Раздел ІІІ. 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ -ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. 

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища) се  добави т.1.19 , който 

придобива следния вид:   

1.1. Поземлен имот №11449.73.1050 с площ от 1335 кв.м. с НТП 

за второстепенна улица по кадастралната карта на 

с.Владимировци по АЧОС №3423/13.06.2019 г.;  

1.2. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно ползване  за 

„Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, за който е 

отреден  УПИ №IV, с.Самуил, ул.Любен Каравелов №1А, ведно 

с канал за ремонт на автомобили  и метален павилион по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г.; 

1.3.Урегулиран поземлен имот-незастроен  с начин на трайно 

ползване  за „Ниско застрояване до 10 м.“    с площ от  580 м2 в 

квартал 26, за който е отреден  УПИ №I-183, с.Богомилци, 

ул.Мелник  №32, община Самуил  по АЧОС №4195/28.10.2020 

г. 

1.4.Поземлен имот- незастроен с идентификатор №11449.73.129    

с площ от 1405 м2   в с.Владимировци, ул.“Надежда“  №4 по 

АЧОС №940/03.02.2012 г. 

1.5. Поземлен имот №65276.90.5 с площ от 1193 кв.м., 

местността «Токат азъ»   по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3900/02.12.2019 г.  

1.6. Поземлен имот №65276.91.3 с площ от 1750 кв.м., 

местността «Токат азъ»   по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3904/02.12.2019 г.  

1.7. Поземлен имот №65276.91.4 с площ от 2999 кв.м., 

местността «Токат азъ»   по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3903/02.12.2019 г.  

1.8. Поземлен имот №65276.88.5 с площ от 1580 кв.м., 

местността «Токат азъ»   по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3925/02.12.2019 г.  

1.9. Поземлен имот №65276.88.3 с площ от 1674 кв.м., 

местността «Токат азъ»   по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил  по АЧОС 

№3924/02.12.2019 г.  

1.10.Поземлен имот №65276.1.1 с площ от 1144 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №290/14.08.2006 год.   

1.11. Част от  УПИ №XV-439 в квартал 76 по плана на с.Самуил 

с площ от  503.50 кв.м. идеални части от  661.36 кв.м.  по АЧОС 

№4183/27.10.2020 г.  

1.12. Част от  УПИ №XVI-439 в квартал 76 по плана на 

с.Самуил с площ от  684.48 кв.м. идеални части от 699.50  кв.м.  

по АЧОС №4184/27.10.2020 г.  

1.13. Част от  УПИ №XIV  в квартал 79 по плана на с.Самуил с 

площ от  701.43 кв.м. идеални части от 1073.88 кв.м.  по АЧОС 

№4194/27.10.2020 г.  

1.14. Поземлен имот №65276.91.4 с площ от 2999 кв.м., 

местността «Токат азъ» с НТП – за друг вид застрояване   по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил  по 

АЧОС №3903/02.12.2019 г. 

1.15. Урегулиран поземлен имот - незастроен  с начин на трайно 

ползване  за  ниско застрояване до 10 м.    с площ от 867 в 

квартал 54, за който е отреден  УПИ №ХI-656, с.Самуил, 

ул.Васил Левски  №54, община Самуил  по АЧОС 

№3/01.12.2005 г. 

1.16. Поземлен имот №65276.1.39 с площ от 1021 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №295/14.08.2006 г.   

1.17.  Поземлен имот с пл.сн.№285  - незастроен  с начин на 

трайно ползване  за „Ниско застрояване до 10 м.“   с площ от  

3814 кв.м.  в квартал 38, за който е отреден  УПИ №I-285, II-285 

в квартал 46 и Х-285, ХI-294,295, ХII-285 в квартал 38 и част от 

ОК- 75-141, с.Хърсово, ул. Христо Ботев №6, община Самуил  

по АЧОС №4427/05.04.2021 г.  

1.18.  Поземлен имот 11449.73.457, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Чумерна № 3, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 1340 кв. м.  Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №873/03.02.2012 г. 

1.19. Урегулиран поземлен имот – застроен с трайно 

предназначение: Урбанизирана територия и начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване ( до 10 м.) с площ от 600.00 

квадратни метра, ведно с построения в имота самостоятелен 

обект - едноетажна масивна жилищна сграда със застроена 

площ от 32.00 квадратни метра. Имота се намира в с.Пчелина, 

ул. Рила №2А, община Самуил, област Разград,   за който е  

отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15  по плана на с.Пчелина, 

община Самуил, област Разград одобрен по Заповед 

№4743/1956 г. , изменена и допълнена по Заповед 

№616/05.08.2021 г., съгласно АЧОС №4439/08.09.2021 г.  

ІІ. Измененя и допълва  свое  Решение №22.364/01.03.2021г., 

изменена и допълнена с Решения   №24.391/20.04.2021 г.,  

№25.406/11.05.2021г., №28.509/15.07.2021 г.  и  

№29.530/16.08.2021 г.  в  „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил в  Раздел   ІІІ. 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ -ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. т.2. 

Продажба на имоти чрез прекратяване на съсобствеността 

между общината и  физически и юридически лица. 

се добавят  т.2.3 и т.2.4., който придобива следния  вид:  

 2.1. Прекратява съсобствеността между община Самуил 

от Касим Исмаил Осман с постоянен адрес: с.Самуил, 

ул.”Черни връх” №40, община Самуил, област Разград за 

закупуване на  част от  поземлен имот  с идентификатор  



№65276.1.11  с площ от  346 кв.м., целият  от  1026 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил   с 

административен адрес: с.Самуил, ул.“Черни връх“ №40А, 

община Самуил. Същия е съсобственик   на поземлен имот  с 

идентификатор  №65276.1.11   с община Самуил  видно от 

представения типов договор от 09.02.1974 г. по АЧОС 

№522/09.03.2009 г.;   

           2.2. Прекратяване на съсобствеността  в  УПИ VI-156 в 

квартал 27, целият от 3346 кв.м.  по плана на с.Голяма вода  с 

административен адрес: с.Голяма вода, ул.Люлин  №9, община 

Самуил   между община Самуил  чрез продажба частта на 

общината с площ от 408  кв.м.  идеални части от гореописания 

имот  по  АЧОС №4291/10.03.2021 г.  на Сунай Хасан Аптула  с 

постоянен адрес: с.Голяма вода, ул. Вежен №8, община Самуил, 

област Разград, който е  собственик  на  2938 кв.м. идеални 

части от гореописания имот по Нотариален акт  №170, том IV, 

рег.№5420, дело №653 от 2017 г. 

      2.3. Прекратяване на съсобствеността  в УПИ V-205 в 

квартал 21,  целият от 1569 кв.м.  по плана на с.Ножарово, 

община Самуил, област Разград, одобрено по Решение 

№21.297/2005г.  между община Самуил  чрез продажба частта 

на общината с площ от 21  кв.м.  идеални части от гореописания 

имот  по  АЧОС №4438/01.09.2021г.  на Севдие Ахмед Якуб  с 

постоянен адрес: с.Ножарово, ул. Христо Смирненски №27, 

община Самуил, област Разград, която е  собственик  на  1548 

квадратни метра  идеални части от гореописания имот по 

Нотариален акт  №51, том Х, рег.№11218, дело №1510от 2015 г. 

и Нотариален акт №160, том ІХ, рег.№10819, дело №1447от 

2015 г. 

     2.4. Прекратяване на съсобствеността  в УПИ ІХ-244 в 

квартал 32,  целият от 1315 квадратни метра  по плана на 

с.Самуил,  община Самуил, област Разград, одобрен по Заповед 

№908/1983г., изменена и допълнена със Заповед 

№451/11.07.2017 г. между община Самуил  чрез продажба 

частта на общината с площ от 109  квадратни метра  идеални 

части от гореописания имот  по  АЧОС №4541/14.09.2021г. на 

Реджеб Мюмюн Реджеб  с постоянен адрес: с.Кривица, ул. 

Ивайло №100, община Самуил, област Разград   и Райна 

Руменова Гюмюш с постоянен адрес: с.Кривица, ул. Ивайло 

№100, община Самуил, област Разград, които са  собственици  

на  1206 квадратни метра  от гореописания имот по Нотариален 

акт  №173, том ІV, рег.№5303, дело №529 от 2021 г.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-542 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Съгласие за възстановяване право на 

собственост по Решение №243/01.08.2019 г. на Исперихски 

Районен Съд  - гр.Исперих на Аврам Аврамов Давидов. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.543 

 

В общинска администрация Самуил е получено 

Заявление с Вх. №3650/12.08.2021 год.  от Аврам Аврамов 

Давидов с адрес: с.Кривица, ул. Ивайло №102, община Самуил, 

област Разград  за възстановяване право на собственост върху  

поземлен имот №123003 с площ от 4.712 дка. в местността 

„Кьоклюк“  в землището на с.Кривица, община Самуил, област 

Разград   по приложено Решение №243/01.08.2019 г. на ИРС 

гр.Исперих. 

Предвид гореизложеното: 

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

чл.64, ал.1  от ЗОС   Общински съвет – Самуил, със „За” –17 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за възстановяване  право на собственост 

върху  поземлен имот №123003 с площ от 4.712 дка. в 

местността „Кьоклюк“  в землището на с.Кривица, община 

Самуил, област Разград по АЧОС №1729/13.05.2013 г.  съгласно  

Решение №243/01.08.2019 г. на Исперихски Районен Съд - 

гр.Исперих на  Аврам Аврамов Давидов с адрес: с.Квивица, ул. 

Ивайло №102, община Самуил, област Разград. 

2. Имота да се предаде с приемо-предавателен протокол. 

3. Да се извършат необходимите действия по регисттъра 

за общинска  собственост и счетоводните документи на 

общината.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 



 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 
 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-544 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под 

наем на части от имоти – публична  общинска собственост чрез 

публични търгове с явно наддаване. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ПРОТИВ 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.544 

 

 Срока на Договор за наем  №211/12.10.2016 г. сключен 

със „ЦИФРОВИ СИСТЕМИ” ООД, ЕИК -103083582 със 

седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, община Варна, 

област Варна, бул.”Сливница” №40, ет.1, офис 1,  

представлявано от Драгомир Христов Славов на  монтирани  

системи за интернет услуги  в части от  сгради с начин на 

трайно ползване за „Читалище” в с. Богомилци и с. Хърсово 

през месец октомври изтича. В общинска администрация е 

получено заявление под Вх. №3838/31.08.2021 г. за  

подновяване на договора за наем.  

Имотите са включени   в  „Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021год.” в 

Раздел І. т.6.  Описание на имотите,  за които ще се  проведат 

търгове с явно наддаване или  публично оповестени конкурси  

за отдаване под наем  на имущество   през 2021 г.  

        1. Част  от покрива на  масивна сграда  с  предназначение 

за „Читалище”, находящ се в  урегулиран поземлен имот №ХІ в 

квартал 15 по плана на с.Богомилци,  с административен адрес: 

с.Богомилци, ул.Гео Милев №17, община Самуил, област 

Разград  по АПОС №367/22.06.2007 год. -  монтирана   система  

за  интернет услуги.  

        2. Част  от покрива на  масивна сграда  с  предназначение 

за „Читалище”, находящ се в  урегулиран поземлен имот №III в 

квартал 33 по плана на с.Хърсово,  с административен адрес: 

с.Хърсово, ул.Александър Стамболийски №32, община Самуил, 

област Разград  по АПОС №262/05.07.2006 год. -  монтирана  

система  за  интернет услуги.  

 

Предвид гореизложеното: 

 

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

чл.14, ал.7  от ЗОС; чл.16, ал.4  от Наредба №2 на ОбС Самуил –

„За реда за придобиване, управление и разпореждане с 



общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

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

„Против” – 1 глас; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

 1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

отдаване под наем на следните имоти:  

 1.1. - 1.00 (един) кв.м. идеални части от 290.00 (двеста и 

деветдесет) кв.м. от покрива на самостоятелен обект 

едноетажна масивна сграда с предназначение за „Читалище”, 

находяща се в урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесет 

римско) в квартал 15 (петнадесет) по плана на с.Богомилци, 

община Самуил, област Разград  с административен адрес: 

с.Богомилци, ул. Гео Милев №17, община Самуил, област 

Разград за поставяне на антена за интернет услуги с 

първоначална  месечна наемна цена в размер на  32,22 лв.  без 

ДДС;  

           1.2. - 1.00 (един) кв.м. идеални части от 292.00 (двеста 

деветдесет и два) кв.м. от покрива на самостоятелен обект 

едноетажна масивна сграда с предназначение за „Читалище”, 

находяща се в урегулиран поземлен имот №IIІ (три  римско) в 

квартал 33 (тридесет и три) по плана на с.Хърсово, община 

Самуил, област Разград  с административен адрес: с.Хърсово, 

ул. Александър Стамболийски №32, община Самуил, област 

Разград за поставяне на антена за интернет услуги с 

първоначална  месечна наемна цена в размер на  32,22 лв.  без 

ДДС. 

2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена; 

3. Депозит за  участие  - 10 % от първоначалната тръжна цена; 

4. Срок на наемното отношение –  3 (три) години; 

5. Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

6. Списък на документите, които трябва да се представят от 

кандидатите за участие в търговете: 

            6.1. Заявление за участие в търговете по образец ; 

            6.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 

            6.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

            6.4.  Квитанция към приходен касов ордер за платени 

депозити. 

            6.5.  В заявлението за участие  в търговете юридическите 

лица  е необходимо да посочат ЕИК/БУЛСТАТ, с който са 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка. 

7. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

      7.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ 

– Самуил; 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил. 

8. При задължения по т.7.1. и 7.2. кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

9. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, не по-малко от 30 % от 

постъпилите средства да бъдат използвани  за изпълнение на 

дейности от местно значение на съответното населено място.  

10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  

определи дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   

и сключи договори    със спечелилите   в търговете  участници.  

 

 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 7-

дневен срок от приемането му.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-546 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността  в  УПИ 

ІХ-244  квартал 32  по плана на с.Самуил,  община Самуил, 

област Разград между община Самуил и физическо лице чрез 

продажба  частта на общината.   

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.545 

 

 В общинска администрация Самуил е получено 

Заявление  с Вх. №3950/08.09.2021 г. от Реджеб Мюмюн Реджеб  

с постоянен адрес: с.Кривица, ул. Ивайло №100, община 

Самуил, област Разград   и Райна Руменова Гюмюш с постоянен 

адрес: с.Кривица, ул. Ивайло №100, община Самуил, област 

Разград  за закупуване  частта  на общината с площ от  109 

квадратни метра идеални части от УПИ ІХ-244 в квартал 32,  

целият от 1315 квадратни метра  по плана на с.Самуил,  община 

Самуил, област Разград, одобрен по Заповед №908/1983г., 

изменена и допълнена със Заповед №451/11.07.2017 г.  с 

административен адрес: с. Самуил, ул. Цар Калоян  №14, 

община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС 

№4541/14.09.2021г. Същите  са собственици  на  1206 квадратни 

метра  от гореописания имот по Нотариален акт  №173, том ІV, 

рег.№5303, дело №529 от 2021 г.  

 С предходно решение  имота е включен в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 год.” в  Раздел ІII - Разпореждане с имоти общинска 

собственост -  продажба, замяна, делба,   точка   

2. Продажба на имоти чрез прекратяване на 

съсобствеността между общината и физически  и/или 

юридически лица в т.2.4.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС “ ЕООД – Павлин Колев  

на  16.09.2021 г.  в размер на  446,70 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 445,30 лв.  

изготвена на  10.09.2021г.  

 

 Предвид гореизложеното: 

 



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

чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС, чл.36 от Закона за собствеността  и  

чл.55, ал.1, т.2  от Наредба №2 на ОбС- Самуил за „Реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“,  

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

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността  между  

Община Самуил  и  Реджеб Мюмюн Реджеб  с постоянен адрес: 

с.Кривица, ул. Ивайло №100, община Самуил, област Разград  и  

Райна Руменова Гюмюш с постоянен адрес: с.Кривица, ул. 

Ивайло №100, община Самуил, област Разград, чрез продажба  

частта на общината с площ от  109  квадратни метра идеални 

части   от  УПИ ІХ-244 в квартал 32,  целият от 1315 квадратни 

метра  по плана на с.Самуил,  община Самуил, област Разград, 

одобрен по Заповед №908/1983г., изменена и допълнена със 

Заповед №451/11.07.2017 г.  с административен адрес: с. 

Самуил, ул. Цар Калоян  №14, община Самуил, област Разград 

по АЧОС №4541/14.09.2021г.  

2. Община Самуил   продава  своите   109 квадратни метра 

 идеални  части на Реджеб Мюмюн Реджеб  с постоянен 

адрес: с.Кривица, ул. Ивайло №100, община Самуил, област 

Разград   и Райна Руменова Гюмюш с постоянен адрес: 

с.Кривица, ул. Ивайло №100, община Самуил, област Разград, 

които са  съсобственици  на   1206/1315 квадратни метра 

идеални части  по  Нотариален акт  №173, том ІV, рег.№5303, 

дело №529 от 2021 г.  за сумата в размер на  446,70 лв. без ДДС 

или 536,04 лв. с ДДС.  

3.  Разноската от 30.00 лв. за изготвената пазарна оценка да се 

възстанови от купувачите  в касата на община Самуил. 

4. Съгласно чл.52, ал. 5 от ЗМСМА,  не по-малко от 30 %  от 

постъпилите средства да бъдат използвани за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на  съответното 

населено място. 

5. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед и 

подпише договор за покупко - продажба след изплащане на 

дължимите суми. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 
 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 







 



 

 





 



 







 





 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-547 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил.  

                                                 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността  в УПИ V-

205 в квартал 21  по плана на с.Ножарово, община Самуил, 

област Разград  между община Самуил и физическо лице чрез 

продажба  частта на общината.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.546 

 

 В общинска администрация Самуил е получено 

Заявление  с Вх. №3686/18.08.2021 г. от Севдие Ахмед Якуб  с 

постоянен адрес: с.Ножарово, ул. Христо Смирненски №27, 

община Самуил, област Разград  за закупуване  частта  на 

общината с площ от  21 квадратни метра идиални части  от 

УПИ V-205 в квартал 21,  целият от 1569 кв.м.  по плана на 

с.Ножарово,  община Самуил, област Разград, одобрен по 

Решение №21.297/2005г.   с административен адрес: с. 

Ножарово, ул. Христо Смирненски  №27, община Самуил, 

област Разград по АЧОС №4438/01.09.2021г. Същата  е 

собственик  на  1548 квадратни метра  от гореописания имот по 

Нотариален акт  №51, том Х, рег.№11218, дело №1510 от 2015 

г. и Нотариален акт №160, том ІХ, рег.№10819, дело №1447от 

2015 г. 

 С предходно решение  имота е включен в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 год.” в  Раздел ІII - Разпореждане с имоти общинска 

собственост -  продажба, замяна, делба,   в точка  2. 

Продажба на имоти чрез прекратяване на съсобствеността 

между общината и физически  и/или юридически лица в 

т.2.3.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС “ ЕООД – Павлин Колев  

на  16.09.2021 г.  в размер на  58,80 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 43,80 лв.  

изготвена на  30.08.2021г.  
 

 Предвид гореизложеното: 

 



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

чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС, чл.36 от Закона за собствеността, чл.55, 

ал.1, т.2  от Наредба №2 на ОбС - Самуил за „Реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“,  

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

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие   за  прекратяване  съсобствеността  между  

Община Самуил  и  Севдие Ахмед Якуб  с постоянен адрес: 

с.Ножарово, ул. Христо Смирненски №27, община Самуил, 

област Разград, чрез продажба  частта на общината с площ от  

21 квадратни метра идеални части   от  УПИ V-205 в квартал 21,  

целият от 1569 кв.м.  по плана на с.Ножарово,  община Самуил, 

област Разград, одобрено по Решение №21.297/2005г.   с 

административен адрес: с. Ножарово, ул. Христо Смирненски  

№27, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№4438/01.09.2021г.   

2. Община Самуил   продава  своите   21 квадратни метра 

идеални  части на Севдие Ахмед Якуб  с постоянен адрес: 

с.Ножарово, ул. Христо Смирненски №27, община Самуил, 

област Разград, която е  съсобственик  на   1548/1569 квадратни 

метра  по  Нотариален акт  №51, том Х, рег.№11218, дело 

№1510 от 2015 г. и Нотариален акт №160, том ІХ, рег.№10819, 

дело №1447от 2015 г.  за сумата в размер на 58,80 лв. без ДДС 

или 70,56 лв. с ДДС.  

3.  Разноската от 30.00 лв. за изготвената пазарна оценка да се 

възстанови от купувача в касата на община Самуил. 

4. Съгласно чл.52, ал. 5 от ЗМСМА,  не по-малко от 30 %  от 

постъпилите средства да бъдат използвани за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на  съответното 

населено място. 

5. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед и 

подпише договор за покупко-продажба след изплащане на 

дължимите суми. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 
 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 



 







 

 

 





 



 

 

 

 







 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-548 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил.   

                                                        

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване 

на имот – частна общинска собственост  за устройване  на 

пчелин. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.547 

 

 На 21.09.2021 г.  изтича срока на Договор за наем 

№197/21.09.2016 г. на отдадения под наем УПИ №IX-184 в 

квартал 64 с площ от 3788 кв.м. по плана на с.Самуил  с 

административен адрес: с.Самуил, ул.Васил Левски №62, 

община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС 

№71/20.03.2006 г.,  върху който е устроен пчелин с наемател: 

Селятин Хасан Риза  с постоянен адрес: с.Самуил, ул. Васил 

Левски  №34, община Самуил, област Разград. Получено е 

Заявление с Вх.№3975/09.09.2021 г. от  същия  за  подновяване 

на договора за наем.  

 

Имота е включен   в  „Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021год.” в 

Раздел І. т.6. „ Описание на имотите,  за които ще се  проведат 

търгове с явно наддаване или  публично оповестени конкурси  

за отдаване под наем  на имущество   през 2021 г. ”   

 Съгласно чл. 11, ал.1 и ал. 2 от Закона за пчеларството за 

устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства 

държавата или общините могат да учредяват право на ползване 

върху земеделски земи, горски територии, както и в  

урегулирани имоти. 

 

 Предвид гореизложеното: 

 

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

и чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.67, ал.1, 

т.5  от Наредба №2 на ОбС - Самуил, във връзка с чл.37п от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи  и  

чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, Общински съвет 

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

се” – няма 



 

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие   за учредяване  възмездно право на 

ползване на имот – частна общинска собственост за устройване  

на пчелин за срок от 3 (три) години на Селятин Хасан Риза  с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул. Васил Левски  №34, община 

Самуил, област Разград, върху  УПИ №IX-184 в квартал 64 с 

площ от 3788 кв.м. по плана на с.Самуил  с административен 

адрес: с.Самуил, ул.Васил Левски №62, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №71/20.03.2006 г.   с годишна наемна 

цена в размер на  7,94 лв./1000 кв.м.  без ДДС  или 9.53лв./1000 

кв.м.  с ДДС, определена по т.16 от таблицата за базисните цени 

на имотите общинска собственост от Наредба №2 на ОбС - 

Самуил.  

 2. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, не по-малко от 30 % 

от постъпилите средства да бъдат използвани  за изпълнение на 

дейности от местно значение на съответното населено място.  

 3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и 

сключи договор за учредяване   право на ползване на имота за 

устройване на пчелин.  

 

 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 7-

дневен срок от приемането му.  

 
 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-549 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил.    

                                                       

ОТНОСНО:  Продажба на   поземлени   имоти  - частна 

общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.548 

 

 В „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021г.” , Раздел ІII. Разпореждане с 

имоти общинска собственост - продажба, замяна, делба,  

Продажба на имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища)  са включени  за продажба, 

следните имоти:   

 

 1. Поземлен имот №65276.1.39 с площ от 1021 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №295/14.08.2006 г.   

2.  Поземлен имот 11449.73.457, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Чумерна № 3, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 1340 кв. м.  Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №873/03.02.2012 г. 

3. Урегулиран поземлен имот – застроен с трайно 

предназначение: Урбанизирана територия и начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване ( до 10 м.) с площ от 600.00 

квадратни метра, ведно с построения в имота самостоятелен 

обект - едноетажна масивна жилищна сграда със застроена 

площ от 32.00 квадратни метра. Имота се намира в с.Пчелина, 

ул. Рила №2А, община Самуил, област Разград,   за който е  

отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15   по плана на с.Пчелина, 

община Самуил, област Разград одобрен по Заповед 

№4743/1956 г. , изменена и допълнена по Заповед 

№616/05.08.2021 г., съгласно АЧОС №4439/08.09.2021 г.  

 

За имотите са изготвени пазарни и данъчни оценки както 

следва: 

 



1. Поземлен имот №65276.1.39 с площ от 1021 кв.м.  с НТП 

„Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил по АЧОС №295/14.08.2006 г.   

        - Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  18.08.2021 г.  

в размер на 3691,80 лв. без ДДС. 

        - Данъчната оценка на имота е в размер на  3643,90 лв.  за 

земята  изготвена на  29.07.2021г.  

2. Поземлен имот 11449.73.457, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Чумерна № 3, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 1340 кв. м.  Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №873/03.02.2012 г. 

        - Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  18.08.2021 г.  

в размер на 5729,20 лв. без ДДС. 

        - Данъчната оценка на имота е в размер на  5473,90 лв.  за 

земята  изготвена на  29.07.2021г.  

3. Урегулиран поземлен имот – застроен с трайно 

предназначение: Урбанизирана територия и начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване ( до 10 м.) с площ от 600.00 

квадратни метра, ведно с построената в имота самостоятелен 

обект-едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 

от 32.00 квадратни метра. Имота се намира в с.Пчелина, ул. 

Рила №2А, община Самуил, област Разград,   за който е  

отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15     по плана на с.Пчелина, 

община Самуил, област Разград одобрен по Заповед 

№4743/1956 г. , изменена и допълнена по Заповед 

№616/05.08.2021 г., съгласно АЧОС №4439/08.09.2021 г.  

        - Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  16.09.2021г.  

в размер на 2301,00 лв. без ДДС. 

        - Данъчната оценка на имота е в размер на 1439,40 лв.    

изготвена на  03.09.2021г.  

 

 Предвид гореизложеното: 

 

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

ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.48, ал.1 и чл.76, т.3 от Наредба №2  

на ОбС Самуил за „Реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“, Общински съвет – Самуил, 

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

няма 
 

РЕШИ: 
 

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на следните  имоти частна общинска собственост: 

 1.1. Поземлен имот №65276.1.39 с площ от 1021 кв.м.  с 

НТП „Нива” по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Самуил по АЧОС №295/14.08.2006 г.  с първоначална 

тръжна цена в размер на 3691,80 лв. без ДДС.  

           1.2. Поземлен имот 11449.73.457, област Разград, община 

Самуил, с. Владимировци, ул. Чумерна № 3, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 1340 кв. м.  Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-27/11.06.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АК по АЧОС №873/03.02.2012 г. с 

първоначална тръжна цена в размер на 5729,20 лв. без ДДС. 

 1.3. Урегулиран поземлен имот – застроен с трайно 

предназначение: Урбанизирана територия и начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване (до 10 м.) с площ от 600.00 

квадратни метра, ведно с построената в имота самостоятелен 

обект - едноетажна масивна жилищна сграда със застроена 

площ от 32.00 квадратни метра. Имота се намира в с.Пчелина, 

ул. Рила №2А, община Самуил, област Разград,   за който е  

отреден УПИ №ХІІ-204 в квартал 15  по плана на с.Пчелина, 

община Самуил, област Разград одобрен по Заповед 

№4743/1956 г., изменена и допълнена по Заповед 

№616/05.08.2021 г., съгласно АЧОС №4439/08.09.2021 г. с 

първоначална тръжна цена в размер на 2301,00 лв. без ДДС.  

2. Определя се  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  



3. Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4. Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

5. Списък на документите, които трябва да се представят от 

кандидатите: 

     5.1. Заявление за участие в търговете по образец ; 

     5.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

      5.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

     5.4. Платежен документ за платен депозит. 

      5.5. В заявлението за участие  в търговете юридическите 

лица  е необходимо да посочат ЕИК/БУЛСТАТ, с който са 

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

    6.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

     6.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00 

лв.  за всеки от имотите   по т.1.  да се възстановят на община 

Самуил от спечелилите  участници. 

9. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, не по-малко от  30 % от 

постъпилите средства да бъдат използвани за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на съответното 

населено място. 

10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търговете и 

сключи договор  със спечелилия  в търговете участник.  

 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му.  

           

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 











 



 

 

 

 



















 

 

 



 



 

 

 

 

 









 

 

 

 

 









 

 

 

 







 

 

 

 

 





 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-550 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на община Самуил. 

                                                          

ОТНОСНО: Разпределение на дървата за огрев, които се 

очаква да бъдат добити от горските територии, собственост на 

Община Самуил, област Разград. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.09.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 30.549 

 

Във връзка с предстояща процедура за „Добив на 

дървесина /сеч на маркирана дървесина, разкройване на 

сортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, 

товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване 

на маркирана дървесина от горските територии, собственост на 

Община Самуил”, съгласно годишния план за ползване на 

дървесина през 2021 г. от гори собственост на Община Самуил 

се очаква да се добият следните прогнозни количества 

дървесина по сортименти и отдели: 

 
Отдел 

 

Земли

ще 

Очаква

но к-во 

дърва 

за 

огрев, 

/пл.м3/ 

Очаква

но к-во 

ЕСД 

/пл.м3/ 

Очаква

но к-во 

ССД 

/пл.м3/ 

 

Очаква

но к-во 

ДСД 

/пл.м3/ 

Дър

ва  

/пл.

м3/ 

Върш

и-на 

/пл.м3

/ 

 

Общ

о 

/пл.

м3/ 

1170 

“ф“ 

с.Хърсо

во 

590 60 190 25 310 5 590 

ОБЩ

О: 

 590 60 190 25 310 5 590 

 

Забележка: През 2021 г. от посочения отдел ще се отсече 

дървесина, в количество равно на получените заявки в 

Общинската администрация. 

 

Въз основа на постъпили заявки и събрана информация 

добитите количества дърва ще бъдат разпределени  по кметства, 

детски градини, социални услуги  към община Самуил, както и  

религиозни настоятелства, военноинвалиди и 

военнопострадали, подробно описани в таблицата по населени 

места.  

 
 

Населено 

място 

 

Км

ет- 

 

ДГ

/ 

 

ЦН

СТ 

 

З

Ж 

 

ЦО

П/ 

Религиозни 

настоятелс

тва 

 

ДПЛ

УИ 

 

В

И 

 

ОСП

ОБ 

 

Об

що 



ств

о 

 

яс

ла 

 

 

  

 

 

ЦС

РИ 

 

джа

м. 

наст

оя-

телс

тва 

църк

. 

наст

оя-

телс

тва 

и 

В

П 

1.Пчелина 10 - 80 - - 5 - - - - 95 

2.Здравец - 25 - - - - - - - - 25 

3.Владими

ровци 

40 50 - - 20 5 5 - 5 - 125 

4.Ножаров

о 

10 - - - - - - - - - 10 

5.Богданци 10 8 - - - 5 5 - - - 28 

6.Кара 

Михал 

- - - - - - - - - - - 

7.Голяма 

Вода 

- - - - - - - - - - - 

8.Хърсово - 5 100 - - - - - 5 - 110 

9.Голям 

Извор 

- - - - - - - - - - - 

10.Самуил - 40 60 - - - - - 1

0 

- 110 

11.Хума - - 40 - - - - - - - 40 

12.Богоми

лци 

20 - - - - - - - - - 20 

13.Желязк

овец 

- 5 - - - - 5 - - - 10 

14.Кривиц

а 

- - - 50 - - - - - - 50 

Общо: 

/куб. 

метри/ 

 

90 

 

13

3 

 

280 

 

50 

 

20 

 

15 

 

15 

 

- 

 

2

0 

 

- 

 

623 

 

Предвид гореизложеното: 

 

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

чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, съгласно 

годишния план за ползване на дървесина през 2021 г. от гори 

собственост на Община Самуил, Общински съвет Самуил, със 

„За”– 16 гласа; „Против”– няма; „Въздържали се” – няма,   

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат добити дървесина /сеч на маркирана 

дървесина, разкройване на сортименти по БДС, извоз до 

временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до 

съответните обекти и разтоварване на маркирана дървесина от 

горските територии, собственост на Община Самуил”- 623 

пространствени куб. м. дърва от отдел 1170 „ф“ в землището на 

с. Хърсово 

2. Възлага на кмета на Община Самуил добитите количества 

дърва за огрев от горските  територии, собственост на Община 

Самуил да бъдат разпределени и доставени, както следва: 

 
 

Населено 

място 

 

Кме

т- 

ств

о 

 

 

ДГ

/ 

яс

ла 

 

 

 

ЦН

СТ 

 

 

З

Ж 

 

 

 

 

ЦО

П/ 

ЦС

РИ 

 

Религиозни 

настоятелст

ва 

 

ДПЛ

УИ 

 

В

И 

и 

В

П 

 

ОП 

ОБ

СД 

 

Об

що 

джам

. 

наст

оя-

телст

ва 

църк

. 

наст

оя-

телст

ва 

1.Пчелина 10 - 80 - - 5 - - - - 95 

2.Здравец - 25 - - - - - - - - 25 

3.Владими

ровци 

40 50 - - 20 5 5 - 5 - 125 

4.Ножаров

о 

10 - - - - - - - - - 10 

5.Богданци 10 8 - - - 5 5 - - - 28 

6.Кара 

Михал 

- - - - - - - - - - - 

7.Голяма 

Вода 

- - - - - - - - - - - 

8.Хърсово - 5 100 - - - - - 5 - 110 

9.Голям 

Извор 

- - - - - - - - - - - 

10.Самуил - 40 60 - - - - - 10 - 110 

11.Хума - - 40 - - - - - - - 40 

12.Богомил

ци 

20 - - - - - - - - - 20 

13.Желязко

вец 

- 5 - - - - 5 - - - 10 

14.Кривица - - - 50 - - - - - - 50 



Общо: 

/куб. 

метри/ 

 

90 

 

13

3 

 

280 

 

50 

 

20 

 

15 

 

15 

 

- 

 

20 

 

- 

 

623 

 

Забележка: 

ДГ - Детски градини;  

ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип; 

ЗЖ - Защитени жилища; 

ЦОП - Център за обществена подкрепа; 

ЦСРИ - Център за социална рехабилитация и интеграция; 

ДПЛУИ - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост; 

ВИ и ВП - военноинвалиди и военнопострадали; 

ОП ОБСД - Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности ” 

 

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 7-

дневен срок от приемането му.  

 
 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-551 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. С. М. от с. Н., ул. „Р.“  № 1, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 550 
 

    Постъпила е молба с Вх.№ 3413/28.07.2021г. от лицето А. С. 

М. от с. Н., ул.„Р.” №1, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа М. е пенсионерка с минимална пенсия.  На 

07.05.2021г. е постъпила за лечение в МБАЛ  гр.Разград с 

диагноза „COVID-19 идентифициран вирус“. Поради разходите 

по лечението лицето се намира в затруднено финансово 

положение.  

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето А. С. М. от с. Н., ул. „Р.” 

№1, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-552 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

      ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Б. Р. Х. от с. Ж., ул.„И.” № 5, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 551 
 

Постъпила е молба с Вх.№4108/20.09.2021г. от лицето Б. Р. Х. 

от с. Ж., ул.„И.” № 5, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

         Госпожа Х. е в увредено здравословно състояние и е на 

постоянна медикаментозна терапия. Молителката е с препоръка 

за оперативно лечение. Предстои й лечение в болница, но 

поради липса на финансови средства не може да постъпи за 

лечение. 

 

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето Б. Р. Х. от с. Ж., ул.„И.” 

№ 5, община Самуил в размер на 300.00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-553 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

      ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Г. А. М. от с. С., ул. „К.” № 7, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 552 

 

Постъпила е молба с вх.№2416/04.06.2021г. от лицето Г. А. М. 

от с. С., ул. „К.” №7, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа М. е безработна и на постоянна медикаментозна 

терапия. Лицето боледува с диагноза „Неинсулинозависим 

захарен диабет“. Поради недостиг на средства за предписаната 

й постоянна медикаментозна терапия се намира във финансово 

затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето Г. А. М. от с. С., ул. „К.” 

№7, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-554 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Р. М. от с. П., ул. „А. м.“  № 10, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 553 

 

     Постъпила е молба с Вх.№3406/28.07.2021г. от лицето Е. Р. 

М. от с. П., ул.„А. м.” №10, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение и закупуване на 

лекарства. 

     Госпожа М. на 29.04.2021г. е постъпила за лечение в МБАЛ 

гр.Исперих с диагноза „COVID-19 идентифициран вирус“. 

Поради разходите по лечението лицето се намира в затруднено 

финансово положение.  

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето Е. Р. М. от с. П., ул.„А. 

м.” №10, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-555 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето З. И. С. от с. Ж., ул. „В.” № 3, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 554 

 

Постъпила е молба с Вх.№3732/29.07.2021г. от лицето З. И. С. 

от с.Ж., ул. „В.” № 3, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

      Госпожа С. е пенсионерка по възраст. След падане е 

постъпила в МБАЛ ГР.Разград с диагноза „Счупване на 

бедрената шийка в ляво“. За закупуване на тазобедрена 

ендопротеза е заплатила 1342 лева, поради което се намира във 

финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето З. И. С. от с. Ж., ул. „В.” 

№ 3, община Самуил в размер на 200.00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-556 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
  

          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето З. М. М.в от с. Б., ул. „Г. М.” № 28, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 555 

 

Постъпила е молба с вх.№ 2355/03.06.2021г. от лицето З. М. М. 

от с. Б., ул. „Г. М.” №28, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

        Господин М. е безработен и самотно живеещ, като 

единствения му доход е помощта, която получава от ДСП-

с.Самуил. Лицето се намира в затруднено финансово положение 

и не може да покрие ежемесечните си разходи от първа 

необходимост.  

 

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето З. М. М. от с. Б., ул. „Г. 

М.” № 28, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-557 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето К. М. Б. от с.Х., ул. „Г. М.” № 35, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 556 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 2111/19.05.2021г. от лицето К. 

М. Б. от с.Х., ул. „Г. М.” № 35, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ  за лечение. 

         Г-жа Б. е вдовица и единствените й доходи са от пенсия. 

Лицето е в увредено здравословно състояние с няколко 

заболявания, като след операция на гърдата се налага по често 

пътуване до болница в гр.Русе. Поради разходите по лечението 

лицето се намира в затруднено финансово положение. 

 

         Необходими са й финансови средства за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето К. М. Б. от с.Х., ул. „Г. 

М.” № 35, община Самуил в размер на 100.00 .лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-558 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 

            

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Ш. А. от с. В., ул.„Хр. Б.” № 8, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 557 

 

Постъпила е молба с Вх.№3148/14.07.2021г. от лицето М. Ш. А. 

от с. В., ул.„Хр. Б.” № 8, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

         Госпожа А. е пенсионерка по възраст. Лицето е в увредено 

здравословно състояние и е на постоянна медикаментозна 

терапия. Молителката е лекувана в болница гр.Русе с препоръка 

за оперативно лечение. Предстои й лечение в болница, но 

поради липса на финансови средства не може да постъпи за 

лечение. 

 

Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

 

 

 

еднократна парична помощ на лицето М. Ш. А. от с. В., ул.„Хр. 

Б.” № 8, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-559 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. С. Р. от с. Б., ул. „Г. Б.” № 18, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 558 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3107/12.07.2021г. от лицето М. С. Р. 

от с. Б., ул. „Г. Б.” № 18, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

         Госпожа Р. е самотно живееща, пенсионерка по болест с 

90% т.н.р. с диагноза „Злокачествено новообразувание на 

шийката на матката“. Предстои й операция на херния, но 

доходите от пенсия не са достатъчни за покриване на разходите 

по лечението. 

 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

     

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето М. С. Р. от с. Б., ул.„Г. Б.” 

№ 13, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-560 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. А. С. от с. С., ул. „М.” № 28, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 559 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3090/09.07.2021г. от лицето Н. А. С. 

от с .С., ул. „М.” № 28, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа С. на 30.04.2021г. е постъпила в МБАЛ-гр.Разград с 

диагноза „Исхемичен мозъчен инсулт“. На 10.06.2021г. е приета 

в Медика-гр.Русе за рехабилитация с диагноза „Последици от 

мозъчен инфаркт“. Молителката е с влошено здравословно 

състояние на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

 

 

 

 

еднократна парична помощ на лицето Н. А. С. от с. С., ул. „М.” 

№ 28, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-561 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 

 

       ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. И. Р. от с. П., ул. „А. м.“  № 15, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 560 

 

      Постъпила е молба с Вх.№2198/27.05.2021г. от лицето  Н. И. 

Р. от с. П., ул.„А. м.” №15, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

   Госпожа Р. е самотно живееща пенсионерка. На 23.03.2021г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Исперих с диагноза „COVID-

19 идентифициран вирус“. Поради разходите по лечението 

лицето се намира в затруднено финансово положение.  

 

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето Н. И. Р. от с. П., ул. „А. 

м.” №15, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-562 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето П. Р. И. от с. Г. и., ул. „В. Л.“  № 153, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 561 

 

Постъпила е молба с Вх.№3190/16.07.2021г. от лицето П. Р. И. 

от с.Г. и., ул.„В. Л.” №153, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин И. е пенсионер по болест с 80% т.н.р. без чужда 

помощ с диагноза  „Параноидна шизофрения“. На 24.06.2021г. е 

прегледан от невролог и му е назначена  медикаментозна 

терапия с диагноза „Увреждане на междупрешленните дискове 

в поясния и другите отдели на гръбначния стълб“. Поради 

недостиг на финансови средства не може да си закупи 

лекарствата.   

 

   Необходими са му  финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

 

 

еднократна парична помощ на лицето П. Р. И. от с.Г. и., ул. „В. 

Л.” № 153, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-563 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. Ю. Б. от с. В., ул.„Х. Д.” № 36, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 562 

 

Постъпила е молба с Вх.№3474/02.08.2021г. от лицето С. Ю. Б. 

от с. В., ул.„Х. Д.” № 36, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за покриване на разходи за лечение. 

    Господин Б. е пенсионер по болест, а съпругата му е 

безработна. Боледува с 100% т.н.р. без чужда помощ с диагноза: 

“Злокачествено новообразувание на ларинкса“. Предстои му 

болнично лечение и прегледи в гр.Русе.   

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето С. Ю. Б. от с.В., ул.„Х. 

Д.” № 36, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-564 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

      ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. М. Ю. от с. В., ул. „Ю.” № 2, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 563 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3680/18.08.2021г. от лицето С. М. Ю. 

от с. В., ул. „Ю.” №2, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин Ю. и съпругата му са пенсионери. На 15.04.2021г. е 

постъпил за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „COVID-19 

идентифициран вирус“. Поради разходите по лечението лицето 

се намира в затруднено финансово положение.  

 

    Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето С. М. Ю. от с. В., ул. 

„Ю.” № 2, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 30 

от редовно заседание на 29.09.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-565 от  Сами Сами -  

заместник кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. Ф. А. от с. Б., ул. „Д.” № 1, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 30. 564 

 

      Постъпила е молба с Вх.№3433/29.07.2021г. от лицето Ф. Ф. 

А. от с. Б., ул. „Д.” № 1, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

 

       Господин А.  е пенсионер по болест с 82% т.н.р. с диагноза 

„Артериална емболия и тромбоза“. Поради недостиг на 

финансови средства за предписаната му постоянна 

медикаментозна терапия се намира във финансово затруднение. 

 

    Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

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

еднократна парична помощ на лицето Ф. Ф. А. от с.Б., ул. „Д.” 

№ 1, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 


