
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 43 

от редовно заседание на 29.07.2022 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-774 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Актуализиране на бюджета на община Самуил  и 

капиталовия списък за 2022 година. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.07.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.768 

 

Бюджетът на община Самуил и плана за капиталови 

разходи за 2022 г. са приети с Решение № 37.686/31.03.2022 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 2022 г. 

Във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност, e заложен обект „Закупуване на нови МПС 

8+1 места - 4 бр. ” на стойност 260 000 лв. Постъпило е 

предложение с Вх.№ 3060/25.07.2022 г. от Юксел Алиев – 

управител на ЦНСТПЛУИ 1, във връзка с извеждане на 

потребители от ДПЛУИ в ЦНСТПЛУИ 1, с цел осигуряване и 

обезпечаване на нуждите от транспортни услуги на 

новосъздадения център, да се създаде нов обект „Закупуване 

на ново МПС 8+1 места – 1 бр. за ЦНСТПЛУИ-1 с. Самуил“ 
в Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, §§52-04 

„Придобиване на транспортни средства“ на стойност 65 000 лв., 

като се намалява стойността на обект „Закупуване на нови МПС 

8+1 места - 4 бр. ” и се променя наименованието на 

„Закупуване на нови МПС 8+1 места - 3 бр. ” на 195 000 лв. 
 

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи остава 2 893 923 лв.  

  

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“ – 17 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал 

се“ – няма 

 

РЕШИ: 

 

I. ВЪЗЛАГА Кмета на Община Самуил да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящето 

решение.  

1.  Да извършва промяна в поименния списък за 

капиталови разходи на Община Самуил за 2022 г. – 

Приложение № 4. 

   2.  Да извършва актуализация на бюджета на общината 

за 2022 г. по посочените дейности и параграфи. 

 

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 2022 година 

 

№ 

по 

ре

д 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2022г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собстве

ни 

бюджет

ни 

средств

а 

Средст

ва от 

ДФЗ - 

РА 

Субсид

ия от 

РБ 

/вкл. 

преход

ен 

остатъ

к от  

2021г./

31-11 

ПУДО

ОС 

Целева 

субсидия 

за 

капитало

ви 

разходи 

по 

ЗДБРБ 

за 

2022г./31

-13/ 

Ц 

Субсид

ия от 

РБ за 

2021 по 

ЗДБРБ/

31-13 

Ц 

Субсид

ия от 

РБ за 

2020 по 

ЗДБРБ/

31-13 

Ц 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№326/12.10.2021

г./31-18/ 

    
1=2+8+9+10

+11 

2=3+4+5+

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

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 893 923 1 257 255 708 700 271 156 102 149 71 050 104 200 394 195 728 003 499 515 14 955 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 732 688 651 474 309 500 270 924   71 050   345 315 639 577 96 322 0 

  Функция І "Общи държавни служби" 37 093             37 093       

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 37 093             37 093       

1 Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 37 093             37093       

       Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(СМР) 36 213             36 213       

       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 V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 327 092   0   0 71 050   159 720 0 96 322 0 

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 94 954 0               94 954 0 

2 Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци 6 000 0               6 000 0 

       Изграждане на част от втори етап на проект от услугата ЦНСТ с. Богомилци(СМР) 5 000 0               5 000   

  
     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   

3 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап 34 954 0               34 954   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап(СМР) 34 054 0               34 054   



      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   

4 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Пчелина 20 000 0               20 000   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(СМР) 19 000 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Авторски надзор) 500 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Строителен надзор) 500 0                   

5 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Хума 20 000 0               20 000   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(СМР) 19 000 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Авторски надзор) 500 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Строителен надзор) 500 0                   

6 Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Хърсово 14 000 0               14 000   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(СМР) 13 000 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Авторски надзор) 500 0                   

      Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-(Строителен надзор) 500 0                   

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 1 368 0               1 368   

7 Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ Самуил 1 368                 1 368   

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

  Дейност 554 Защитени жилища  230 770 71 050 0     71 050   159 720 0 0   

8 Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица 230 770 71 050       71050   159720       

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (СМР) 227 570 71050       71050   156520       

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (Строителен надзор) 1 200 0           1200       

        Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица (Авторски надзор) 2 000 0           2000       

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
1 368 503 580 424 309 500 270 924       148 502 639 577     

  
Дейност 606 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално 

развитие-Местна дейност 
314 300 309 500 309 500         4 800       

9 Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец 49 500 49 500 49 500                 



     Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(СМР) 48 510 48 510 48 510                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец (Авторски надзор) 495 495 495                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Камчия с. Желязковец(Строителен надзор) 495 495 495                 

10 Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец 48 300 46 500 46 500         1 800       

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец(СМР) 45 570 45 570 45 570                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на на улица Хан Омуртаг с. Желязковец(Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти) 
1 800             1 800       

      Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Омуртаг с. Желязковец (Авторски надзор) 465 465 465                 

      Реконструкция и рехабилитация на ул.Хан Омуртаг с. Желязковец(Строителен надзор) 465 465 465                 

11 Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец 98 500 95 500 95 500         3 000       

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(СМР) 93 590 93 590 93 590                 

  
 Реконструкция и рехабилитация на улица Стара Планина с. Здравец(Изготвяне на 
технически инвестиционни проекти ) 

3 000             3 000       

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец (Авторски надзор) 955 955 955                 

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Стара Планина с. Здравец(Строителен надзор) 955 955 955                 

12 Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци 54 500 54 500 54 500                 

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (СМР) 53 410 53 410 53 410                 

    Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (Авторски надзор) 545 545 545                 

     Реконструкция и рехабилитация на ул. Сребърна с. Богданци (Строителен надзор) 545 545 545                 

13 Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци 63 500 63 500 63 500                 

   Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (СМР) 62 230 62 230 62 230                 

   Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци (Авторски надзор) 635 635 635                 

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица с. Владимировци(Строителен надзор) 635 635 635                 

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

развитие-Местна дейност 
1 054 203 270 924 0 270 924       143 702 639 577     

14 Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода 225 924 225 924 0 225 924       0       

      Преустройство на детска градина в заведение за социални грижи с. Голяма Вода(СМР) 220 524 220 524   220 524               

  
    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               



15 
Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за социални грижи с. 

Ножарово 
183 132 45 000 0 45 000       138 132       

  
     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) 

169 482 45 000 
 

45 000       124 482       

  
     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 
645 147 0           5 570 639 577     

16 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-106) с. Самуил 32 919 0           401 32 518     

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

32 919 0           401 32 518     

17 Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-61) с. Богданци 28 085 0           0 28 085     

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

Богданци(СМР) 
28 085 0           0 28 085     

18 Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-30) с. Ножарово 63 180 0           0 63 180     

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

63 180 0           0 63 180     

19 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци 
35 656 0           0 35 656     

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

35 656 0           0 35 656     

20 Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 180 996 0           2 947 178 049     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил(СМР) 180 996 0           2 947 178 049     

21 Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - тротоар 18 090 0           201 17 889     

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

18 090 0           201 17 889     

22 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 31 123 0           354 30 769     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил(СМР) 31 123 0           354 30 769     

23 Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - тротоар 5 900 0           68 5 832     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил- тротоар(СМР) 5 900 0           68 5 832     

24 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци 
103 494 0           0 103 494     

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

Владимировци(СМР) 
103 494 0           0 103 494     

25 Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 52 816 0           721 52 095     



                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил(СМР) 52 816 0           721 52 095     

26 Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 54 107 0           878 53 229     

                  В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил(СМР) 54 107 0           878 53 229     

27 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 

0+163 
38 781 0           0 38 781     

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

0+000 до км. 0+163(СМР) 
38 781 0           0 38 781     

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 161 235 605 781 399 200 232 102 149 0 104 200 48 880 88 426 403 193 14 955 

  Функция І "Общи държавни служби" 17 200 7 200         7 200 10 000       

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 17 200 7 200         7 200 10 000       

28 Доставка и монтаж на термална рамка 7200 7200         7200         

29 Закупуване на компютърна конфигурация - 10 бр 10000             10000       

  Функция II "Отбрана и сигурност" 14 132                 14 132 0 

  Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - ДД 14 132                 14 132   

30 Закупуване на компютърна конфигурация за Районни полицейски инспектори-1 бр. 1500                 1500   

31 
Закупуване на компютър компютърна конфигурация за Детска педагогическа стая-3 

бр. 
4500                 4500   

32 Закупуване на инверторен климатик за Районни полицейски инспектори-1 бр. 2000                 2000   

33 
Изграждане на система за видеонаблюдение в населените места: с. Богданци, с. 

Владимировци, с. Желязковец, с. Ножарово и централната част на с. Самуил 
6132                 6132   

  Функция III "Образование" 3 500                 3 500   

  Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - ДД 3 500                 3 500   

34 Закупуване  на компютърна конфигурация-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 1500                 1500   

35 Закупуване на МФУ-1 бр. за ОУ "Христо Ботев" 2000                 2000   

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 484 961 97 000       0 97 000 2 400 0 385 561   

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 150 961 0       0   2 400 0 150 961   

36 Закупуване на нов автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 65 000 0               65 000   

37 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Богомилци 2 700                 2 700   

38 Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 10 000 0               10 000   

39 Закупуване на компютърна конфигурация за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 1 721                 1 721   

40 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 2 700                 2 700   



41 Закупуване на автоматична пералня-1 бр. за ЦНСТ с. Хърсово 1 140                 1 140   

42 Закупуване на концентратор за кислород за ЦНСТ с. Хума 2 700                 2 700   

43 Закупуване на ново МПС 8+1 места - 1 бр. за ЦНСТПЛУИ-1 с. Самуил 65 000                 65 000   

  Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 198 000                 198 000   

44 Закупуване на сушилня - 2 бр. за  ДПЛУИ Самуил 3 000                 3 000   

45 Закупуване на нови МПС 8+1 места - 3 бр.  195 000                 195 000   

  Дейност 554 Защитено жилище Кривица  - Държавна дейност 11 000                 11 000   

46 Закупуване на употребяван лек автомобил 9 000                 9 000   

47 Закупуване на климатик 2 000                 2 000   

  Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - Държавна дейност 25 600                 25 600   

48 Доставка на оборудване за ЦНСТ 25 600                 25 600   

  Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване - Местна дейност 99 400 97 000         97 000 2 400   0   

49 Закупуване на концентратори за кислород 10 бр  27 000 27 000         27 000     0   

50 Закупуване на компютърна конфигурация за ОПОХСУ - 2 бр. 2 400             2 400   0   

51 Закупуване на нов автомобил за ОПОХСУ - 2 бр. 70 000           70 000         

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
641 442 501 581 399 200 232 102 149 0   36 480 88 426 0 14 955 

  Дейност 604 Осветление на улици и площади - Местна дейност 2 400             2 400       

52 Закупуване на компютърна конфигурация за ОП "Самуил-2011" - 2 бр. 2 400             2 400   0   

  Дейност 623 Чистота - Местна дейност 17 000 0           17 000       

53 Закупуване на употребяван лек автомобил за ОП "Самуил-2011"  8 000             8 000   0   

54 Закупуване на тракторна косачка за ОП "Самуил-2011"  9 000             9 000       

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

развитие-Местна дейност 
622 042 501 581 399 200 232 102 149 0   17 080 88 426 0 14 955 

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

56 

Изготвяне на технически инвестиционен проект на обект: Рехабилитация на път  

RAZ 2144/III-2005, Ножарово – Здравец /Владимировци – Кара Михал – Голяма 

Вода/III-7002/ 

12 000             12 000       

57 Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап  
501 581 501 581 399 200 232 102 149             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 
централна част на с. Владимировци І етап (СМР) 

490 381 490 381 394 650 232 95 499             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (изготвяне на технически проект) 
4 200 4 200     4 200             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци І етап (Строителен надзор) 
3 500 3 500 2 550   950             

         Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена територия - 
централна част на с. Владимировци І етап (Авторски надзор) 

3 500 3 500 2 000   1 500             

58 Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил" - Етап І 88 426               88 426   0 

       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. Строителен надзор на проекта 1 474 0             1 474     

59 
Обект "Доставка и монтаж на съоръжения за Кът за отдих в с. Желязковец" - 

ПУДООС 
14 955                   14 955 

60 Закупуване на храсторез - 4бр. 4 000             4 000       



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ  

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 43 

от редовно заседание на 29.07.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-775 от инж. Джевдет Азис – 

кмет на община Самуил. 

Относно:  Aктуализация на списъка на средищни детски 

градини и училища в община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.769 

 

Във връзка с актуализиране на списъците на средищни 

детски градини и училища, на основание чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и 

чл.4 от Постановление №128 на МС от 29.06.2017г., Обн.-ДВ.,бр. 

53 от 04.07.2017 г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищни детски градини и училища, за учебната 

2022/2023г. в община Самуил отговарящи на критериите на 

горното постановление, са следните училища: 
 

І. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: с. Самуил, ул. 

Черни връх №25, Община Самуил, Област Разград в 

училището се обучават общо 320 ученици, разпределени в 16 

паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е с 178 ученици, от следните 

населени места, в които няма училище: с.Хума-6 ученици; 

с.Богомилци-8 ученици; с.Кривица-16 ученици; с.Желязковец- 

21 ученици; с.Пчелина-3 ученици; с.Здравец- 7 ученици; 

с.Владимировци- 25 ученици; с.Ножарово-15 ученици; 

с.Богданци- 16 ученици; с.Кара Михал – 3 ученици; с.Голяма 

вода - 19 ученици; с.Хърсово-8 ученици; с.Голям извор - 31 

ученици. 

1.1.Маршрут: с.Хума-с.Богомилци-с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Кривица- с.Самуил, общинска пътна мрежа-

състояние много добро; 

1.3.Маршрут: с.Желязковец- с.Самуил, общинска пътна мрежа-

състояние много добро; 

1.4.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци- 

с.Хърсово- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние много 

добро; 

1.5.Маршрут: с.Ножарово-с.Богданци-с.Кара Михал-с.Голяма 

вода- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние добро; 

1.6.Маршрут: с.Голям извор- с.Самуил, общинска пътна мрежа-

състояние добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици,  автобуси 

Собствен, ИСУЗУ,  рег. № РР 83 77 ВА; Мерцедес, с рег. № РР 

00 05 АХ и Исузу, модел „Turquoise“, от населените места: 

с.Хума; с.Богомилци; с.Кривица; с.Желязковец; с.Пчелина; 

с.Здравец; с.Владимировци; с.Ножарово; с.Богданци; с.Кара 

Михал; с.Голяма вода; с.Хърсово и с.Голям извор. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния 

ден за учебната 2022/2023 година : 104 ученици, 4 групи, 4 

възпитатели.  Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети 

за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор 

с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 

 

ІІ. ОУ „Христо Ботев“, с адрес: с.Владимировци, ул. Христо 

Ботев №1 Община Самуил, Област Разград в училището се 

обучават общо 72 ученици, разпределени в 7 паралелки. 

1.Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е 37 ученици, от следните населени 

места, в които няма училище: с.Пчелина-9 ученици; с.Здравец-9 

ученици; с.Ножарово-11 ученици; с.Богданци-8 ученици; 



1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци-общинска 

пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Богданци-с.Ножарово- с.Владимировци 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

 2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината ИСУЗУ, с рег. № РР 83 

78 ВА от населените места: с.Пчелина, с.Здравец, с.Ножарово и 

с.Богданци. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния 

ден за учебната 2022/2023 година: 72 ученици, 4 групи и 4 

възпитатели.  Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети 

за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор 

с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 

 

ІІІ. ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, с адрес: с.Хърсово, ул. 

Александър Стамболийски № 16, Община Самуил, Област 

Разград в училището се обучават общо 47 ученици, 

разпределени в 4 паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици от с.Голям извор към 

училището e 14 ученици, населено място което няма училище.  

1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината Пежо-Боксер с рег.№ 

РР 83 76 ВА за учениците от село Голям извор.   

3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния 

ден за учебната 2022/2023 година: 20 ученици, 1 група и 1 

възпитател. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети 

за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор 

с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 
 

За учебната 2022/2023г. в община Самуил отговарящи на 

критериите на постановлението, са следните детски 

градини: 

І. Детска градина „Кокиче“, с адрес: с адрес: с. Самуил, ул. 

Гаврил Генов №1, Община Самуил, Област Разград в 

детската градина се обучават общо 57 деца, разпределени в 5 

групи, в т. ч. 13  деца в яслена група . 

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е 7 деца, от следните населени места, в които няма 

детска градина: с.Хума-2 деца; с.Богомилци-3 деца и с.Кривица-

2 деца. 

1.1.Маршрут: с.Хума- с.Богомилци-с.Кривица-с.Самуил, 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен, ИСУЗУ,  рег. № РР 

83 77 ВА от с.Хума;с.Богомилци и с.Кривица.   

ІІ. Филиал Детска градина „Първи юни“, с адрес: с.Хърсово, 

ул. Александър Стамболийски № 16, Община Самуил, 

Област Разград – част от Детска градина „Кокиче“ 

с.Самуил, в детската градина се обучават общо 21 деца в 1 

група /смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към част- детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е 7 деца, от с. Голям извор където няма  детската 

градина. 

1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен, Пежо-Боксер с рег.№ 

РР 83 76 ВА от село Голям извор.   
 

ІІ. – Детска градина „Радост“ с. Владимировци, ул. Христо 

Ботев № 2 Община Самуил, Област Разград  в детската 

градина се обучават общо 35 деца в 4 групи.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към детската градина, което се предлага да бъде 



средищна  е  7 деца, от следните населени места, в които няма 

детска градина: с. Голяма вода -2 деца и с.Ножарово-5 деца. 

1.1.Маршрут: с. Голяма вода- с. Ножарово-с. Владимировци, 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 

83 78 ВА от село Голяма вода и с. Ножарово.   
 

ІІІ. Филиал Детска градина „Детелина“ с адрес: с.Здравец, 

ул. Гео Милев № 68, Община Самуил, Област Разград – част 

от Детска градина „Радост“ с.Владимировци, , ул. Христо 

Ботев № 2  в детската градина се обучават общо 17 деца в 1 

група /смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към част -детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е 10 деца, от с. Пчелина 

1.1.Маршрут: с. Пчелина- с. Здравец, общинска пътна мрежа-

състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 

83 78 ВА от село Пчелина.  

 

Предвид гореизложеното,  

 

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

връзка с чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗПУО  и чл.3, ал.1, 2, 3 и чл.4 от 

ПМС № 128 от 29.06.2017г., Общински съвет-Самуил,  със „За” 

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

 

РЕШИ: 

 

Определя за учебната 2022/2023г., следните Общински 

училища за средищни: 

І. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: с. Самуил, ул. 

Черни връх №25, Община Самуил, Област Разград в 

училището се обучават общо 320 ученици, разпределени в 16 

паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е с 178 ученици, от следните 

населени места, в които няма училище: с.Хума-6 ученици; 

с.Богомилци-8 ученици; с.Кривица-16 ученици; с.Желязковец- 

21 ученици; с.Пчелина-3 ученици; с.Здравец- 7 ученици; 

с.Владимировци- 25 ученици; с.Ножарово-15 ученици; 

с.Богданци- 16 ученици; с.Кара Михал – 3 ученици; с.Голяма 

вода - 19 ученици; с.Хърсово-8 ученици; с.Голям извор - 31 

ученици. 

1.1.Маршрут: с. Хума - с. Богомилци - с. Самуил, общинска 

пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Кривица- с.Самуил, общинска пътна мрежа-

състояние много добро; 

1.3.Маршрут: с.Желязковец- с.Самуил, общинска пътна мрежа-

състояние много добро; 

1.4.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци- 

с.Хърсово- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние много 

добро; 

1.5.Маршрут: с.Ножарово-с.Богданци-с.Кара Михал-с.Голяма 

вода- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние добро; 

1.6.Маршрут: с.Голям извор- с.Самуил, общинска пътна мрежа-

състояние добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици,  автобуси 

Собствен, ИСУЗУ,  рег. № РР 83 77 ВА; Мерцедес, с рег. № РР 

00 05 АХ и Исузу, модел „Turquoise“, от населените места: 

с.Хума; с.Богомилци; с.Кривица; с.Желязковец; с.Пчелина; 

с.Здравец; с.Владимировци; с.Ножарово; с.Богданци; с.Кара 

Михал; с.Голяма вода; с.Хърсово и с.Голям извор. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния 

ден за учебната 2022/2023 година : 104 ученици, 4 групи, 4 

възпитатели.  Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети 

за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор 

с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 
 



ІІ. ОУ „Христо Ботев“, с адрес: с.Владимировци, ул. Христо 

Ботев №1 Община Самуил, Област Разград в училището се 

обучават общо 72 ученици, разпределени в 7 паралелки. 

1.Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е 37 ученици, от следните населени 

места, в които няма училище: с.Пчелина-9 ученици; с.Здравец-9 

ученици; с.Ножарово-11 ученици; с.Богданци-8 ученици; 

1.1.Маршрут: с. Пчелина- с. Здравец-с. Владимировци-

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Богданци-с.Ножарово- с.Владимировци 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

 2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината ИСУЗУ, с рег. № РР 83 

78 ВА от населените места: с.Пчелина, с.Здравец, с.Ножарово и 

с.Богданци. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния 

ден за учебната 2022/2023 година: 72 ученици, 4 групи и 4 

възпитатели.  Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети 

за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор 

с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 
 

ІІІ. ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, с адрес: с.Хърсово, ул. 

Александър Стамболийски № 16, Община Самуил, Област 

Разград в училището се обучават общо 47 ученици, 

разпределени в 4 паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици от с.Голям извор към 

училището e 14 ученици, населено място което няма училище.  

1.1.Маршрут: с. Голям извор- с. Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината Пежо-Боксер с рег.№ 

РР 83 76 ВА за учениците от село Голям извор.   

3. Осигурени условия за целодневна организация на учебния 

ден за учебната 2022/2023 година: 20 ученици, 1 група и 1 

възпитател. Осигурени са необходимите учебни стаи/кабинети 

за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен договор 

с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и обяд на учениците 

обхванати в целодневна организация на учебния ден. 
 

Определя за учебната 2022/2023г., следните Общински 

Детски градини и част от тях: 

І. Детска градина „Кокиче“, с адрес: с адрес: с. Самуил, ул. 

Гаврил Генов №1, Община Самуил, Област Разград в 

детската градина се обучават общо 57 деца, разпределени в 5 

групи, в т. ч. 13  деца в яслена група . 

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е 7 деца, от следните населени места, в които няма 

детска градина: с.Хума-2 деца; с.Богомилци-3 деца и с.Кривица-

2 деца. 

1.1.Маршрут: с. Хума- с. Богомилци-с. Кривица-с. Самуил, 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен, ИСУЗУ,  рег. № РР 

83 77 ВА от с. Хума; с. Богомилци и с. Кривица.   

ІІ. Филиал Детска градина „Първи юни“, с адрес: с.Хърсово, 

ул. Александър Стамболийски № 16, Община Самуил, 

Област Разград – част от Детска градина „Кокиче“ 

с.Самуил, в детската градина се обучават общо 21 деца в 1 

група /смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към част- детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е 7 деца, от с.Голям извор където няма  детската 

градина. 

1.1.Маршрут: с. Голям извор- с. Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен, Пежо-Боксер с рег.№ 

РР 83 76 ВА от село Голям извор.   
 



ІІ. – Детска градина „Радост“ с. Владимировци, ул. Христо 

Ботев № 2 Община Самуил, Област Разград  в детската 

градина се обучават общо 35 деца в 4 групи.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е  7 деца, от следните населени места, в които няма 

детска градина: с. Голяма вода-2 деца и с.Ножарово-5 деца. 

1.1.Маршрут: с. Голяма вода - с. Ножарово -с. Владимировци, 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 

83 78 ВА от село Голяма вода и Ножарово.   
 

ІІІ. Филиал Детска градина „Детелина“ с адрес: с.Здравец, 

ул. Гео Милев № 68, Община Самуил, Област Разград – част 

от Детска градина „Радост“ с.Владимировци, , ул. Христо 

Ботев № 2  в детската градина се обучават общо 17 деца в 1 

група /смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна предучилищна 

възраст към част -детската градина, което се предлага да бъде 

средищна  е 10 деца, от с. Пчелина 

1.1.Маршрут: с. Пчелина-с. Здравец, общинска пътна мрежа-

състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № РР 

83 78 ВА от село Пчелина. Предвид гореизложеното предлагам 

следния: 
 

ІV. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме 

необходимите действия пред Министерство на образованието и 

науката за включване на горепосочените училища и детски 

градини и част от тях в Списъка на средищни детски градини и 

училища в Република България за учебната 2022/2023г. в срок 

до 10.09.2022г. 
 

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 № 43 

от редовно заседание на 29.07.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-776 от инж. Джевдет Азис – 

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 76 

245.56 лв. /седемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и пет 

лева и 0,56 ст./ на основаниe Указания на Министерство на 

финансите, Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 

07/04.04.2008 г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.07.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.770 

 

 Община Самуил бенефициент в изпълнение на договор 

BG05M9OP001-6.004-0136-C01 реализира проект „Патронажна 

грижа + - Компонент 2” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2“ с 

финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

като срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 

90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите- Дейно

ст 1-„Патронажна грижа“ и Дейност 2- 

„Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от д

ържавата дейности“ по проект „Патронажна грижа +” са необхо

дими средства за покриване на разходи за работни заплати, осиг

урителни вноски през   м. септември, м. октомври и м. ноември 

2022г. предвидени в проекта в размер на 76 245.56 лв. /седемдес

ет и шест хиляди двеста четиридесет и пет лева и 0,56 ст./ 

  

Във връзка с гореизложеното, 

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

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и 

във връзка с чл.104, ал2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет – Самуил със „За” –17  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма 



РЕШИ: 

          1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от 

бюджета в СЕС  в размер на 76 245.56 лв. /седемдесет и шест 

хиляди двеста четиридесет и пет лева и 0,56 ст./, необходими за 

разплащане на разходи за работни заплати, м. септември, м. 

октомври и м. ноември 2022г. на дейностите-Дейност 1-

„Патронажна грижа“ и Дейност 2-„Превенция на COVID по 

проект „Патронажна грижа + - Компонент 2” по договор 

BG05M9OP001-6.004-0136-C01, както следва: 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 -  76 245.56 

Получен заем СЕС 76-00 + 76 245.56 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото 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 № 43 

от редовно заседание на 29.07.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-777 от инж. Джевдет Азис – 

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните 

услуги , съгласно член 27, ал.3  от Закона за социалните услуги 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.771 

 

Предоставям на Вашето внимание предложение за 

създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в 

Община Самуил. Създаването на този Съвет  се обуславя от чл. 

27 от Закона за социалните услуги. Съгласно ал. 2 от чл.27 

посочената разпоредба, той има следните функции: 

-  подпомага извършването на анализ на потребностите 

от социални услуги на общинско ниво; 

-  подпомага извършването на анализ на състоянието и 

ефективността на социалните услуги, които са предоставят на 

територията на общината; 

- разработва предложения за подобряване на качеството 

и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на 

територията на общината.  

 В чл. 26 на Закона за социалните услуги е регламентиран 

съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги, който 

включва представители на:  

- териториални структури на Министерството на труда 

и социалната политика, Министерството на здравеопазването, 

Министерството на образованието и науката, Министерството 

на вътрешните работи и други държавни органи; 

- частни доставчици на социални услуги на територията 

на общината и областта; 

- юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност; 

- лицата, ползващи социални услуги; 

- висши училища, обучаващи социални работници на 

територията на общината и областта. 

Община Самуил извърши предварително проучване, като 

уведоми писмено горепосочените институции и организации, 

които от своя страна излъчиха представители в Съвета по 

въпросите на социалните услуги.  

Предлагам също така и Общински съвет Самуил да 

определи свой представител за член на Съвета по въпросите на 

социалните услуги. 

 Във връзка с гореизложеното,  

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал. 

3, във връзка с чл. 27, ал. 1  и  чл. 26, т. 3-7 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет Самуил със „За” – 17  

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

РЕШИ: 

I. Определя свои представител за член на Съвета по въпросите 

на социалните услуги.  

II. Дава съгласие Съвета по въпросите на социалните услуги в 

Община Самуил да бъде в следния състав както следва:  

 

      Председател: 



Сами Сами, заместник кмет „Образование, Култура, 

Здравеопазване, Социални Дейности и Спорт“ в Община 

Самуил 

      Членове:  

1. Шенай Кадир  – Диредтор на Дирекция АПОФД в 

Община Самуил 

2. Бюлент Шеит, директор на Дирекция „Социално 

подпомагане“ Самуил 

3. Мерия Али – зам.директор СУ Самуил. 

4. Нергис Адем Федаил – главен инспектор към РЗИ – 

Разград. 

5. Мелегбер Селиман – директор на ЦОП - Самуил 

6. Юксел Алиев – директор на ДПЛУИ – Самуил 

7. Айсун Хабил – Управител на ЦНСТПЛД – с.Хума 

8. Сали Рамадан – Управител на ЦСРИ – Владимировци 

9. Сениха Мустафа – директор на ОП „ОБСД” 

10. Къймет Феимова - директор на ДГ”Кокиче” Самуил 

11. Татяна Георгиева Нинчева - ползвател на социална 

услуга 

12. Юлиан Аврамов Наумов - общински съветник 

 

III. Упълномощава Кмета на Община Самуил да извърши 

последващи действия по изпълнение на Решението. 

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 № 43 

от редовно заседание на 29.07.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-778 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Продажба на   поземлени   имоти  - частна 

общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.07.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.772 

 

С Решение №37.679/31.03.2022 г. в „Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.”, 

изменено и допълнено с Решениe №38.692/29.04.2022 г., в т. 1. 

Продажба на имоти – частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища) към Раздел ІV. 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА,   

бяха  заложени  за продажба  долуописаните имоти, за които се 

изготвиха  данъчни и пазарни оценки, както следва:   

 

 1.  Поземлен имот – незастроен  с идентификатор 

№65276.501.656 с площ от  826 кв.м., вид територия: 

Урбанизирана, с начин на трайно ползване:  Ниско застрояване 

(до 10 м.)  с административен адрес: с. Самуил, ул. „Васил 

Левски“ №10, община Самуил, област Разград, съгласно  АЧОС 

№4940/18.04.2022 г.   

- Пазарната оценка е  изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  06.05.2022 г. 

е  в размер на 4435,00 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  3090,10 лв.   

изготвена на 11.04.2022 г. 

            2. Поземлен имот – незастроен с идентификатор 

№65276.501.4854 с площ от 775 кв.м. с начин на трайно 

ползване  „За друг обществен обект, комплекс“  с 

административен адрес: с.Самуил, ул. „Здравец” №2, община 

Самуил, област Разград, съгласно АЧОС №5014/29.04.2022 г.  

- Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  06.05.2022 г.  е в 

размер на 6674,00 лв. без ДДС. 

 - Данъчната оценка на имота е в размер на  2899,30 лв.   

изготвена на 28.04.2022 г.  

 3. Поземлен имот – незастроен с идентификатор 

№65276.501.4856 с площ от 520 кв.м. с начин на трайно 

ползване  „За друг обществен обект, комплекс“  с 



административен адрес: с.Самуил, ул. „Цар Калоян” №17-А, 

община Самуил, област Разград , съгласно АЧОС 

№5016/29.04.2022 г.  

- Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  06.05.2022 г.  е в 

размер на 4478,00 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  1945,30 лв.   

изготвена на 28.04.2022 г.   

 4.  Поземлен имот- незастроен  с идентификатор  

№77579.501.202  с площ от 1135 кв.м., вид територия: 

Урбанизирана, с начин на трайно ползване:  Ниско застрояване 

(до 10 м.)  с административен адрес: в с.Хърсово, ул.”Осъм” 

№5, община Самуил, съгласно АЧОС № 4941/18.04.2022 г. 

- Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  06.05.2022 г. 

е в размер на 5359,00 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  2369,90 лв.   

изготвена на 11.04.2022 г.  

       След проведените публични търгове с явно наддаване за 

продажба на имотите частна общинска собственост 

,спечелилите не се явиха за да бъде завършена процедурата по 

продажбата, а за другите обекти нямаше участници. Съгласно 

нормативната уредба процедурата се прекратява и се открива 

нова. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

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

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

на ОбС Самуил за „Реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“, Общински съвет – Самуил 

Самуил със „За” – 17  гласа; „Против” – няма; „Въздържал 

се” – няма 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на следните  имоти частна общинска собственост: 

 

 1.1.  Поземлен имот – незастроен  с идентификатор 

№65276.501.656 с площ от  826 кв.м., вид територия: 

Урбанизирана, с начин на трайно ползване:  Ниско застрояване 

(до 10 м.)  с административен адрес: с. Самуил, ул. „Васил 

Левски“ №10, община Самуил, област Разград, съгласно  АЧОС 

№4940/18.04.2022 г.  с първоначална тръжна цена в размер на 

4435,00  лв. без ДДС; 

 

 1.2. Поземлен имот – незастроен с идентификатор 

№65276.501.4854 с площ от 775 кв.м. с начин на трайно 

ползване  За друг обществен обект, комплекс  с 

административен адрес: с.Самуил, ул. „Здравец” №2, община 

Самуил, област Разград , съгласно АЧОС №5014/29.04.2022 г. с 

първоначална тръжна цена в размер на 6674,00   лв. без ДДС; 

 

  1.3. Поземлен имот – незастроен с идентификатор 

№65276.501.4856 с площ от 520 кв.м. с начин на трайно 

ползване  За друг обществен обект, комплекс  с 

административен адрес: с.Самуил, ул. „Цар Калоян” №17-А, 

община Самуил, област Разград , съгласно АЧОС 

№5016/29.04.2022 г. с първоначална тръжна цена в размер на 

4478,00  лв. без ДДС; 

   

 1.7.  Поземлен имот- незастроен  с идентификатор  

№77579.501.202  с площ от 1135 кв.м., вид територия: 

Урбанизирана, с начин на трайно ползване:  Ниско застрояване 

(до 10 м.)  с административен адрес: в с.Хърсово, ул.”Осъм” 

№5, община Самуил,област Разград, съгласно АЧОС № 

4941/18.04.2022 г. с първоначална тръжна цена в размер на 

5359,00   лв. без ДДС; 

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

тръжна цена.  

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

първоначалната тръжна цена. 



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

подаване на заявленията. 

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

кандидатите: 

     5.1. Заявление за участие в търговете по образец ; 

     5.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

      5.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

     5.4. Платежен документ за платен депозит. 

      5.5. В заявлението за участие  в търговете юридическите 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

    6.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

     6.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

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

до участие в търговете.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00 

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

Самуил от спечелилите  участници. 

9. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА,  30 % от постъпилите 

средства да бъдат използвани за финансиране на изграждането, 

за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на съответното населено място. 

10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търговете и 

сключи договор  със спечелилите  в търговете участници.  

  

 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 № 43 

от редовно заседание на 29.07.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-779 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил 

ОТНОСНО:  Продажба на   поземлени   имоти  - частна 

общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.07.2022 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.773 

 

С Решение №37.679/31.03.2022 г. в „Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.”, 

изменено и допълнено с Решениe №38.692/29.04.2022 г., в т. 1. 

Продажба на имоти – частна общинска собственост чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс (земи, 

незастроени дворни места, жилища) към Раздел ІV. 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА,   

беше  заложено продажбата  на   поземлен имот с 

идентификатор №65276.1.15 с площ от 2000 кв.м., вид 

територия:Урбанизирана, начин на трайно ползване: Нива  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на  с.Самуил, 

община Самуил, област Разград , местността „Зад училището”. 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-17/07.06.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АК“, съгласно АЧОС № 

292/14.08.2006 г. 

- Пазарната оценка е изготвена  от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“ ЕООД – Павлин Колев  на  06.05.2022 г. 

е в размер на 10738,00 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  7482,00 лв.   

изготвена на 03.05.2022 г.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

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

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

на ОбС Самуил за „Реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“, Общински съвет – Самуил 

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

няма 

РЕШИ: 

 



1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на поземлен имот с идентификатор №65276.1.15 с 

площ от 2000 кв.м., вид територия:Урбанизирана, начин на 

трайно ползване: Нива  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на  с.Самуил, община Самуил, област Разград , 

местността „Зад училището”, съгласно АЧОС № 292/14.08.2006 

г. с първоначална тръжна цена в размер на 10738,00 лв. без 

ДДС; 

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

тръжна цена.  

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

първоначалната тръжна цена. 

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

подаване на заявленията. 

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

кандидатите: 

     5.1. Заявление за участие в търга е по образец ; 

     5.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

      5.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

     5.4. Платежен документ за платен депозит. 

      5.5. В заявлението за участие  в търга юридическите 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, а физическите лица представят лична карта за 

справка. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

    6.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

     6.2. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

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

до участие в търга.  

8. Разноската за изготвената пазарна оценка е в размер на 30,00 

лв., която  се възстановява на община Самуил от спечелилития в 

търга участник. 

9. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА,  30 % от постъпилите 

средства да бъдат използвани за финансиране на изграждането, 

за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на съответното населено място. 

10. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор  със спечелилия  в търга участнк.  

  

 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/ 

 
 

 

 

 

 

 


