
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-579 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

ООТТННООССННОО::  ААккттууааллииззииррааннее  ннаа  ппррииххооддннааттаа  ии  ррааззххооддннааттаа  ччаасстт  

ннаа  ббююдджжееттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ССааммууиилл    ии  ккааппииттааллооввиияя  ссппииссъъкк  ззаа  22002211  

ггооддииннаа..  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 32. 577 
 

Бюджетът на община Самуил за 2021 година е приет с Решение 

№ 22.374/01.03.2021 г. на Общински съвет Самуил. С цел навременно 

приключване на заложените обекти при спазване на всички 

изисквания на нормативната база и рационално изразходване на  

средствата за постигането на максимален ефект се  налагат някои 

промени в приетият план за капиталови разходи за 2021 г.  

Във функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, Дейност 619 

„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и 

регионално развитие – местни дейности”, обект „Преустройство на 

детска градина – детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово”, се налага промяна в планираните средства от собствени 

средства в т.ч. за строително-монтажни работи, от 162 065 лв. на 134 

932 лв. 162 065 След поведена обществена поръчка и сключен договор 

за СМР на стойност 179 932 лв. при предвидена прогнозна стойност 

207 065 лв. е направена икономия в размер на 27 133 лв.  Намалява се § 

51-00 „Основен ремонт“ и се увеличава § 10-30 „Текущ ремонт” в 

размер на 27 133 лв.  

        Във функция I „Общи държавни служби“, Дейност 122 

„Общинска администрация-местни дейности” възнамеряваме да 

осигурим термална рамка във връзка с усложнената епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната, в изпълнение на изискванията Закона за 

безопасните условия на труд, като превантивна мярка за 

предотвратяване на заразяване на работещите от COVID-19.  

Поради това се налага добавянето на нов обект в плана за 

капиталови разходи за 2021 г. – „Доставка и монтаж на термална 



рамка” в § 52-00 „Придобиване на ДМА”. Средствата необходими за 

закупуването на новия обект в размер на 7200 лв са предоставени на 

Община Самуил с ПМС № 326 на МС от 12.10.2021 г. 

След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 3 382 412 лв. от последната актуализация на 16.08.2021 

г. 

 

 Във връзка с преизпълнение на някои приходни параграфи, 

което е видно и от  отчета за касовото изпълнение на бюджета за 

месец Октомври:  

§13-03 „Данък върху превозните средства“ – 4 698 лв. (било 185 

000 лв.  става 189 698 лв.) 

§27-10 „Общински такси за технически услуги“ – 2 115 лв. 

(било 13 000 лв.  става 15 115 лв.) 

§28-08 „ Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения и начети“ – 13 022 лв. ( било  2 500 лв. става 15 

522 лв.)  

 

С актуализацията в приходна част на бюджета в размер на 19 835 

лв. се увеличава и плана на разходната част на Дейност 619 Други 

дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално 

развитие. 

По разходната част се налага извършване на вътрешно-

компенсирани промени на плана за бюджета за 2021 г. както следва: 

 

Наименование 

на функцията 

и дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Било/лв Става/лв 

Функция І 

“Общи 

държавни 

служби“ 

 

  

 

  

       

 

 

Дейност 122  

Общинска 

администрация  

 ДД 

 

   

+2 068  02-05 21 932 24 000 

-2 068  02-08 14 000 11 932 

Дейност 122 

Общинска 

администрация МД  

  

-3 000   01-01 43 000 40 000 

+3 000  02-02 0 3 000 

+25 000  10-16 130 000 155 000 

-25 000  10-20 110 000 85 000 

+7 200  52-03 0 7200 

Дейност 122 

Общинска 

администрация 
Дофинансира

не  

  

-150  01-01 12 382 12 232 

+150  02-05 277 427 



Функция II 

“Отбрана и 

сигурност”    

  

Дейност  282  

Отбранително-

мобилизационн

а подготовка, 

поддържане на 

запаси и 

мощности ДД  

  

+1 600  02-05 2 000 3 600 

-1 600  10-13 1 600 0 

+1 025  10-20 1 475 2 500 

-1 025  10-15 3 300 2 275 

     

Дейност  285  

Доброволни 

формирования 

за защита при 

бедствия ДД  

  

-1 097  10-13 8 000 6 903 

+1 000  10-16 0 1 000 

+97  19-01 0 97 

Функция ІІІ 

„Образование“    
  

Дейност 311  

Детски градини ДД  
  

+2 000  02-09 4267 6267 

-2 000  02-05 15 114 13 114 

Дейност 311  

Детски градини МД  
  

+6 000  10-11 24 000 30 000 

-5 500  10-20 11 550 6 050 

-529  10-51 1 000 471 

-4 000  10-30 4 000 0 

+6 000  10-15 19 000 25 000 

-2 000  19-81 7 000 5 000 

+29  10-92 0 29 

Функция 

ІV“Здравеопазва

не“   

  

 Дейност  437  

Здравен 

кабинет в 

детски градини 

и училища ДД  

  

-9 354  01-01 49 331 39 977 

+8 554  02-08 0 8 554 



+800  02-09 0 800 

Функция V 

“Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи”   

  

Дейност  541 

Домове за 

възрастни хора 

с увреждания ДД  

  

+200  10-92 0 200 

-200  10-20 20 000 18 800 

Дейност  561 

Социални 

услуги в 

домашна среда ДД  

  

+350  02-05 0 350 

-350  02-09 500 150 

Дейност  589 

Други служби и 

дейности по 

социалното 

осигуряване, 

подпомагане и 

заетостта МД  

  

-4 000  10-16 13 000 9 000 

+1 500  10-20 3 880 5 380 

+2 400  10-15 7 000 9 400 

+100  10-30 2 500 2 600 

Функция VI 

„Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

стопанство и 

опазване на 

околната среда“   

  

Дейност 619 Други 

дейности по 

жилищно 

строителство, 

благоустройство и 

регионално 

развитие 

 

МД    

                                  

+46 968 
 10-30 23 880 70 848 

Дейност 622 

Озеленяване МД  
  

+100  02-02 0 100 

-100  02-05 438 338 



+97  19-01 0 97 

+166  19-81 0 166 

-263  10-20 1000 737 

Функция VII 

„Култура, 

спорт, почивни 

дейности и 

религиозно 

дело”   

  

Дейност 759 

Други дейности 

по културата МД  

  

+2 016  10-11 0 2016 

+208  10-12 0 208 

-7 995  10-15 15 000 7 005 

+5 771  10-20 15 000 20 771 

Функция VIII 

“Икономически 

дейности и 

услуги”   

  

Дейност 832 Служби 

и дейности по 

поддържане, ремонт 

и изграждане на 

пътищата МД  

  

-68 800  52-03 68 000 0 

+58 680  52-04 0 58 680 

+10 120  52-05 0 10 120 

Дейност  898 

Други дейности 

по 

икономиката МД  

  

+270  10-15 0 270 

-270  10-20 49 861 49 591 

 

 Предвид гореизложеното: 

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

124, ал. 2, ал.3 и чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси и 

чл.37, ал.2 от Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Самуил, Общински съвет Самуил със „За” –

16 гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2021 г. – Приложение № 4. 

2. Извършва актуализация на бюджета на общината за 2021 г. 

по посочените дейности и параграфи съгласно приложение № 1 



Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок 

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок 

след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по 

реда на АПК. 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2021 година 

 

Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2021 година 

№

 

п

о 

р

е

д 

Обект / актив 

Капита

лов 

разход 

за 

2021г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собст

вени 

бюд

жетн

и 

средс

тва 

Сред

ства 

от 

ДФЗ 

- РА 

Субсидия 

от РБ 

/преходе

н остатък 

от  

2020г./;П

МС 

№262/29

.07.2021 

г./31-11 

Целев

а 

субси

дия за 

капит

алови 

разхо

ди по 

ЗДБРБ 

за 

2021г.

/31-

13/ 

Субси

дия 

от РБ 

за 

2020 

по 

ЗДБР

Б/31-

13 

Субси

дия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№165/07.

08.2018г. 

 ПМС 

№348/18.

12.2019г. 

Субси

дия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2020 

г./31-

12 

 ПМС 

№262/29.

07.2021г. 

 ПМС 

№326/12.

10.2021г. 

    
1=2+11

+12+13 

2=3+4+5+6+

7+8+9+10 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
3 382 

412 
1 631 052 

549 

000 

103 

949 

71 

050 
336 325 161 753 

68 

800 
332 975 7 200 

204 

292 

1 

027 

636 

519 432 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 
2 435 

584 
953 025 

549 

000 
0 

71 

050 
0 0 0 332 975   

170 

494 

939 

210 
372 855 

 

Функция І "Общи държавни служби" 20 082                   
20 

082 
    



 

Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 20 082                   
20 

082 
    

1. Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 20 082                   
20 

082 
    

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(СМР) 19 202                   
19 

202 
    

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Авторски надзор) 380                   380     

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(Строителен надзор) 500                   500     

  Функция ІII "Образование" 544 677 332975             332 975   0 0 211 702 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 544 677 332975             332 975       211 702 

  

2.   
Ремонт на сграда  на ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Хърсово(СМР) 211 702 0                     211 702 

3. 
Вътрешен ремонт и ремонт на електрическата инсталация в ОУ „Христо Ботев“ с. 

Владимировци 
187 870 187 870             187 870         

4.  
Ремонт на покрив, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт в ОУ „Христо Ботев“ с. 

Владимировци 
145 105 145 105             145 105         

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 232 203 71 050 0 0 
71 

050 
0 0 0     0 0 161 153 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 98 832 0                     98 832 

5.   Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци 51 000 0                     51 000 

       Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(СМР) 50 000 0                     50 000 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(Авторски 

надзор) 
500 0                     500 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(Строителен 

надзор) 
500 0                     500 

6. Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап 47 832 0                     47 832 



      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(СМР) 46 932 0                     46 932 

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Авторски надзор) 450 0                     450 

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(Строителен надзор) 450 0                     450 

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 62 321 0                     62 321 

7. Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил 62 321 0                     62 321 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Изработване на 

технически инвестиционен проект за обекта) 
2 772 0                     2 772 

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(СМР) 56 813 0                     56 813 

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Авторски надзор) 1 368 0                     1 368 

        Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил(Строителен надзор) 1 368 0                     1 368 

  Дейност 554 Защитени жилища  71 050 71 050 0   
71 

050 
0 0 0     0 0 0 

8.  Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 71 050 71 050     71050           0     

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап(СМР) 71 050 71 050     71050           0     

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап(Строителен надзор) 0 0                 0     

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап(Авторски надзор) 0 0                 0     

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство и опазване 

на околната среда" 

1 638 

622 
549 000 

549 

000 
0 0 0 0 0     

150 

412 

939 

210 
0 

  Дейност 606- Изграждане и ремонт на пътища-Местни дейности 183 600 183 600 
183 

600 
0 0 0 0 0     0 0 0 

9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил 51 000 51 000 51 000                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил(СМР) 50 000 50 000 50 000                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил(Авторски надзор) 500 500 500                     



      Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил(Строителен надзор) 500 500 500                     

1

0. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци 81 600 81 600 81 600                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци(СМР) 80 000 80 000 80 000                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци(Авторски надзор) 800 800 800                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. Владимировци(Строителен надзор) 800 800 800                     

1

1.  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци 51 000 51 000 51 000                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци(СМР) 50 000 50 000 50 000                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци(Авторски надзор) 500 500 500                     

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. Богданци(Строителен надзор) 500 500 500                     

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 

1 455 

022 
365 400 

365 

400 
              

150 

412 

939 

210 
  

1

2. 
Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода 320 400 320 400 

320 

400 
              0     

      Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода(СМР) 315 000 315 000 
315 

000 
                    

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 

Вода(Авторски надзор) 
2 700 2 700 2 700                     

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма 

Вода(Строителен надзор) 
2 700 2 700 2 700                     

1

3. 
Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. Ножарово 193 582 45 000 45 000               

148 

582 
    

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово (Изработване на технически инвестиционен проект за обект) 
10 450 0                 

10 

450 
    



  
    Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово(СМР) 
179 932 45 000 45 000               

134 

932 
    

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово(Авторски надзор) 
1 600 0                 1 600     

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово(Строителен надзор) 
1 600 0                 1 600     

  
ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 
941 040 0                 1 830 

939 

210 
  

1

4. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил 30 438 0                 37 

30 

401 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил(СМР) 26 394 0                   
26 

394 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
1 402 0                   

1 

402 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 902 0                   

1 

902 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. 

Самуил(Разходи за авторски надзор) 
392 0                 12 380   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил(Разходи 

за строителен надзор) 
348 0                 25 323   

1

5. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци 25 590 0                 0 

25 

590 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци(СМР) 22 151 0                   
22 

151 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
1 212 0                   

1 

212 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 644 0                   

1 

644 
  



  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за авторски надзор) 
329 0                   329   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за строителен надзор) 
254 0                   254   

1

6. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово 56 720 0                 0 

56 

720 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово(СМР) 49 147 0                   
49 

147 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
2 662 0                   

2 

662 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
3 612 0                   

3 

612 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за авторски надзор) 
722 0                    722   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за строителен надзор) 
577 0                   577   

1

7. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци 
144 372 0                 1 184 

143 

188 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(СМР) 
129 392 0                 1 184 

128 

208 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
4 724 0                   

4 

724 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
6 410 0                   

6 

410 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Разходи за авторски надзор) 
1 282 0                   

1 

282 
  

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Разходи за строителен надзор) 
2 564 0                   

2 

564 
  



1

8. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 223 710 0                 0 

223 

710 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(СМР) 200 580 0                   
200 

580 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
3 814 0                   

3 

814 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
13 883 0                   

13 

883 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Разходи за 

авторски надзор) 
2 777 0                   

2 

777 
  

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
2 656 0                   

2 

656 
  

1

9. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар 16 562 0                 0 

16 

562 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар(СМР) 15 093 0                   
15 

093 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
0 0                       

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 063 0                   

1 

063 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар(Разходи за авторски надзор) 
213 0                   213   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар(Разходи 

за строителен надзор) 
193 0                   193   

2

0. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 26 708 0                 0 

26 

708 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(СМР) 23 939 0                   
23 

939 
  



  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
457 0                   457   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
1 664 0                   

1 

664 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 
333 0                   333   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
315 0                   315   

2

1. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - тротоар 4 868 0                 0 

4 

868 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(СМР) 4 430 0                   
4 

430 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
0 0                       

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- 

тротоар(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
320 0                   320   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(Разходи за 

авторски надзор) 
64 0                   64   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(Разходи за 

строителен надзор) 
54 0                   54   

2

2. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци 
250 745 0                 0 

250 

745 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(СМР) 
229 256 0                   

229 

256 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
3 149 0                   

3 

149 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
11 462 0                   

11 

462 
  



  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Разходи за авторски надзор) 
2 293 0                   

2 

293 
  

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Разходи за строителен надзор) 
4 585 0                   

4 

585 
  

2

3. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 45 644 0                 609 

45 

035 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(СМР) 39 696 0                   
39 

696 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
1 550 0                 609 941   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
3 425 0                   

3 

425 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 
685 0                   685   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
288 0                   288   

2

4. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 67 425 0                 0 

67 

425 
  

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(СМР) 60 425 0                   
60 

425 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 
1 157 0                   

1 

157 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение на СМР) 
4 211 0                   

4 

211 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 
842 0                   842   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 
790 0                   790   



2

5. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163 48 258 0                 0 

48 

258 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(СМР) 
43 739 0                   

43 

739 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(Разходи за изработването на техническите инв. Проекти) 
703 0                   703   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР) 
2 560 0                   

2 

560 
  

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(Разходи за авторски надзор) 
512 0                   512   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163(Разходи за строителен надзор) 
744 0                   744   

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 946 828 670 827 0 
103 

949 
0 336 325 161 753 

68 

800 
  7 200 

33 

798 

88 

426 
146 577 

  Функция І "Общи държавни служби" 16 600 0               7 200 9 400   0 

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 7200                  7 200       

  Дейност 123 Общински съвет - Местни дейности 9 400 0                 9 400 0 0 

2

6. 
Закупуване на инвенторни климатични системи за заседателната зала на Обс 9 400 0                 9 400     

  Функция ІІ "Отбрана и сигурност" 52 000 0                     52 000 

  Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия-Държавна дейност 52 000 0                     52 000 

2

7. 

Закупуване на специализирана техника - високопроходим автомобил за защита при 

бедствия 
50 000 0                     50 000 

2

8. 
Моторен (бензинов) верижен трион - 2 бр. 2 000                       2 000 



  Функция ІII "Образование" 17 653 0                 5 985   11 668 

  Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 4 905 0                 4 905   0 

2

9. 
Оборудване на детска площадка ДГ "Радост" с.Владимировци 4 905 0 0   0 0 0       4 905   0 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 12 748 0                 1 080   11 668 

3

0. 

Закупуване на инвенторни климатични системи за СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -

5бр. 
7 500 0                     7 500 

3

1. 
Закупуване на професионално МФУ за СУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -1бр. 2 500 0                     2 500 

3

2. 
Преносим компютър за ОУ "Христо Ботев" с. Владимировци- 2 бр. 1 668 0                     1 668 

3

3. 
Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Хърсово 1 080                   1 080     

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 82 909 0     0           0 0 82 909 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 32 909 0     0           0 0 32 909 

3

4. 
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦНСТПЛУИ с.Самуил(строителен надзор) 1 140                       1 140 

3

5. 

Реновиране на автомобилен подход на строеж"Ремонт и оборудване на ЦНСТ с.Богомилци, 

община Самуил"-първи етап:Изграждането на асансьор и необходимото към него 

техническо  помещение,реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно 

от сградата на ЦНСТ, обновяване на алеята,осигуряваща пешеходен достъп до 

сградата,както и настилката около самата сграда"(строителен надзор) 

1 769                       1 769 

3

6 
Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 15 000 0                     15 000 

3

7. 
Закупуване на дивани - 3 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 4 500 0                     4 500 

3
Закупуване на сушилня за дрехи -1 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 1 500 0                     1 500 



8. 

3

9. 
Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 9 000 0                     9 000 

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 50 000                       50 000 

4

0. 
Бойлер 500л. за инсталация на слънчева енергия ДПЛУИ Самуил 3 000                       3 000 

4

1. 
Бойлер -1бр. ДПЛУИ Самуил 1 000                       1 000 

4

2. 
Закупуване на котел на твърдо гориво ДПЛУИ Самуил 20 000                       20 000 

4

3. 
Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 12 000                       12 000 

4

4. 
Закупуване на стълбищен транспортьор за ДПЛУИ Самуил -2 броя 14 000                       14 000 

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 

на околната среда" 
708 866 602 027 0 

103 

949 
0 336 325 161 753 0     

18 

413 

88 

426 
0 

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
708 866 602 027 0 

103 

949 
0 336 325 161 753 0     

18 

413 

88 

426 
0 

4

5. 
Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил  167 566 161 753         161 753       5 813     

          Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил (СМР) 159 166 159 166         159 166             

          Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил (Строителен надзор) 4 200 0                 4 200     

          Реконструкция и разширение на Общинска сграда в с.Самуил (Авторски надзор) 4 200 2 587         2 587       1 613     

4

6. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Пирин(площад) с. Самуил 1 560 0                 1 560     

4
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Здравец с. Самуил 1 080 0                 1 080     



7. 

4

8. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Вит с. Владимировци 1 710 0                 1 710     

4

9. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Беласица с. Владимировци 1 335 0                 1 335     

5

0. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Бистрица с. Владимировци 1 635 0                 1 635     

5

1. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Тунджа с. Владимировци-I 

етап 
1 170 0                 1 170     

5

2. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Тунджа с. Владимировци-II 

етап 
1 530 0                 1 530     

5

3. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Дунав с. Владимировци 1 320 0                 1 320     

5

4. 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на улица Сребърна с. Богданци 1 260 0                 1 260     

5

5. 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап  
103 949 103 949   

103 

949 
                  

  
       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (СМР) 
95 499 95 499   

95 

499 
                  

  
       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (изготвяне на технически проект) 
6 000 6 000   6 000                   

  
       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Строителен надзор) 
950 950   950                   

  
       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Авторски надзор) 
1 500 1 500   1 500                   

5

6. 

П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ 
336 325 336 325       336 325               



  
     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ(СМР) 
330 392 330 392       330 392               

  
     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ(Строителен надзор) 
1 672 1 672       1 672               

  
     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ(Авторски надзор) 
4 261 4 261       4 261               

5

7. 
Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 88 426                     

88 

426 
  

       В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 49 039 0                   
49 

039 
  

       В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 24 649 0                   
24 

649 
  

       В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. Богданци 5 160 0                   
5 

160 
  

       В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на обектите 3 684 0                   
3 

684 
  

       В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект за спортна площадка с. Богданци 3 684 0                   
3 

684 
  

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 736                     736   

       В т.ч. Стрителен надзор на проекта 1 474 0                   
1 

474 
  

  Функция VIII "Икономически дейности и услуги" 68 800 68 800           
68 

800 
      0   

  
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" 

Местна дейност 
68 800 68 800           

68 

800 
          

5

8. 
Придобиване на 1 брой трактор за снегопочистване 60 000 60 000           

60 

000 
          



5

9. 
Механизирана техника - торачка 800 800           800           

6

0. 
Палетни вилици за багер 1 бр. 2 000 2 000           2 000           

6

1. 
Гребло за трактор -1 брой за снегопочистване  6 000 6 000           6 000           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Наименование на функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф 

Било/лв

. 
Става/лв. 

Функция І “Общи държавни 

служби“ 

 

  

 

  

       

 

 

Дейност 122  Общинска 

администрация  

 ДД 

 

 
  

+2 068  02-05 21 932 24 000 

-2 068  02-08 14 000 11 932 

Дейност 122 Общинска 

администрация МД  
  

-3 000   01-01 43 000 40 000 

+3 000  02-02 0 3 000 

+25 000  10-16 130 000 155 000 

-25 000  10-20 110 000 85 000 

+7 200  52-03 0 7200 

Дейност 122 Общинска 

администрация 
Дофинанси

ране  
  

-150  01-01 12 382 12 232 

+150  02-05 277 427 

Функция II “Отбрана и 

сигурност”    
  

Дейност  282  Отбранително-

мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и 

мощности ДД  

  

+1 600  02-05 2 000 3 600 

-1 600  10-13 1 600 0 

+1 025  10-20 1 475 2 500 

-1 025  10-15 3 300 2 275 

     

Дейност  285  Доброволни 

формирования за защита при 

бедствия ДД  

  



-1 097  10-13 8 000 6 903 

+1 000  10-16 0 1 000 

+97  19-01 0 97 

Функция ІІІ „Образование“      

Дейност 311  Детски градини ДД    

+2 000  02-09 4267 6267 

-2 000  02-05 15 114 13 114 

Дейност 311  Детски градини 
МД  

  

+6 000  10-11 24 000 30 000 

-5 500  10-20 11 550 6 050 

-529  10-51 1 000 471 

-4 000  10-30 4 000 0 

+6 000  10-15 19 000 25 000 

-2 000  19-81 7 000 5 000 

+29  10-92 0 29 

Функция ІV“Здравеопазване“     

 Дейност  437  Здравен кабинет в 

детски градини и училища ДД  
  

-9 354  01-01 49 331 39 977 

+8 554  02-08 0 8 554 

+800  02-09 0 800 

Функция V “Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи”   

  

Дейност  541 Домове за 

възрастни хора с увреждания ДД  
  

+200  10-92 0 200 

-200  10-20 20 000 18 800 

Дейност  561 Социални услуги в 

домашна среда ДД  
  

+350  02-05 0 350 

-350  02-09 500 150 



Дейност  589 Други служби и 

дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и 

заетостта МД  

  

-4 000  10-16 13 000 9 000 

+1 500  10-20 3 880 5 380 

+2 400  10-15 7 000 9 400 

+100  10-30 2 500 2 600 

Функция VI „Жилищно 

строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване 

на околната среда“   

  

Дейност 619 Други дейности по 

жилищно строителство, 

благоустройство и регионално 

развитие 

 

МД    

                                  +46 968  10-30 23 880 70 848 

Дейност 622 Озеленяване МД    

+100  02-02 0 100 

-100  02-05 438 338 

+97  19-01 0 97 

+166  19-81 0 166 

-263  10-20 1000 737 

Функция VII „Култура, спорт, 

почивни дейности и религиозно 

дело”   

  

Дейност 759 Други дейности по 

културата МД  
  

+2 016  10-11 0 2016 

+208  10-12 0 208 

-7 995  10-15 15 000 7 005 

+5 771  10-20 15 000 20 771 

Функция VIII “Икономически 

дейности и услуги”   
  



Дейност 832 Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата МД  

  

-68 800  52-03 68 000 0 

+58 680  52-04 0 58 680 

+10 120  52-05 0 10 120 

Дейност  898 Други дейности по 

икономиката МД  
  

+270  10-15 0 270 

-270  10-20 49 861 49 591 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-586 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Приемане на ППллаанн--ссммееттккаа  ззаа  ппррииххооддииттее  ии  

ррааззххооддииттее  ззаа  ддееййннооссттииттее  ппоо  ссммееттооссъъббииррааннее  ии  ссммееттооииззввооззввааннее  ннаа  

ббииттооввииттее  ооттппааддъъцции,,  ооббееззвврреежжддааннееттоо  иимм  ннаа  ддееппоо,,  ппооддддъърржжааннее  ннаа  

ччииссттооттааттаа  ннаа  ттееррииттооррииииттее  ззаа  ооббщщеессттввеенноо  ппооллззввааннее  ии  

ссннееггооппооччииссттввааннее  вв  ннаассееллееннииттее  ммеессттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  ззаа  22002222  

ггооддииннаа ии  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ррааззммеерраа  ннаа  ттааккссаа  ббииттооввии  ооттппааддъъцции  ззаа  

22002222  ггооддииннаа..  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 32. 578 

 

По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 

таксата за битови отпадъци е местна такса, която се определя от 

Общинския съвет и се събира от общината. Съгласно чл. 8 от ЗМДТ 

размерът на таксите се определя при спазването на следните 

принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на Общината по 

предоставянето на услугата; 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги 

и повишаване на тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и 

заплащане на местните такси. В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, 

Общински съвет – Самуил с Решение №33.404 по Протокол № 33 от 

17.03.2003 год. е приел Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Самуил, в която е указан редът за администриране и събиране на 

таксата за битови отпадъци. Същата се актуализира ежегодно при 

промяна на нормативните условия. 

Към настоящия момент Общинският съвет не е променил размера и 

основата за определяне на таксата за битови отпадъци за 2022 година. 

 

Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите по реда 

на чл. 66 от ЗМДТ и съгласно  разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците и във връзка с Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 



начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци /ДВ 

бр.26/22.03.2020 г./  за 2022 г. се предвижда Община Самуил  да внесе 

отчисления и обезпечения в следните размери: 

- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни 

отпадъци – Разград - /13,30 лв./тон; 

     - за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо за 2022 г. – 95,00 лв./тон; 

 - за  отчисления за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо– 3,86 лв./тон; 

или общо за отчисления,обезпечения и депониране за 2022 година- 

112.16 лв./тон. 

   Тук е от изключителна важност намаляването на количеството 

събрани,транспортирани  и депонирани отпадъци на територията на 

Община Самуил. 

Одобрена е схема, според която в  населените места в общината върху 

улиците, тротоарите и др. обществени пространства се изграждат 

площадки или се обособяват места, където са разположени общите 

съдове за съхранение на битовите отпадъци с различни обеми. Местата 

са определени така, че да е възможно най-удобно няколко съседни 

имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите 

отпадъци. При запълване на най-близкия съд битовите отпадъци 

следва да се изхвърлят в съседен незапълнен. Тази схема подлежи на 

изменение и допълване, предвид възникване на допълнителни 

потребности от съдове за смет. Още повече, че се касае за отпадъци, 

които ще се генерират през предстоящата година и често не биха 

могли да бъдат предвидени  с приблизителна точност. 

Поради това,че до настоящия момент не е изготвена единна 

Наредба  и методика за определяне на размера на таксата за 

битови отпадъци според количеството,таксата за битови отпадъци 

в Община Самуил се определя на база промил върху данъчната 

оценка на имотите на гражданите и върху отчетната стойност на 

имотите на фирмите и юридическите лица. 

План-сметката за 2022 г. е разработена на база необходимите 

разходи на Общинско предприятие “Самуил 2011” за сметосъбиране и 

сметоизвозване, депониране,поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване, както обезпеченията и 

отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет. 

В план-сметката са включени и разходи за горива и материали във 

връзка с управлението и контролирането на дейностите по чистотата. 

План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване 

по населени места и райони за  2022 година, определена със Заповед 

№744/13.10.2021 г. на Кмета на Община Самуил. 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2022 г. са разчетени на 

база численост в дейност “Чистота”.  

Щатната численост към бюджета на Общинско предприятие 

“Самуил 2011” за 2022 г., която ще обслужва дейностите по чистотата 

е 7 бр. 

Планираните разходи са съобразени с честотата на 

сметосъбирането и транспортирането им, която е ежеседмична за 

селата Самуил и Владимировци , а за останалите населени места от 

територията на Община Самуил е два пъти месечно. 

За необходимите средства за сметосъбиране, сметоизвозване, 

депониране и поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2022 г. предлагаме  План-сметка от проекта на 

решението  по /Приложение №1/: 

Общият размер на разходите за 2022 г. възлизат на 387 347.00 лв. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.62,чл. 66, ал. 1 и чл. 67, 

ал. 2  от Закона за местните данъци и такси; чл. 16 и чл.16а от Наредба 

№7 за определянето и администрирането на местните такси и цените 

на услуги на територията на Община Самуил, Общински съвет – 

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

няма 

 

Р Е Ш И: 

І.  Общински съвет-Самуил одобрява така изготвената План-сметката 

за необходимите  разходи за дейностите по сметосъбиране, 



сметоизвозване, депониране,поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване  за 2022 г. съгласно Приложение №1: 

Приложение №1 

 

ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" 

ЗА 2022 ГОДИНА 

1 
2 

 А. РАЗХОДИ 
387347 

Разходи за сметка на ТБО 
249597 

1.Разходи за осигуряване на съдове за събиране и 

съхраняване на битови отпадъци 
8000 

2.Разходи за събиране на битовите отпадъци от 

територията на Община Самуил и транспортирането им 

до Регионално депо- в гр. Разград за обезвреждането 

им 
211715 

§ 01 00 - Заплати на персонала по труд. 

правоотношения 
98000 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания на 

персонала 
7300 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 
21200 

§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя 

и държавата 
12000 

§ 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя  
6000 

§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително 3200 

осигуряване от работодател 

§ 10 00 - Издръжка 
81815 

§ 10 13 - Постелен инвентар и облекло 
1400,00 

§ 10 15 - Материали 
14000,00 

§ 10 16 - Вода, горива, енергия 
41000,00 

§ 10 20 - Разходи за външни услуги 
12715,00 

§ 10 30 - Текущ ремонт 
7200,00 

§ 10 51 - Разходи за командировки 
500,00 

§ 10 62 - Разходи  застраховки 
5000,00 

§ 19 00 – Данъци и такси 
3400,00 

§ 19 01 – Разходи за държавни 

данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции 
3000,00 

§ 19 81 – Разходи за общински 

данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции 
400,00 

 3.Разходи за проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците 
162632 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /13,30 лв./тон 

19285.00 



 

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните 

неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 

64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, 

т.1 от “Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци”-съгл.чл.20,ал.1,т.1 за 2022 г. – 95,00 лв./тон 
137750.00 

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно 

чл. 60 от ЗУО за всеки тон / “Наредба №7 от 19.12.2013 

г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци”– 3,86 лв./тон 
5597.00 

 4.Разходи за почистване на улични платна, площадите, 

алеи, паркови и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване 
5000 

§ 10 00 - Издръжка 
5000. 00 

§ 10 15 - Материали 
5000. 00 

Б. ПРИХОДИ ОТ ТБО 
260000 

В.Трансфер от отчисления 
137750 

Очакван преходен остатък към 31.12.2021 г.  
112040 

 

ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския съвет 

предложение за разпределение на преходния остатък от такса битови 

отпадъци за 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 и подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд-гр.Разград. 

 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-587 от инж. Джевдет Азис – 

кмет на Община Самуил. 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени по 

бюджета на Община Самуил за 2021 година. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 32. 579 

 

Съгласно § 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс месечните обезпечения и 

отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците може да се разходват по решение на 

общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се 

изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на 

таксата за битови отпадъци. 

Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 

31 декември 2021 г. 

За периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. не се начисляват 

лихви върху дължимите суми за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 

1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

     Към настоящи момент Община Самуил е натрупала/изплатила 

отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците в размер на 100 540,34 лева (сто хиляди 

петстотин и четиридесет лева и 34 ст.), представляващи отчисления за 

периода от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. 

    Община Самуил възнамерява да извърши вътрешни 

компенсирани промени по бюджета на общината за 2021 г. с оглед 

осигуряване на средства за извършване на неотложни основни и/или 

текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа на община  

Самуил, като трансформира средствата, заделени по бюджета за 

изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, 

ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в 

средства за извършване на посочените ремонтни дейности с оглед 

подобряване на техническото състояние на общинските пътища и 

улици.   

Предвид гореизложеното: 



На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 от 

Закона за публичните финанси, § 60 от Закона за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изм. и доп. 

в ДВ бр. 105 от 11.12.2020г., чл.37, ал.2 и ал.3 и чл.38,ал.1,т.2 от 

„Наредба № 21 на ОбС-Самуил за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет” и чл. 6, ал.4 от „Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет - Самуил, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация”, Общински съвет – Самуил, със „За” –

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие средствата, заделени по бюджета на Община 

Самуил за 2021 година средства за изплащане на месечните 

обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да бъдат трансформирани 

в средства за извършване на неотложни основни и/или текущи 

ремонти на общинската пътна и улична мрежа на територията на 

община Самуил, като задължава кмета на община Самуил да извърши 

вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Самуил за 

2021 година. 

2. Задължава кмета на Община Самуил да отрази промените по 

бюджета на Община Самуил за 2021 година по съответните приходни 

параграфи, раздели, функции, дейности и разходни параграфи от 

Единната бюджетна класификация за 2021 година, като увеличи 

приходната и разходната част на бюджета с размера на месечните 

обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

  

 Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община 

Самуил и областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок 

от обявяването им, пред Административен съд гр. Разград по реда на 

АПК. 

  

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-605 от инж. Джевдет Азис – 

кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Приемане на дарение и сключване на договор за 

дарение  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 580 

 

       В общинска администрация Самуил е получено е писмо с 

Вх.№5383/30.11.2021 г.  от Мария Макреева-Председателя на 

Сдружение" За социална отговорност и регионални инициативи -

Банско" с адрес: гр. Банско, ул. "България" №22, Булстат 175794974 с 

предложение за дарение на Лек автомобил „СИТРОЕН ДЖЪМПИ“ с 

рег.№ рег.№ Е 0643 НВ, цвят СИВ, места 8+1, рама № 

VF7XDRHGH9Z048242, на община Самуил за ползване от Център за 

социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ с. Владимировци. За 

Лек автомобил „СИТРОЕН ДЖЪМПИ“ е представен талон № 

011915024.   

Предвид гореизложеното:  

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

2  от Закона за общинската собственост във връзка с чл.8, ал.3 от 

Наредба №2 на ОбС-Самуил, предвид изложените в предложение с 

Вх.№5383/30.11.2021 г.  фактически основания, Общински съвет –

Самуил,  със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма 

РЕШИ: 
 

1. Упълномощава кмета на общината  да приеме направеното дарение  

от Мария Макреева-Председателя на Сдружение" За социална 

отговорност и регионални инициативи -Банско" с адрес: гр. Банско, ул. 

"България" №22, Булстат 175794974, представляващ Лек автомобил 

„СИТРОЕН ДЖЪМПИ“ с рег.№ рег.№ Е 0643 НВ, цвят СИВ, места 

8+1, рама № VF7XDRHGH9Z048242,  и да сключи  договор за дарение. 

 

2. Упълномощава кмета на общината  да предостави съгласно волята 

на дарителя лек автомобил „СИТРОЕН ДЖЪМПИ“ с рег.№ рег.№ Е 

0643 НВ  за  ползване на Център за социална рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/ с. Владимировци, като всички разходи по 



издръжката и експлоатацията му да бъдат за сметка на предоставената 

услуга. 

 

 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-585 от д-р Бейтула Сали – 

Председатер на ОбС-Самуил. 

Относно: Определяне на представител на Община Самуил на 

Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение 

“Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 32. 581 

 

                Община Самуил като акционер в МБАЛ “Св. Иван Рилски” – 

Разград АД има покана за свикване на редовно годишно Общо 

събрание на акционерите, което ще се състои на 17.12.2021 г. от 11.00 

часа в залата /библиотека/ на трети етаж на административната сграда 

на лечебното заведение в гр.Разград, ул. „Коста Петров“ №2.  

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския 

закон Общото събрание ще се проведе на 31.12.2021  год. от 11.00 

часа. 

         В дневния ред на общото събрание са включени следните точки: 

1. Избор на регистриран одитор за 2021г.- проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г.  

2. Одобряване на бизнес програма за 2021-2023г. проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява приетата 

от Съвета на директорите бизнес програма за 2021-2023г. 

Във връзка с горното, 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 

от Търговския закон и чл. 8 от Наредба № 8 за упражняване правата на 

Община Самуил върху общинската част от капитала на Търговските 

дружества, Общински съвет Самуил, със „За” –15 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

І. Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис– Кмет на Община Самуил 

да представлява Община Самуил в Общото събрание на 

Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” – 

Разград АД – гр. Разград и да вземе участие на заседанията на същото 



на 17.12.2021 г. от 11.00 часа, както и при липса на кворум, на 

основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание 

заседава на 31.12.2021 г. от 11.00 часа. 

ІІ. Кмет на Община Самуил - инж. Джевдет Ахмед Азис по всяко 

от точките от дневния ред да гласува, както следва: 

1. Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. – гласува – „ЗА“ 

2. Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на 

директорите бизнес програма за 2021-2023г. – гласува – „ЗА“ 

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Самуил – инж. Джевдет 

Ахмед Азис в случай, че му е невъзможно да участва в Общото 

събрание на Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван 

Рилски” – Разград АД – гр. Разград, с правото да преупълномощи зам. 

– кмета на Община Самуил с посочените в т. І и ІІ права. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК 

пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-580 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Актуализация на Списъка на пътуващи служители от 

Общинска администрация – Самуил за 2021 г. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 582 

 

С приемане на Бюджета за 2021 година с Решение 

22.374/01.03.2021 г. е приет Списък на пътуващи служители 

/Приложение №10/ в Община Самуил от местоживеене до месторабота 

и обратно. Във връзка с назначаване на нов служител в Общинска 

администрация е необходимо актуализиране на Списъка на пътуващи 

служители /Приложение №10/, като се добави следният служител: 

- Селджан Филиз – Мехмед – Главен счетоводител, пътуваща 

по маршрут гр. Разград до с. Самуил и обратно. 

 

Във връзка с гореизложеното: 

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

ЗМСМА, Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” - няма 

 

 

РЕШИ: 

Допълва и актуализира Списъка на пътуващи служители от 

Общинска администрация – Самуил за 2021 г. съгласно Приложение 

№10 от Решение 22.374/01.03.2021 г. на Общински съвет Самуил, 

съгласно предложението, считано от 01.10.2021 г., като допълва: 

- Селджан Филиз – Мехмед – Главен счетоводител, пътуваща 

по маршрут гр. Разград до с. Самуил и обратно 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-581 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен  търг с явно наддаване на  30000 кв.м.  от поземлен имот  с 

идентификатор  58877.5.309 с НТП- „Изоставени трайни насаждения”  

по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Пчелина.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 583 

 

 На 30.09.2021 г. изтича  срока на договор №414/15.12.2020 г.  за 

стопанската 2020 - 2021 г. сключен с ЕТ „Туги – Ф -Февзи Юмер“, с 

който са отдадени под наем 30000 м2  от поземлен имот 58877.5.309, 

област Разград, община Самуил, с. Пчелина, местността „Бозлук“, вид 

собственост: Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение, площ 182917 кв.м.  
за ползване. 

 

 Предвид гореизложеното: 

 

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

чл.86,ал.1, от Наредба №2 на ОбС Самуил, ОбС Самуил, със „За” –15  

гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” - няма  
 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на 30000 кв.м. от   поземлен имот 58877.5.309, област Разград, община 

Самуил, с. Пчелина, местността „Бозлук“, вид собственост: 

Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 4, 

НТП Изоставено трайно насаждение, площ 182917 кв.м.  за ползване. 

2. Определя се: 

 

 2.1. Първоначална тръжна цена -10.00лв./1000 кв.м. без ДДС - 

годишен наем; 

 2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

 2.3. Депозит за  участие -10,00лв./1000 кв.м.;  

 2.4. Срок на наемното отношение –   за  стопанската 2021-2022 

г.; 

 2.5. Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

3. Списък на документите, които трябва да се представят: 



    3.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    3.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на 

имота и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   4.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

   4.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община Самуил 

за наличие или липса на други финансови задължения към община 

Самуил; 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6. 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.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи дата 

и назначи комисия  за провеждане  на търга и сключи договор  със 

спечелилия  в търга.  

 

 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-582 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на пасище – 

публична общинска собственост  за други  неземеделски 

нужди. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 32. 584 

 

На основание Заповед №741/07.10.2021 г. на кмета на община 

Самуил е одобрен терен в поземлен имот №15669.3.205 с площ от 4590 

кв. м. с НТП – пасище  в местността „Кьоклюк“  по АПОС 

№3530/01.07.2019 г.  по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Голяма вода, община Самуил, област Разград за обезвреждане  по 

чл.3, ал.2 (загробване в трупни ями или траншеи), при спазване на 

изискванията на чл.5, ал.5 от  Наредба № 3 от 27 януари 2021 г. „За 

условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти 

и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в 

областните дирекции по безопасност на храните“ 

Във връзка с чл. 5 ал.8 от Наредба № 3 от 27 януари 2021 г. „За 

условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти 

и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в 

областните дирекции по безопасност на храните“ е необходимо кмета 

на общината да отрази новото предназначение на одобрения имот в 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Голяма вода. 

 Съгласно чл.78а от ППЗСПЗЗ, законодателят е предвидил 

възможност, че  собственикът на земеделска земя може да подаде 

заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина 

на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски 

нужди. За имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, 

към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по 

околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота 

няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на 

трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от 

планове за управление на защитени зони или защитени територии. 

Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата 

на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се 

извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на 

https://web.apis.bg/p.php?i=9229
https://web.apis.bg/p.php?i=10604


министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона 

за подпомагане на земеделските производители. 

 Видно от представения документ от РИОСВ – Русе  за 

гореописаните  имоти  няма въведени забрани или ограничения за 

промяна на начина на трайно ползване. 

 

Предвид гореизложеното: 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от 

ЗОС и във връзка с  чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет-Самуил,  със 

„За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” - няма  
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване  на поземлен 

имот №15669.3.205 с площ от  4590 кв. м. с  НТП – пасище  в 

местността „Кьоклюк“  по АПОС №3530/01.07.2019 г.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма вода, 

община Самуил, област Разград за други неземеделски нужди.  

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия. 

 

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 

след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=11914#p34689357
https://web.apis.bg/p.php?i=11914#p34689357


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-583 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Учредяване  право на  прокарване и сервитут на 

ел.кабел през общински имот-публична общинска собственост 

- улица с дължина на трасето 225 м.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов 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 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 32. 585 

 

В общинска администрация Самуил е получено заявление с 

Вх.№4641 /21.10.2021 год. от „КРЕС-ПРО“ ООД, Булстат – 

205239643, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. Цар 

Асен №10, община Разград, област Разград представлявано от Севгюл 

Акифова Османова с искане за учредяване право на  прокарване и 

сервитут на ел.кабел през общински имот - публична общинска 

собственост-улица Пейо Яворов в с.Хърсово, община Самуил, област 

Разград  с дължина на трасето 225 м. по проект за „Ел. присъединяване 

с кабел НН на фотоволтаична електрическа централа от границата  на  

УПИ II-468 в квартал 16 по плана на с.Хърсово до трафопост „Т-3 

Хърсово“.  

Изготвена е пазарна оценка  от лицензиран оценител – 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД –Павлин Колев  в размер на 1035,00 

лева.  

Предвид гореизложеното: 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.34, ал.6 от 

ЗОС, Общински съвет – Самуил,  ,  със „За” –15  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” - няма  

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за учредяване право на  прокарване и сервитут на ел. 

кабел през общински имот - публична общинска собственост  на север 

по тревната площ  на   улица  „Пейо Яворов“  в с.Хърсово, община 

Самуил, област Разград  с дължина на трасето 225 м. на „КРЕС-ПРО“ 

ООД, Булстат – 205239643 със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, ул. Цар Асен №10, община Разград, област Разград, 

представлявано от Севгюл Акифова Османова  по проект  „Ел. 



присъединяване с кабел НН  с мощност 30 кW на фотоволтаична 

електрическа централа“  от  границата на  УПИ II-468 в квартал 16 по 

плана на с.Хърсово  до трафопост „Т-3 Хърсово. 

2. Дължима сума  за  право на прокарване с дължина на трасето 225 м.  

и  сервитут 472,50 м2    в размер на 1035,00 лева. 

3. Сумата в размер на 30,00 лв. за изготвената пазарна оценка да се 

възстанови „КРЕС-ПРО“ ООД  в касата на общината.  

4. Възлага на Кмета на Община Самуил да сключи  Договор  за 

учредяване право на прокарване и сервитут.  

 

 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-584 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имотите - полски пътища 

за стопанската 2021-2022 г.  и  определяне размера на наемната 

цена на декар. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.11.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 32. 586 

 

В община Самуил са получени следните заявления от 

собственици и ползватели на земеделски земи, неучастващи в 

споразумения за създаване на масиви в землищата  в  община Самуил, 

за наемане на полски пътища общинска собственост: 

1. Заявление с вх.№ 5048/12.11.2021 г. от Фиданка Георгиева 

Ахмедова, с постоянен адрес с.Хърсово, ул. Александър 

Стамболийски №49, община Самуил, област Разград; 

           2. Заявление с вх.№ 5122/18.11.2021 г. от Пакизе Ембие Билял, с 

постоянен адрес с.Ножарово, ул. Рила № 15, община Самуил, област 

Разград; 

3. Заявление с вх.№ 5146/19.11.2021 г. от Радослав Костадинов 

Борисов, с постоянен адрес с.Хърсово, ул. Шести септември № 26, 

община Самуил, област Разград; 

4. Заявление с вх.№ 5148/19.11.2021 г. от Реджеб Галиб Реджеб, 

с постоянен адрес с.Хърсово, ул.Дъбрава № 12, община Самуил, 

област Разград, 

5. Заявление с вх.№ 5150/19.11.2021 г. от EТ “ТУГИ-Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“, ЕИК- 116033138, със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, ул. Полковник Марков №2А, община Разград, област Разград,   

за следните имоти: 

 

Землище 
№ на имот 

по ЗКИР 

Площ 

на 

имота 

кв. м. 

Ползвана 

площ 

кв.м. 

НТП Ползвател 

Хърсово 77579.110.669 1931 1931 
полски 

път  

Фиданка 

Георгиева 

Ахмедова 

Ножарово 52341.17.8 560 560 полски 

път 

Пакизе 

Ембие Билял 

Пчелина 58877.1.74 3197 946 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.3.36 1769 1465 полски ЕТ „ТУГИ-



път Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.3.38 1563 468 полски 

път 

ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.4.14 7825 4047 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.16 2572 642 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.17 2773 855 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.21 7425 5226 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.50 3269 1059 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.117 3868 3128 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Хърсово 77579.105.217 15167 2000 полски 

път 

Радослав 

Костадинов 

Борисов 

Хърсово 77579.98.216 11069 1700 полски 

път 

Реджеб 

Галиб 

Реджеб 

 

Предвид гореизложеното: 

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Самуил, със „За” –14 

гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” - няма 

РЕШИ: 

 

1. Определя имотите – полски пътища – публична общинска 

собственост за отдаване под наем за стопанската 2021-2022 г. на 

собственици и ползватели на земеделски земи, неучастващи в 

споразумения за създаване на масиви в землищата  в  община Самуил 

както следва: 

Землище 
№ на имот 

по ЗКИР 

Площ 

на 

имота 

кв. м. 

Ползвана 

площ 

кв.м. 

НТП Ползвател 

Хърсово 77579.110.669 1931 1931 
Полски 

път  

Фиданка 

Георгиева 

Ахмедова 

Ножарово 52341.17.8 560 560 полски 

път 

Пакизе 

Ембие Билял 

Пчелина 58877.1.74 3197 946 полски 

път 

ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.3.36 1769 1465 полски 

път 

ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.3.38 1563 468 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.4.14 7825 4047 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.16 2572 642 полски 

път 

ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.17 2773 855 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.21 7425 5226 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 



ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.50 3269 1059 полски 

път 

ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Пчелина 58877.5.117 3868 3128 полски 

път 
ЕТ „ТУГИ-

Ф-ФЕВЗИ 

ЮМЕРОВ“ 

Хърсово 77579.105.217 15167 2000 полски 

път 

Радослав 

Костадинов 

Борисов 

Хърсово 77579.98.216 11069 1700 полски 

път 

Реджеб 

Галиб 

Реджеб 

 

2. Определя  еднократна годишна наемна цена  в размер  на средното 

годишно рентно плащане за предходната 2020-2021 стопанска година 

за съответното землище: 

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2020-2021 година 

№ Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 

лв/дка 

1.  Самуил с.Самуил 65276 48,00 

2.  Самуил с.Богданци 04666 56,00 

3.  Самуил с.Богомилци 04741 56,00 

4.  Самуил с.Владимировци 11449 48,00 

5.  Самуил с.Голяма вода 15669 63,00 

6.  Самуил с.Голям извор 15761 52,00 

7.  Самуил с.Желязковец 29218 52,00 

8.  Самуил с.Здравец 30630 51,00 

9.  Самуил с.Кара Михал 36333 51,00 

10.  Самуил с.Кривица 39815 52,00 

11.  Самуил с.Ножарово 52341 44,00 

12.  Самуил с.Пчелина 58877 32,00 

13.  Самуил с.Хума 77517 42,00 

14.  Самуил с.Хърсово 77579 62,00 

 

3. След заплащане на дължимата наемна цена за декар да се сключат 

договори за наем с наемателите за стопанската 2021-2022 г. 

4. 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. 

 

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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-588 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Б. А. Ф. от с.С., ул. „П.” № 6, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 587 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3747/24.08.2021г. от лицето Б. А. Ф. от с.С., 

ул.„П.” № 6, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа Ф. е пенсионерка по болест с 95% т.н.р. без чужда помощ 

с диагноза „Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантант“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

закупуване на 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” –14  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Б. А. Ф. от с.С., 

ул.“П.” № 6, община Самуил в размер на 50.00 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-589 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. А. А. от с.К., ул. „К. М-” № 4, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 588 

 

Постъпила е молба с Вх.№4023/13.09.2021г. от лицето Е. А. А. от с.К., 

ул. „К. М.” № 4, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 

    Господин А. е безработен и поради недостиг на финансови средства 

не може да покрие разходите за потребностите на сина си Е. Е. А., 

който е ученик в гр.Горна Оряховица.   

     Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за обучението и потребностите на сина му. 

        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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. А. А. от с.К., 

ул. „К. М.” № 4, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-590 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето И. В. В. от с.Г. и., ул. „В. Л.“  № 116, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 589 

 

    Постъпила е молба с Вх.№4644/21.10.2021г. от лицето И. В. В. от 

с.Г. и., ул.„В. Л.” №116, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

   След боледуване с диагноза „COVID -19, идентифициран вирус“ на 

02.05.2021г. е починал в УМБАЛ гр.Русе Н. М. Т.,  баща на господин 

В.. Лицето е направило разходи по лечението и впоследствие за 

погребението на стойност 1127,50 лева, поради което се намира в 

затруднено финансово положение.  

   Необходими са му  финансови средства за покриване на разходите за 

погребение. 

        

 

           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” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

И. В. В. от с.Г. и., ул. „В. Л.” № 116, община Самуил в размер на 50. 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-591 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето К. Х. Х. от с.С., ул. „Ч. в.” № 5, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 590 

 

Постъпила е молба с Вх.№4297/04.10.2021г. от лицето К. Х. Х. от с.С., 

ул. „Ч. в.” № 5, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Госпожа Х.  е безработна. На 21.09.2021г. е постъпила за оперативно 

лечение в КОЦ-Шумен ЕООД с диагноза „Интрамурален лейомиом на 

матката. Състояние след тотална абдоминалнахистеректомия. Друго 

отстраняване на двата яйчника и тръби в един оперативен акт. 

Ексцизия или деструкция на перитонеална тъкан“. Поради разходите 

по лечението лицето се намира във финансово затруднение и не може 

да закупи необходимите й лекарства. 

     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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Кадрие Хюсеин 

Халид от с.Самуил, ул.„Черни връх” № 3, община Самуил в размер на 

100. 00лв. 

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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-592 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Л. Н. Х. от с.Г. в., ул. „П.” № 1, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 591 

 

       Постъпила е молба с Вх.№ 4639/21.10.2021г. от лицето Л. Н. Х. от 

с.Г. в., ул. „П.” № 1, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

       Господин Х. при падане по стълби си  счупил горния край на 

големия пищял. На 26.09.2021г. е постъпил за оперативно лечение в 

УМБАЛ-Царица Йоана гр.София за оперативно открито наместване на 

фрактура с вътрешна фиксация. За закупуване на   заключваща плака и 

титаниев винт е заплатил 3120 лева. Поради разходите по лечението се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за оперативно лечение. 

 

        

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

реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” ОбС-

Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Л. Н. Х. от с.Г. в., 

ул. „П.” № 1, община Самуил в размер на 100. 00лв. 

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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-593 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил.    

        ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. С. Х. от с.З., ул. „И. В.” № 128, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 592 

 

Постъпила е молба с Вх.№4402/08.10.2021г. от лицето Н. С. Х. от с.З., 

ул.„И. В.” № 128, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

     Госпожа Х. и съпругът й са безработни. На 20.09.2021г. е постъпила 

за лечение в КОЦ – Шумен с диагноза  „Химиотерапия по повод 

новообразувание. Злокачествено новообразувание на дясна млечна 

жлеза“. Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

лечение. 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” ОбС-

Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. С. Х. от с.З., 

ул. „И. В.” №128, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-594 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил.    

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. С. К. от с.Н., ул. „Б. л.“  № 1, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 593 

 

Постъпила е молба с Вх.№4786/01.11.2021г. от лицето Р. С. К. от с.Н., 

ул.„Б. л.” №1, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

   След боледуване с диагноза „COVID -19, идентифициран вирус“ 

починали майка му А. Х. Т. и баща му С. К. Т.. Лицето е направило 

разходи по лечението и впоследствие за погребението им е заплатил 

около 1000 лева, поради което се намира в затруднено финансово 

положение.  

   Необходими са му  финансови средства за покриване на разходите за 

погребение.  

        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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. С. К. от с.Н., 

ул. „Б. л.” № 1, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-595 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил.    
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. М. Ш. от с.С., ул. „А.” № 5, община Самуил 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 594 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 4090/17.09.2021г. от лицето Фатме М. Ш. 

от с.С., ул.„А.” № 5, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа Ш. е самотно живееща вдовица, която е пенсионерка по 

болест с 54% т.н.р. с диагноза „Варикозни вени на долните крайници“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

закупуване на 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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. М. Ш. от с.С., 

ул.“А.” № 5, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-596 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил.    

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Ф. Х. от с.С., ул. „Ч. в.” № 5, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 595 

 

     Постъпила е молба с Вх.№3933/07.09.2021г. от лицето Ф. Ф. Х. от 

с.С., ул. „Ч. в.” № 5, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ  за лечение. 

    Господин Х. и съпругата му са безработни. На 26.07.2021г. е 

постъпил за оперативно лечение в МБАЛ Попово ЕООД с диагноза 

„Остър перитонит“. Поради разходите по лечението му се намира във 

финансово затруднение. 

    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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Ф. Х. от с. С., 

ул. „Ч. в.” № 5, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-597 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

    

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. Ш. М. от с. С., ул. „П. Х.” № 40, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 596 

 

Постъпила е молба с Вх.№4815/02.11.2021г. от лицето Х. Ш. М. от 

с.С., ул. „П. Х.” № 40, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа  М. е вдовица, пенсионерка по болест с 74%  ВСУ с 

диагноза: „Инсулинозависим захарен диабет“. На 25.04.2021г. е 

лекувана в МБАЛ гр.Разград с диагноза „COVID-19“. Молителката е 

на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

закупуване на медикаменти и лечение. 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” ОбС-

Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Ш. М. от с.С., 

ул. „П. Х.” № 40, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-598 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. М. О. от с.К., ул. „А.” № 15, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 597 

 

Постъпила е молба с вх.№ 2115/19.05.2021г. от лицето А. М. О. от с.К., 

ул. „А.” № 15, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Госпожа О. е пенсионерка по възраст. На 20.04.2021г. е постъпила за 

лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Лека митрална и умерена 

трикуспидална инсуфиенция. ПАХ. Надкамерна проксимална 

тахикардия. ХСБ умерена степен“.  Поради недостиг на финансови 

средства не може да покрие разходите за 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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето А. М. О. от с.К., 

ул. „А.” № 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-599 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. А. М. от с.Б., ул. „Г. М.” № 6, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 598 

 

         Постъпила е молба с вх.№2311/02.06.2021г. от лицето А. А. М. от 

с.Б., ул. „Г. М.” № 6, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Господин М. е пенсионер. На  05.01.2021г. и на 15.02.2021г. е 

постъпил за лечение в МБАЛ гр.Шумен с диагноза „Глотис“. Лицето е 

на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето А. А. М. от с.Б., 

ул. „Г. М.” №6, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-600 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н С. И. от с.Н., ул. „В.” № 8, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 599 

 

Постъпила е молба с Вх.№2835/25..06.2021г. от лицето Н. С. И. от с.Н., 

ул. „В.” № 8, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 

     Господин И. е в затруднено финансово състояние. През м. 

Септември 2021г. в последсвие на заболяване от корона вирус и 

лечение в МБАЛ гр.Разград, е починал баща му С. М. във връзка с 

разходите по погребението които са непосилни за лицето, се намира 

във финансово затруднение.   

     Необходими са му финансови средства за покриване неотложни 

социални потребности. 

        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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. С. И. от с.Н., 

ул. „В.” № 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-601 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. Х. А. от с.Ж., ул. „И. В.” № 18, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 600 

 

     Постъпила е молба с Вх.№2835/25..06.2021г. от лицето Н. Х. А. от 

с.Ж., ул.„И. В.” №18, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Господин А. е с увредено здравословно състояние. Предстои му 

лечение в МБАЛ гр.Разград, но поради липса на финансови средства 

не може да се лекува.   

     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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Х. А. от с.Ж., 

ул. „И. В.” №18, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-602 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. А. Т. от с.С., ул. „К.” № 13, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 601 

 

Постъпила е молба с Вх.№2716/18.06.2021г. от лицето Ф. А. Т. от с.С., 

ул. „К.” № 13, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа Т. е пенсионерка по болест. Лицето боледува с 80%  т.н.р. 

с диагноза „Инсулинозависим захарен диабет“. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по лечението 

се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

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” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. А. Т. от с.С., 

ул. „К.” № 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-603 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х.Х. И. от с.Ж., ул. Л.” № 6, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 602 

 

         Постъпила е молба с вх.№312/20.01.2021г. от лицето Х. Х. И. от 

с.Ж., ул. „Л.” № 6, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин И. е безработен, пенсионер по болест с 67% т.н.р. с 

диагноза „Дисоциативни разстройства“. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия боледува с диагноза „Остър бронхит, 

неуточнен“.  Поради недостиг на финансови средства не може да 

покрие разходите си за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване лекарства и лечение. 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” ОбС-

Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Х. И. от с.Ж., 

ул. „Л.” №6, 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 № 32 
от редовно заседание на 30.11.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-603 от Сами Сами – зам.-кмет 

на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. С. М. от с.Х. , ул. „Ю. Г.” № 3, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 32. 603 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 3104/ 12.07.2021г. от лицето Ю. С. М. 

от с.Х., ул. „Ю. Г.” № 3, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за закупуване на лекарства. 

    Госпожа М. е пенсионерка по болест. Лицето е пенсионер по болест 

с 92% т.н.р. с диагноза „Наличие на коронарен ангиопластичен 

имплант и трансплантат“. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се намира 

във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

закупуване на медикаменти и лечение. 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” ОбС-

Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” –  

 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. С. М. от с.Х., 

ул. „Ю. Г.” № 3, 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/ 
 

 

 


