
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-856 от инж. Джевдет Азис -

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Самуил по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, 

финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027 г. с проектно предложение „Укрепване на капацитета на 

Община Самуил“. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.829 

Министерство на труда и социалната политика обяви 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, 

по приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 

 Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на 

системата на социалните услуги и улесняването на преходите към 

новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на 

общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на 

общините в изпълнението на правомощията им по Закона за 

социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и 

Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно 

въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната 

помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и 

качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението 

ни. 

 

 

 

Mаксималният размер на заявената БФП по процедура 

„Укрепване на общинския капацитет“ за всяка една община кандидат 

е изчислен въз основа на: 

– брой лица настанени в социални услуги; 

– брой на хората с увреждания с издадени направления за 

включване в механизма лична помощ, съгласно ЗЛП; 

– брой на желаещите за настаняване в социални услуги; 

– брой население на общината; 

– брой население на хора с увреждания в общината; 

– % на население над 65 г.; 

– брой лица, ползващи личен асистент. 

Максималният размер на БФП за община Самуил възлиза на 

126 042,00 лева. 

Максималният срок за изпълнение дейностите по проекта е 24 месеца, 

а крайният срок за реализиране на проектите – 31.12.2025 година. 

По настоящата процедура, допустими за финансиране са 

следните дейности: 

1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по 

ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси); 

2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим 

за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по 

ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от 

общините за ползване на социални услуги; 

3. Обезпечаване на механизма по сътрудничество и 

наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на 

социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ);  

4. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на 

социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални 

услуги; 

5. Подкрепа на общините за планиране и анализиране на 

предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги, включително за разработване на програми за развитие на 

качеството на социалните услуги;  

6. Разработване на електронни платформи за единен достъп до 

заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за  

 



 

 

подобряване на информирания избор при ползване на социална 

услуга; 

7. Провеждане на разяснително-информационни кампании за 

предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани 

здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на 

местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, 

свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. 

Допустимите целеви групи по настоящата процедура са: 

служители от институции/организации/администрации, ангажирани 

с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

Съгласно т. 20 от Условията за кандидатстване с проектни 

предложения по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027 г., е необходимо, кандидатът да представи 

препис от Решение на Общински съвет за подаване на проектно 

предложение по конкретната процедура. 

 

           Предвид гореизложеното,  

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

съвет Самуил със „За“ – 17 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал 

се“ – няма 
 

Р Е Ш И : 

    1.Дава съгласие Община Самуил да подаде проектно предложение 

„Укрепване на капацитета на Община Самуил“ по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, 

финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027 г. 

    2-Упълномощава Кмета на община Самуил да осъществи всички 

необходими действия за подготовка и подаване на проектното 

предложение. 

 

  

 

 

          Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс.  

 

     Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Самуил и 

на Областния Управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането 

му. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-836 от инж. Джевдет Азис -

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отписване на несъбрани просрочени вземания. 

  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 04.11.2022 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 48.830 

 

При извършване на анализ на счетоводните разчети  се 

установи, че определен размер от вземанията са станали 

несъбираеми, поради изтекла погасителна давност на основание 

сроковете, определени в чл.110 и чл.111 от Закона за задълженията и 

договорите. Несъбираемите вземания, краткосрочни или 

дългосрочни, са неизбежно перо в баланса на общината. Причините 

за тяхното несъбиране са различни – недобросъвестни длъжници, 

длъжници в недобро финансово състояние и др. 

 Посочените в Приложение № 1 вземания на Община Самуил 

са с изтекъл в  предвидения със Закона давностен срок и същите 

следва да бъдат отписани като несъбираеми. 

Въпреки предприетите действия от страна на общинските 

служители за събиране на вземанията по доброволен и Съдебен ред, 

те се оказаха безуспешни, възпрепятствани от минимални месечни 

доходи на длъжника и членове на неговото семейство или 

домакинство; състоянието на трайна безработица на длъжниците; 

лошо здравословно състояние на длъжниците и членове на техните 

семейства или домакинство; наследени задължения. 
 

  С оглед на  гореизложеното,  на основание   чл.173, ал.1 от 

ДОПК; чл. 110 и чл. 111, б. „в“  от ЗЗД, предлагам Общински съвет - 

Самуил  да даде съгласие  за отписване от счетоводните  регистри на 

община Самуил на вземания от наеми на жилищни, нежилищни 

имоти  и пасища, мери, общо в размер на 53 349,04 лв., съгласно 

Приложение № 1.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23, ал.2, във чл.27, ал.4 и 

ал.5  от ЗМСМА; чл.171, ал.2 и чл.173, ал.1 от ДОПК; чл. 110 и чл. 

111, б. „в“  от ЗЗД,  Общински съвет Самуил със „За“ – 17 гласа; 

„Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 
   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отписване от счетоводните  регистри на община 

Самуил на вземания от наеми на жилищни, нежилищни имоти  и  



 

 

пасища, мери, общо в размер на 53 349,04 лв., съгласно Приложение 

№ 1. 

 2. Възлага на кмета на община Самуил да предприеме необходимите 

действия по отписва на вземанията по т.1 от настоящото решение.     

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

Несъбрани просрочени вземания  

Задължено лице Договор № Срок на 

договора  

Прекратен на  Задължение  

(лв.) 

Предмет на договора  

Георги Божинов Димитров с.Владимировци, ул.Марица №2, 

общ.Самуил, обл.Разград 

231/02.09.2014 г.   5 г. 29.09.2016 г.  4101,92  Силажни ями с.Владимировци  

Венелин Красимиров Асенов с.Самуил, ул.Васил Левски №7, 

общ.Самуил, обл.Разград 

20/01.03.2006 г. 1 г.  01.03.2007 г. 270,00  

 

Жилище в с.Самуил 

Димитър Стойчов Сашев с.Желязковец, ул.Цар Калоян №5, 

общ.Самуил, обл.Разград 

21/01.03.2006 г. 1 г.  01.03.2007 г. 50,43   

 

Жилище в с.Самуил 

ЕТ Нептун-64 Самуил 

Сабри Мюмюн Халим с.Самуил, ул.Ахелой №4, общ.Самуил, 

обл.Разград 

63/23.08.2000 г. 3 г.  21.08.2003 г. 3376,79  Търговски обект в „Младежки дом „ 

с.Самуил  и ел. енергия  

Метин Муйдин Фейзи 

с.Здравец, ул.Стара планина №3, общ.Самуил, обл.Разград 

211/17.11.2011 г. 10 г. 03.12.2012 г. 143,36 Общ. място за поставяне на 

преместваема к-я в парка на с.Здравец  

ЕТ Никита Н.Мильовска 

Николай Илиев Мильовски 

гр.Разград, ул.Княз Борис №152, ет.2 

ЕИК-116591036 

138/03.12.2007 г. 3 г. 01.05.2010 г. 87,20  Общ. място в сграда в СОУ Самуил   

за поставяне на кафе машина  

ЕТ Лекус-Л.Расимова 

Левхие Ахмедова Расимова 

 с.Радинград, ул.Христо Смирненски №8 

8/10.01.2006 г. 3 г. 12.01.2009 г. 

удължен до 

30.06.2009 г.  

192,00  Павилион за продажба на закуски в 

СОУ –Самуил  

Ержан Касимов Расимов 

с.Радинград, ул.Христо Смирненски №8 

130/17.07.2009 г. 3 г.  17.07.2009 г.  144,00 Павилион за продажба на закуски в 

СОУ –Самуил 

Фатме Ислям Мюмюн 

с.Владимировци, ул.Владая №2, общ.Самуил, обл.Разград 

171/05.07.2013 г. 3 год. 31.10.2013 г. 324,54  Помещение  за търговия  в 

с.Владимировци 

Невбер Али ниязи 

с.Ножарово, ул.Витоша №21, общ.Самуил, обл.Разград 

77/15.05.2012 г. 1 г.  31.12.2012 г. 16222,70 Отдаден  под наем пасища , мери  

Иса Мехмед Иса с.Голяма вода, ул.Царевец №9, общ.Самуил, 

обл.Разград 

69/15.05.2012 г. 1 г.  31.12.2012 г. 1476,50 Отдаден  под наем пасища , мери  

Сали  Мехмед  Сали  

с.Хърсово, ул.Ален мак №11, общ.Самуил, обл.Разград 

78/15.05.2012 г. 1 г. 31.12.2012 г. 16044,20 Отдаден  под наем пасища , мери  

Гюлюмсер Хюсеин Ефраим 

с.Лудогорци, ул.Владая №28 

123/12.07.2011 г. 1г. 31.12.2011 г. 7206,40 Отдаден  под наем пасища , мери  

Атанас Радославов Борисов 

 гр.Разград, бул.България №27, Вх.д, ет.4, ап.8 

134/12.07.2011 г. 1 г. 31.12.2011  г. 2724,00 Отдаден  под наем пасища , мери  

Севда Бехчет Шентюрк гр.Разград, ул.Жеравна №61 57/31.03.2016 г. 5 г. 01.10.2016 г. 985,00 Отдаден  под наем пасища , мери  
                  Общо : 53349,04  



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-852 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 04.11.2022 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 48.831 

 

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. 

1. Във връзка с Решение 711/30.09.2022 г. на 

Министерски съвет и сключено споразумение между община Самуил 

и МРРБ  за осигурява на  частично финансиране се създава нов обект 

във Функция VІ „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 619 

„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие”, §51-00 – Основен ремонт на ДМА 

„Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (ОК – 44 – 45)“, в 

размер на 30 537 лв. Останалите средства в размер на 30 537 

необходими за изпълнението на обекта ще се осигурят от 

отчисленията за 2022 г. разпределени както следва: 

 СМР - 59 073 лв. 

 Строителен надзор – 1000 лв. 

 Авторски надзор – 1000 лв. 

2. Съгласно Заповед №650/31.08.2022 г. на кмета на 

Община Самуил е извършена промяна в плана на бюджета по ФО-46 

от 11.08.2022 г. на Министерството на финансите за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за 

целева субсидия за капиталови разходи, като сумата с която се 

увеличават бюджетните взаимоотношения на общината с централния 

бюджет в размер на 224 900 лв. е заложена в Дейност 998 „Резерв”. 

За допълнителните  средства за капиталови разходи във Функция VІ 

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“, Дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие”, §52-06 – Изграждане на инфраструктурни обекти, се  



 

 

създава нов обект в капиталовия списък  „Благоустрояване на 

дворното пространство към многофункционален комплекс в с. 

Самуил” на стойност 224 900 лв. 

3. За текущо поддържане на пътища, изразяващо се в 

рязане на дървени клони и саморасли  храсти и друга растителност в 

обхвата на пътищата и улиците в територията на община Самуил, се 

налага закупуване на машина за контурна резитба. Във връзка с 

което, във Функция VІ „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 623 

Чистота -Местна дейност, §52-03 – Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения, добавяме нов обект в 

капиталовия списък „Закупуване на машина за контурна резитба 

– 1 бр.“ на стойност 41 000 лв. с източник на финансиране 

отчисленията за 2021 г. Средствата се осигуряват от следните 

параграфи: 

 

Дейност  623 Чистота МД § 
Промяна 

в лв. 

 
 

01-

01 
-20 000 

 
 

10-

15 
-15 000 

 
 

10-

20 
-6 000 

 
 

52-

03 
+41 000 

 

След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 3 264 230 лв.  

 Предвид гореизложеното и 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 
   

Р Е Ш И: 

 

I. Във Функция VІ „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, Дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие”, §51-00 – Основен ремонт на 

ДМА, се създава нов обект „Основен ремонт на ул. 

Морава в с. Самуил (ОК – 44 – 45)“, в размер на 

30 537 лв. Останалите средства в размер на 30 537 

необходими за изпълнението на обекта ще се осигурят 

от отчисленията за 2022 г. разпределени както следва: 

 СМР - 59 073 лв. 

 Строителен надзор – 1000 лв. 

 Авторски надзор – 1000 лв. 

II. Във Функция VІ „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, Дейност 619 „Други дейности  

 

 

по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие”, §52-06 – Изграждане на 

инфраструктурни обекти, се създава нов обект в 

капиталовия списък  „Благоустрояване на дворното 

пространство към многофункционален комплекс в 

с. Самуил” на стойност 224 900 лв. 

III. Във Функция VІ „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, Дейност 623 Чистота -Местна 

дейност, §52-03 – Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения, се създава нов обект в 

капиталовия списък „Закупуване на машина за 

контурна резитба – 1 бр.“ на стойност 41 000 лв. с  

 



 

 

източник на финансиране отчисленията за 2021 г. 

Средствата се осигуряват от следните параграфи: 

 

Дейност  623 Чистота МД § 
Промяна 

в лв. 
  01-01 -20 000 

  10-15 -15 000 

  10-20 -6 000 

  52-03 +41 000 

 

VI.    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 

   

№ 

п

о 

ре

д 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2022г. 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБСИ

ДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собств

ени 

бюдже

тни 

средств

а 

Средс

тва от 

ДФЗ - 

РА 

Субси

дия от 

РБ 

/вкл. 

преход

ен 

остатъ

к от  

2021г./

31-11 

ПУДО

ОС 

Решение 

№711/30.

09.22 г. 

на МС 

Целева 

субсиди

я за 

капитал

ови 

разходи 

по 

ЗДБРБ 

за 

2022г./3

1-13/ 

Ц 

Субсид

ия от 

РБ за 

2021 по 

ЗДБРБ

/31-13 

Ц 

Субсид

ия от 

РБ за 

2020 по 

ЗДБРБ

/31-13 

Ц 

Субси

дия от 

РБ 

/прехо

ден 

остатъ

к от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№326/12.10.202

1г./31-18/ 

    
1=2+8+9+10+

11+12 

2=3+4+5

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

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 264 230 1 482 155 933 600 271 156 102 149 71 050 107 920 465 731 
728 

003 

539 

129 
14 955 30 537 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 1 833 415 651 474 309 500 270 924   71 050   375 851 
639 

577 

135 

976 
0 30 537 

  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" 366 746   0   0 71 050   159 720 0 
135 

976 
0   

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 134 608 0               
134 

608 
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  Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина 20 740 0               20 740     

     Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина -(СМР) 20 340 0               20 340     

  
   Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Пчелина-(Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти) 
400 0               400     

5  Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума 37 414 0               37 414     

      Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума-(СМР) 37 014 0               37 014     

  
    Постройка за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хума-(Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти) 
400 0               400     

6  Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-Хърсово 35 500 0               35 500     

      Навес за отоплителни материали и инвентар в ЦНСТПЛУИ-(СМР) 35 020 0               35 020     

  
    Навес за отоплителни материали и инвентар в-(Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти) 
480 0               480     

  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" 
1 429 576 580 424 309 500 270 924       179 038 

639 

577 
    30 537 

  
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 
1 115 276 270 924 0 270 924       174 238 

639 

577 
    30 537 

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       

28 Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (ОК – 44 – 45) 61 073             30 536       30 537 

  Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (СМР) 59 073             28 536       30 537 

  Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (Авторски надзор) 1 000             1 000         

  Основен ремонт на ул. Морава в с. Самуил (Строителен надзор) 1 000             1 000         

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 430 815 830 681 624 100 232 102 149 0 107 920 89 880 88 426 
403 

153 
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         

29 Доставка и монтаж на термална рамка 7200 7200         7200           

30 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     

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

32 
Закупуване на компютър компютърна конфигурация за Детска педагогическа стая-3 

бр. 
4500                 4500     

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

34 
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     

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

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

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 484 921 97 000       0 97 000 2 400 0 
385 

521 
    

  Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 149 821 0       0   2 400 0 
149 

821 
    

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

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

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

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

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

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 199 100                 
199 

100 
    

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 
    

46 Закупуване на моторен бензинов трион – 1 бр. за ДПЛУИ с. Самуил 1 100                 1 100     

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

47 Закупуване на употребяван лек автомобил 9 000                 9 000     

48 Закупуване на климатик 2 000                 2 000     

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

49 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     

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

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

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

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
907 342 726 481 624 100 232 102 149 0   77 480 88 426 0 14 955   

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

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

  Дейност 623 Чистота - Местна дейност 58 000 0           58 000         

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

55 Закупуване на тракторна косачка за ОП "Самуил-2011"  6 660             6 660         



56 Закупуване на климатик за ОП "Самуил-2011"  2 340             2 340         

57 Закупуване на машина за контурна резитба – 1 бр. 41 000             41 000         

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

развитие-Местна дейност 
846 942 726 481 624 100 232 102 149 0   17 080 88 426 0 14 955   

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

59 
Изготвяне на технически проект на обект „Рехабилитация и реконструкция на 

улици в населени места на територията на община Самуил 
12 000             12 000         

60 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               

61 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       

62 
Обект "Доставка и монтаж на съоръжения за Кът за отдих в с. Желязковец" - 

ПУДООС 
14 955                   14 955   

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

64 
Изготвяне на технически проекти за повишаване на енергийната ефективност на 

сгради – общинска собственост 
10 000                       

65 
Благоустрояване на дворното пространство към многофункционален комплекс в с. 

Самуил 
224 900   224 900                   

  Функция VII"Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" 3 720 0 0 0 0 0 3 720 0 0 0 0   

  Дейност 745 Обредни домове и зали - Местна дейност 3 720           3 720 0         

66 Закупуване на вертикална хладилна витрина – 4бр. 3 720           3 720     0     



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-853 от инж. Джевдет Азис -

кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Самуил с проектно 

предложение "Грижа в дома в община Самуил" по  

процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-

2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2021-2027. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.832 

 

Във връзка с обявена процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА“, финансирана от Програма “Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027 от  Министерство на труда и социалната политика е 

необходимо решение на Общинския съвет за подаване на проектно 

предложение. 

Наименование на процедурата, по която ще се кандидатства: 

„Грижа в дома“. Операцията е от стратегическо значение, съгласно 

Анекс 3 от ПРЧР. Операция от стратегическо значение е операция, 

която има значителен принос за постигането на целите на програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и която подлежи на 

специални мерки за наблюдение и комуникация. Целта на 

операциите от стратегическо значение е да се осигури по-голяма 

прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност 

относно положителния ефект върху живота на хората, основните 

ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на 

сближаване. 

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури 

подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, 

зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в 

домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 

Процедурата допринася за изпълнението на Специфична 

препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално 

приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални 

услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури 

подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. 

Процедурата допринася за изпълнението на принцип 18 

„Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права. 
 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране 

следните дейности: 

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с 

увреждания. 

 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, както и осигуряване на транспорт на 

персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. 

Допустимо е също така заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и 

битови услуги (със средства на потребителите). 

 Предоставяне на лицата от целевата група на информация 

относно превенция и профилактика на здравето и социално 

значими заболявания, включително консултации с диетолог и 

др. специалисти при необходимост. 



 

 

 Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, 

предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в домашна среда. 
 

Услугите  ще се предоставят почасово на базата на 

идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на 

извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на 

потребителите. Предоставянето на интегрирани здравно-социални 

услуги ще бъде за период от 12 месеца.   

Съгласно Таблица „Разпределение на потребителите по 

общини“ към Условията за кандидатстване определеният брой на 

потребителите за община Самуил са 63 лица. 

            

           Предвид гореизложеното, 

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

Съвет Самуил със „За“ – 17 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал 

се“ – няма 
   

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде подадено проектно предложение 

"Грижа в дома в община Самуил" по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

 

2. Упълномощава Кмета на община Самуил да осъществи 

всички необходими действия за подготовка и подаване на 

проектно предложение . 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Самуил и на 

Областния Управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-837 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил 

ОТНОСНО: Предоставяне  за  безвъзмездно  управление  и 

ползване  на  общински имоти публична общинска собственост  на  

Сдружение „За социална отговорност и регионални инициативи  - 

Банско” за осъществяване на дейности в подкрепа на рискови групи, 

лица и семейства в с. Владимировци 

      

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 04.11.2022 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 48.833 

 

На 06.12.2022 г. изтича срока на Договор №358/012.2019 г. сключен 

със „СДРУЖЕНИЕ „ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И 

РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ - БАНСКО”” за отдадените 

сгради общинска собственост за безвъзмездно ползване,  находящи 

се в с.Владимировци, ул.“Васил Левски“ №2 и №4  за предоставяне 

на социални услуги. 

Община Самуил  е сключила  Договор №351/10.10.2022 г.  със  

Сдружение „За социална отговорност и регионални инициативи - 

Банско”  да управлява дейности по предоставяне на социална услуга 

в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 

с.Владимировци, община Самуил с капацитет 30 /тридесет/ души  за 

срок от 3 години на следните имоти и движими вещи: 

1. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 11449.73.269.4 с 

предназначение за  „Друг вид обществена сграда – Център за 

социална рехабилитация и интеграция“  със застроена площ от 

195.00 кв.м., находяща  се в с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, 

община Самуил,  област Разград,  по Акт за публична общинска 

собственост №3625/23.07.2019г.;   

2. Помещение №2  за ползване  като „Склад “ с площ от 16.00 кв.м.  

от сутерена на  едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

№11449.73.268.1 с административен адрес: с.Владимировци,  

ул.”Васил Левски” №2, община Самуил, област Разград по Акт за 

общинска собственост №661/17.11.2011год.                                                                                                           

3. Помещение №4 за ползване   като „Склад “ с площ от 11.00 кв.м. 

от сутерена на  едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

№11449.73.268.1  с административен адрес:с.Владимировци, 

ул.”Васил Левски” №2, община Самуил, област Разград по Акт за 

общинска собственост №661/17.11.2011год.     

4. Помещение №5 за ползване като „Котелно“ с площ от 16.00           

кв. м.  от сутерена на  едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

№11449.73.268.1 с административен адрес: с.Владимировци,  

 



 

 

ул.”Васил Левски” №2, община Самуил, област Разград по Акт за 

общинска собственост №661/17.11.2011год.  

5. Лек автомобил, марка (модел)  СИТРОЕН ДЖЪМПИ, с рег.№ 

Е0643НВ, (R) цвят СИВ.   

  

      Във връзка с  гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от Закона 

за общинската собственост и  чл.16, ал. 2 от Наредба №2 на ОбС-

Самуил – „За реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“, моля  ОбС - Самуил  да предостави за безвъзмездно 

управление и ползване  на „СДРУЖЕНИЕ „ЗА СОЦИАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ - 

БАНСКО”” гореописаните имоти. 

 

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

Закона за общинската собственост; чл.16, ал. 2 от Наредба №2 на 

ОбС-Самуил – „За реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

общината“, Общински съвет - Самуил със „За“ – 17 гласа; 

„Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 
 

РЕШИ: 

 

1. Предоставя  за безвъзмездно управление и ползване на „ЗА 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И РЕГИОНАЛНИ 

ИНИЦИАТИВИ - БАНСКО””, Булстат 175794974  с адрес на 

управление: гр.Банско, ул.„Патриарх Евтимий” №17, община Банско, 

област Благоевград,  представлявано от Мария Николова Макреева с 

предмет:   Да управлява дейности по предоставяне на социална 

услуга в общността „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ с.Владимировци, община Самуил  за срок от 3 години 

във връзка с  Договор №351/10.10.2022 г. на следните имоти 

публична  общинска собственост и движими вещи: 

1.1. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 

11449.73.269.4 с предназначение за  „Друг вид обществена сграда – 

Център за социална рехабилитация и интеграция“  със застроена 

площ от 195.00 кв.м., находяща  се в с.Владимировци, ул.”Васил  

 

Левски” №4, община Самуил,  област Разград,  по Акт за 

публична общинска собственост №3625/23.07.2019г.;   

 

1.2. Помещение №2  за ползване  като „Склад “ с площ от 

16.00 кв.м.  от сутерена на  едноетажна масивна сграда  с 

идентификатор №11449.73.268.1 с административен адрес: 

с.Владимировци,  ул.”Васил Левски” №2, община Самуил, област 

Разград по Акт за общинска собственост №661/17.11.2011год.;                                                                                       

1.3. Помещение №4 за ползване   като „Склад “ с площ от 

11.00 кв.м. от сутерена на  едноетажна масивна сграда  с 

идентификатор №11449.73.268.1  с административен 

адрес:с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №2, община Самуил, 

област Разград по Акт за общинска собственост 

№661/17.11.2011год.;     

1.4. Помещение №5 за ползване като „Котелно“ с площ от 16.   

кв. м.  от сутерена на  едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

№11449.73.268.1 с административен адрес: с.Владимировци, 

ул.”Васил Левски” №2, община Самуил, област Разград по Акт за 

общинска собственост №661/17.11.2011год.;  

            1.5. Лек автомобил, марка (модел)  СИТРОЕН ДЖЪМПИ, с 

рег.№ Е0643НВ, (R) цвят СИВ.   

2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до приключване на процедурата. 

 

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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-838 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил 

ОТНОСНО: Отдаване под наем и определяне размера на наемната 

цена на имотите - полски пътища за стопанската 2022-2023 г.   

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 04.11.2022 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 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 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15  Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 48.834 

 

В Община Самуил са получени заявления от собственици и 

ползватели на земеделски земи за наемане на поземлени имоти - 

публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, 

горски, ведомствен път“:  

1. Заявление с вх.№ 4137/29.09.2022 г. от Пакизе Ембие 

Билял, с постоянен адрес с. Ножарово, ул. Рила № 15, община 

Самуил, област Разград; 

            2. Заявление с вх.№ 4430/13.10.2022 г. от Радослав 

Костадинов Борисов, с постоянен адрес с. Хърсово, ул. Шести 

септември № 26, община Самуил, област Разград; 

3. Заявление с вх.№ 4506/18.10.2022 г. от Реджеб Талиб 

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

Самуил, област Разград; 

4. Заявление с вх.№ 4564/24.10.2022 г. от Фиданка Георгиева 

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

Стамболийски №49, община Самуил, област Разград, за следните 

имоти:  

 

 

 

Землищ

е 

 

№ на имот 

по ЗКИР 

Пло

щ 

на 

имот

а 

кв. 

м. 

Ползва

на площ 

кв.м. 

 

 

НТП 

 

 

Ползвате

л 

Ножаро

во 

52341.17.8 560 560 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Пакизе 

Ембие 

Билял 

Хърсово 77579.110.6

69 

1931 1931 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

Фиданка 

Георгиева 

Ахмедова 



път 

Хърсово 77579.105.2

17 

1516

7 

2000 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Радослав 

Костадин

ов 

Борисов 

Хърсово 77579.105.17

6 

(стар 

номер 

77579.98.21

6) 

1040

2 
1700 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Реджеб 

Талиб 

Реджеб 

 

Заявленията са подадени от собственици и ползватели на земеделски 

земи, които не участват в споразумения за създаване на масиви по 

реда на  чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи в землищата в  община Самуил. 

Предвид гореизложеното, 

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

за общинската собственост, Общински съвет Самуил със „За“ – 16 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Определя имотите – полски пътища – публична общинска 

собственост за отдаване под наем за стопанската 2022-2023 г. на 

собственици и ползватели на земеделски земи, неучастващи в 

споразумения за създаване на масиви в землищата  в  Община 

Самуил както следва: 

 

Землищ

е 

 

№ на имот 

по ЗКИР 

Пло

щ 

на 

имот

а 

Ползва

на площ 

кв.м. 

 

 

НТП 

 

 

Ползвате

л 

кв. 

м. 

Ножаро

во 

52341.17.8 560 560 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Пакизе 

Ембие 

Билял 

Хърсово 77579.110.6

69 

1931 1931 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Фиданка 

Георгиева 

Ахмедова 

Хърсово 77579.105.2

17 
1516

7 
2000 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Радослав 

Костадин

ов 

Борисов 

Хърсово 77579.105.17

6 

(стар 

номер 

77579.98.21

6) 

1040

2 
1700 За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

Реджеб 

Талиб 

Реджеб 

 

2. Определя  еднократна годишна наемна цена  за имотите по т.1 в 

размер  на средното годишно рентно плащане за предходната 2021-

2022 стопанска година за съответното землище: 

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2021-2022 

година 

№ Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 

лв/дка 

1.  Самуил с.Ножарово 52341 44,00 

2.  Самуил с.Хърсово 77579 62,00 

 

3. След заплащане на дължимата наемна цена, да се сключат 

договори за наем с наемателите за стопанската 2022-2023 г. 



 

 

 

4. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-839 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване на част от поземлен имот 

65276.501.798,  с  начин на трайно ползване   „За друг вид озеленени 

площи” по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. 

Самуил – общинско място, в което има поставена  преместваема 

конструкция. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 04.11.2022 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 48.835 

 

На 02.12.2022 г. изтича срока на Договор за наем №404/02.12.2020 г.  

сключен с Емел Ахмед Сали  за   наемане на  част от поземлен имот 

65276.501.798  с  начин на трайно ползване  „За друг вид озеленени 

площи” по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. 

Самуил, за поставяне на преместваема конструкция. 

      В деловодството на общината е получено заявление от Емел 

Ахмед за наемане на същата площ от гореописания имот.  

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2022 год.” в  Раздел І, т.6. „Описание на 

имотите, за които ще се  проведат търгове с явно наддаване или  

публично оповестени конкурси  за отдаване под наем  на 

имущество   през 2022 г.“ , в т.6.5 имота  е включен за  отдаване под 

наем. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от ЗОС и 

чл.75, ал.3, от Наредба №2 на ОбС Самуил, моля Общински съвет - 

Самуил да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен 

търг  с явно наддаване за част от  гореописания  имот за срок от 2 

/две/ г.. 

 

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

чл.75, ал.3, от Наредба №2 на ОбС Самуил  за „Реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на общината“, ОбС -  Самуил със „За“ – 17 

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

РЕШИ: 

 

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

наем на част от   поземлен имот с идентификатор 65276.501.798  с   



 

площ от  25,16  кв.м., целият с площ от 5356 кв.м. Начин на прайно 

ползване: За друг вид озеленени площи. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Адрес на имота: с.Самуил, ул.“Плиска“ 

№2-А, община Самуил, област Разград по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед РД-18-

112/07.12.2021г. на ИД на АГКК, по АПОС №4943/18.04.2022 г.  за  

поставяне на  преместваема конструкция.  

 2. Определя се: 

 2.1. Първоначална тръжна цена -  17,61 лв. без ДДС -  несечен 

наем; 

 2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

            2.3. Срок на наемното отношение – 2 (две) години от датата 

на сключване на договора; 

3. Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване 

на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно със  

заявлението:  

    4.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2. Декларация за липса на конфликт на интереси; 

    4.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието 

на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит; 

    4.5. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към 

община Самуил; 

 

     5.2. Удостоверение за липса на задължения към звено „МДТ“ – 

Самуил. 

6. При наличие на задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се 

допускат до участие в търга.  

7. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА,  30 % от постъпилите средства да 

бъдат използвани  за изпълнение на дейности от местно значение на 

съответното населено място.  

 

 

8. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да определи 

дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и сключи договор 

със спечелилия  участник.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-854 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост в  Община Самуил 

през 2022 г.”  на  ОбС -  Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 04.11.2022 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 48.836 

 

I. Получено е заявление  от Синан Хасан Реджеб с 

Вх.№4356/10.10.2022 г. с постоянен адрес: с.Владимировци, 

ул.“Оборище“ №6, община Самуил, област Разград за закупуване на 

поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  с площ 

от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г. и  

поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 596 кв.м. 

Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград  по АЧОС №841/03.02.2012 г.  

Синан Хасан Реджеб който е  собственик  на построените в имотите  

жилищни и нежилищни сгради по приложения Нотариален акт №53, 

том XIII, Рег.№14111, дело 1939 от 2013 г.  

 Моля  общински съвет – Самуил да извърши  изменение и 

допълнение в  „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2022 г.”  на ОбС -  

Самуил в  Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА в т. 3. 

Продажба на имоти – частна общинска собственост на 

собственика на законно построената върху нея сграда, съгласно 

чл.35, ал.3 от ЗОС,  да се добавят  т.3.2. и 3.3.:  

„3.2. Поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  

с площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.   



 

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.         

            3.3. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 

596 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул.”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград  по АЧОС №841/03.02.2012 г.“ 

II. Получено е заявление  от  Хасан Салиев Хасанов, с постоянен 

адрес:  с.Хума, община Самуил, област Разград  за делба на поземлен 

имот 65276.501.957 с площ от 3681 кв.м. Вид територия: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени 

площи, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед 

№РД-18-112/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК.  

В имота има построена сграда с идентификатор  65276.501.957.1 с 

предназначение: Постройка на допълващото застрояване със 

застроена площ от  22 кв.м., собственост на Хасан Салиев Хасанов  

по Нотариален акт №60/2022 г. Същият е заявил,  че  желае да закупи 

1000 кв.м. от имота около сградата.  

 

III. Делба на поземлен имот с идентификатор 58877.501.320 с площ 

от 1161 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За друг обществен обект, комплекс“. Адрес на 

поземления имот: с. Пчелина, ул. „Куванджълар“ № 27-А, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 

обединяването на част от същия с поземлен имот с идентификатор 

58877.501.313  с площ от 2417 кв.м.  Вид територия: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“. 

Адрес на поземления имот: с. Пчелина, ул. „Байкал“ № 2, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и  

 

 

 

 

кадастралните регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-

18-121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

Пояснение: Поземлен имот  с идентификатор  58877.501.320  е 

имота на кметство с.Пчелина. Границите на имота не са в 

действителното му състояние. Необходимо е делба и изменение на 

имота.  

 

IV. Делба на поземлен имот 04666.501.185 с площ от 9480 кв.м. Вид 

територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване:  „За обект 

комплекс за образование“. Адрес на поземления имот: с.Богданци, 

ул. „Георги Бенковски” №3, община Самуил, област Разград, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, 

одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК.  

Пояснение: Прокарване на улица, продължение на ул. „Тимок“ през 

поземлен имот 04666.501.185 

 

V. Делба на поземлен имот 04666.501.624 с площ от 2761 кв.м. Вид 

територия Урбанизирана. Начин на трайно ползване:  „За друг вид 

озеленени площи“. Адрес на поземления имот: с.Богданци, ул. 

„Георги Бенковски” №1, община Самуил, област Разград, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Богданци, 

одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК.  

Пояснение: Прокарване на улица през поземлен имот 04666.501.624.  

 

  Предвид гореизложеното, 

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

ОбС-Самуил  със „За“ – 17 гласа; „Против“ – няма; „Въздържал 

се“ – няма 

 

РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  свое Решение №37.679/31.03.2022 г.  в  

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2022 г.”  на ОбС -  Самуил в  

Раздел ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 



 

 СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. т. 3. 

Продажба на имоти – частна общинска собственост на 

собственика на законно построената върху нея сграда, съгласно 

чл.35, ал.3 от ЗОС,  да се добавят  точките:  

3.2. Поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  

с площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.   

3.3. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 

596 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул.”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград по АЧОС №841/03.02.2012 г., който 

е  собственик  на построените в двата имота жилищни и нежилищни 

сгради по приложения Нотариален акт №53, том XIII, Рег.№14111, 

дело 1939 от 2013 г., като раздел  IV т.3  придобива следния вид:   

Раздел  ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА, т.3. 

Продажба на  имоти – частна общинска собственост  на 

собственика на законно  построената върху нея  сграда, съгласно 

чл.35, ал.3 от ЗОС.   

 3.1. Получено е Заявление  от Фатме Метин Ахмед с 

постоянен адрес: с.Владимировци, ул.”Тимок” №5, община Самуил, 

област Разград за закупуване на  поземлен имот с идентификатор 

№11449.73.525  с площ от 879 кв.м.  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци с административен 

адрес: с. Владимировци, ул. ”Тимок” №5, община Самуил, област 

Разград  по АЧОС №890/03.02.2012г., собственик на построените  в 

имота жилищни сгради  по приложения  Нотариален акт №171, том 

VІ, рег. №5761, дело №706 от 2011 г. 

 

3.2. Поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  

с площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.   

3.3. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 

596 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград  по АЧОС №841/03.02.2012 г. 

II. Измененя и допълва  свое  Решение №37.679/31.03.2022 г.  в  

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2022 г.”  на ОбС -  Самуил в  

Раздел  ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА. т.7. 

Делба на имоти общинска собственост,   добавят  се  т. 7.4, 7.5., 

т.7.6. и т.7.7.:  

       „7.4. Делба на поземлен имот 65276.501.957 с площ от 3681 кв.м. 

Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг 

вид озеленени площи, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Хума, община Самуил, област Разград, одобрени със 

Заповед №РД-18-112/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК.  

         7.5. Делба на поземлен имот с идентификатор  58877.501.320 с 

площ от 1161 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За друг обществен обект, комплекс“. Адрес на 

поземления имот: с. Пчелина, ул. „Куванджълар“ № 27 А, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 

обединяването на част от същия с поземлен имот с идентификатор 

58877.501.313  с площ от 2417 кв.м.  Вид територия: Урбанизирана.  



 

Начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“. 

Адрес на поземления имот: с. Пчелина, ул. „Байкал“ № 2, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

        7.6. Делба на поземлен имот с идентификатор  04666.501.185 с 

площ от 9480 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За обект комплекс за образование“. Адрес на поземления 

имот: с.Богданци, ул. „Георги Бенковски” №3, община Самуил, 

област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК. 

        7.7. Делба на поземлен имот с идентификатор 04666.501.624 с 

площ от 2761 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За друг вид озеленени площи“. Адрес на поземления 

имот: с.Богданци, ул. „Георги Бенковски” №1, община Самуил, 

област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК“, като Раздел  IV, т. 7  придобива 

следния вид:   

Раздел  ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДЕЛБА,  т.7. 

Делба на имоти общинска собственост: 

 7.1. Продължава процедурата  за   разширяване на гробищен 

парк с.Хърсово, община Самуил в поземлен имот  77579.105.214,    

област Разград,    община Самуил,  

с.Хърсово, местността  „Кубаклии“, вид собств. Общинска публична, 

вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 20549 

кв.м, стар номер 000214,  

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-183/25.03.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК. Делба на поземлен имот 

№77579.105.1 с НТП – пасище за откриване на полски път към 

гробище с.Хърсово; 

           7.2. Делба на имоти в с.Ножарово   за откриване на полски 

пътища в имотите:ПИ №52341.16.55; ПИ №52341.16.16; ПИ 

№52341.16.17; ПИ №52341.16.18; ПИ №52341.16.19; ПИ 

№52341.23.3; 

       

 

         7.3. Продължава процедурата за делба на поземлен имот 

65276.501.727, област Разград, община Самуил, с. Самуил, ул. 

„Черни връх“ № 27, вид собств. Общинска частна, вид територия 

Урбанизирана, НТП за „Ниско застрояване“ (до 10 m), площ 6307 

кв.м., одобрена по Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

112/07.12.2021 г. на ИД на  АГКК. Номер по предходен план: квартал 

32, парцел VII 

        7.4. Делба на поземлен имот с идентификатор 65276.501.957 с 

площ от 3681 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: „За друг вид озеленени площи“, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, община Самуил, област 

Разград, одобрени със Заповед №РД-18-112/07.12.2021 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК.  

         7.5. Делба на поземлен имот с идентификатор  58877.501.320 с 

площ от 1161 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За друг обществен обект, комплекс“. Адрес на 

поземления имот: с. Пчелина, ул. „Куванджълар“ № 27 А, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 

обединяването на част от същия с поземлен имот с идентификатор 

58877.501.313  с площ от 2417 кв.м.  Вид територия: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“. 

Адрес на поземления имот: с. Пчелина, ул. „Байкал“ № 2, община 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Пчелина, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

        7.6. Делба на поземлен имот с идентификатор  04666.501.185 с 

площ от 9480 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За обект комплекс за образование“. Адрес на поземления 

имот: с.Богданци, ул. „Георги Бенковски” №3, община Самуил, 

област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богданци, одобрени със Заповед №РД-18-121/07.12.2021 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК. 

        7.7. Делба на поземлен имот с идентификатор 04666.501.624 с 

площ от 2761 кв.м. Вид територия Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване:  „За друг вид озеленени площи“. Адрес на поземления 

имот: с.Богданци, ул. „Георги Бенковски” №1, община  



 

 

Самуил, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Богданци, одобрени със Заповед №РД-18-

121/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 

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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-855 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Продажба на поземлени имоти - частна общинска 

собственост на собственика на законно построените в имотите 

сгради. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 04.11.2022 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  Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15  Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.837 

 

В общинска администрация Самуил е получено Заявление от Синан 

Хасан Реджеб с постоянен адрес: с.Владимировци, ул.”Оборище” 

№6, община Самуил, област Разград за закупуване на  следните 

имоти общинска собственост: 

1. Поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  с 

площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.  

2. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 

596 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград  по АЧОС №841/03.02.2012 г. 

Синан Хасан Реджеб  е собственик на законно построените  в 

имотите жилищни и нежилищни сгради  по Нотариален акт №53, том 

XIII, рег. №14111, дело №1939 от 2013 г.   

 Гореописаните имоти са включени в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 

год.”  на ОбС Самуил в Раздел  ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЧРЕЗ  ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, 

ДЕЛБА, т. 3. Продажба на  имоти – частна общинска собственост  

на собственика на законно  построената върху нея  сграда, 

съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС, за които се изготвиха данъчни и 

пазарни оценки, както следва: 

1. Поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  с 

площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.   



 

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.  

- Пазарната оценка на имота изготвена  от лицензиран оценител  

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“  ЕООД – Павлин Колев  на  15.10.2022 г. е  в 

размер на  3127,70 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  3905,30 лв. изготвена на  

13.10.2022 г.  

 

2. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 

596 кв.мВид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград  по АЧОС №841/03.02.2012 г. 

 

- Пазарната оценка на имота изготвена  от лицензиран оценител  

„АПРЕЙЗЪРС ПЛЮС“  ЕООД – Павлин Колев  на  15.10.2022 г. е  в 

размер на  1949,90 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на  2434,70 лв. изготвена на  

13.10.2022 г.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.8 ал.1 и чл.35, 

ал.3 от ЗОС; чл.49, ал.1 от Наредба №2 на ОбС – Самуил за „Реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 

и конкретните правомощия на кмета на общината“, моля Общински 

съвет Самуил да приеме решение за продажба на гореописаните 

имоти на собственика на законно построените в имотите жилищни и 

нежилищни сгради. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35, 

ал.3 от ЗОС; чл.49, ал.1 от Наредба №2 на ОбС – Самуил за „Реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 

и конкретните правомощия на кмета на общината“, Общински съвет 

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

няма 
 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие  да се продадат на Синан Хасан Реджеб с 

постоянен адрес: с.Владимировци, ул.”Оборище” №6, община 

Самуил, област Разград, следните имоти: 

1.1. Поземлен имот - застроен с идентификатор 11449.73.583  

с площ от 956 кв.м. Вид територия: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед 

№РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №6, 

община Самуил, област Разград,  по АЧОС №840/03.02.2012 г.  за 

сумата в размер на 3905,30 лв. без ДДС или 4686,36 лв. с ДДС. 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 11449.73.773  с площ от 

596 кв.мВид територия: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10м.)  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, одобрени със Заповед №РД-18-

27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК.  

Административен адрес: с. Владимировци, ул. ”Оборище” №8, 

община Самуил, област Разград  по АЧОС №841/03.02.2012 г. за 

сумата в размер на  2434,70 лв. без ДДС или 2921,64 лв. с ДДС.  

 

2. Синан Хасан Реджеб е собственик на законно построените  в 

имотите жилищни и нежилищни сгради  по  Нотариален акт №53, 

том XIII, рег. №14111, дело №1939 от 2013 г.,  вписан с Акт  №153, 

Том 16, Дело №3109 от 2013 г.  

3. Разноската  от  60,00 лв.  за изготвените пазарни оценки да се 

възстанови от купувача в касата на община Самуил. 

4. 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. 

5. Упълномощава кмета на община Самуил да издаде заповед за 

продажба на имотите и подпише договор за покупко-продажба след 

заплащане на дължимите суми.  

 

 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-840 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни помощи /стипендии/ на 

редовно обучаващи се във ВУЗ студенти от територията на община 

Самуил. 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.838 

 

Във връзка с предстоящия празник на студентите /8 декември/ и 

затвърдилата се традиция от предишни години  ОбС – Самуил да 

отпуска еднократни помощи /стипендии/ на редовно обучаващи се 

студенти във ВУЗ с постоянен адрес на територията на община 

Самуил.  

 

            Предвид гореизложеното, 

 

На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и чл.3, т. 4 от 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

помощ Общински Съвет Самуил със „За” –16  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

І. Да бъдат подпомогнати студенти от територията на общината, 

отговарящи на следните критерии: 

 

 

1. Да са безработни   

2. Да се обучават в редовна форма на обучение през учебната 

2022/2023 г.  и да представят документ  /уверение от съответното 

ВУЗ/; 

3. Да имат постоянен адрес на територията на общината и да 

нямат друго гражданство  /служебни проверки в отдел „ГРАО”/; 

4. Да имат подадена писмена молба до кмета на общината в срок 

до 30.11.2022 г.; 

5. Да имат попълнена декларация по образец, в която посочват, 

че отговарят на горе изброените условия . 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за 

изплащане на сума в размер на 50 /петдесет/ лева на всеки студент, 

отговарящ на критериите по т.І. 

         

 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-841 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

Относно: Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2023 г. 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.839 

 

   Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища 

председателите на народните читалища на територията на 

съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на 

кмета предложения за своята дейност през следващата година, 

кметът на общината или определения от кмета заместник кмет внася 

направените предложения в общинския съвет, който приема годишна 

програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.  

               Предвид гореизложеното, 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от 

ЗМСМА и чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински 

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

„Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

 1.Приема “Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Самуил за 2023г.” 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩИНА САМУИЛ  ЗА  2023 ГОДИНА 

 

І.ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в 

община Самуил за 2023 година се създава в изпълнение на чл.26а, 

ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищата в община Самуил предложения за дейността им през 

2023г. и е съобразена със стратегическите документи за развитието 

на общината.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

община Самуил за 2023 година цели обединяване на усилията за по-

нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни 

обществени институции, реализиращи културната идентичност на 

общината, региона и страната в процесите на всеобхватна 

глобализация.  

В община Самуил има 14 действащи читалища с 16 бр. утвърдена 

субсидирана численост. Всички читалиища са вписани в Регистъра 

на народните читалища към Министерство на културата. 

Основните направления и приоритети в читалищната дейност са 

регламентирани и  

произтичат от ЗНЧ, от  общинската културна политика, 

осъществявана на основата на  

съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на 

годишния културен календар. 

 

ІІ . ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Утвърждаване на читалищата в община Самуил като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, социални и 

граждански функции.  

 

Под цели: 

 

 

 

 



 Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в 

общината за реализирането      на основните им дейности и 

развитието на съвременни форми на работа.  

 Стимулиране на читалищните дейности за съхраняването и 

популяризирането на българските културни традиции и 

обичаи; 

 Разширяване обхвата на дейността на читалищата в 

обществено значими сфери, като социалната и 

информационно-консултанската.  

 Формиране на читалището като място за общуване и 

контакти, повишаване на ролята на читалищата за социална и 

културна интеграция на различните социални общности;  

 Осигуряване на достъп до информация.   

 

ІІІ . ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Задачите в Програмата за развитие на читалищната дейност  са 

съобразени с реалната ситуация в читалищата, съществуващите 

проблеми и са насочени към тяхното постепенно преодоляване. 

Изпълнението им ще доведе до постигане на целите на Програмата. 

 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и 

търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и 

предаване;  

 Участие при поддържането на традиционните форми на 

културата и фолклора;  

 Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за 

библиотечно и информационно осигуряване на населението 

чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните 

комуникационни и информационни технологии;  

 

ІV . ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейностите от Програмата за развитие на читалищната дейност 

предлагат начини за изпълнение на задачите, стоящи за 

изпълнение пред читалищата от община Самуил и могат да 

бъдат развивани и допълвани текущо от нови инициативи. 

 

№ Дейност 
Отговорник/ 

изпълнител 
Срок 

Източник на 

финансиране 

  

1. Библиотечна и информационна дейност 

 

1.1 

Поддържане на 

библиотеки, читални, 

както и създаване и 

поддържане на 

електронни 

информационни  

мрежи според 

възможностите и 

потребностите  

на населението; 

 

Читалища 

община Самуил 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

Дарения 

 

1.2 

Разширяване на 

знанията на 

гражданите и 

приобщаването им 

към ценностите и 

постиженията на 

науката, 

изкуството и 

културата чрез 

различни 

инициативи; 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

1.3 

Обогатяване и 

актуализиране на  

библиотечния 

фонд на 

читалищните 

библиотеки чрез 

закупуване на нова 

литература и 

абонамент; 

 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

Министерство 

на културата 

1.4 

Продължаване на 

дейността по 

проект 

„Българските 

библиотеки – 

НЧ „Иван Вазов 

” с. 

Владимировци 

НЧ „Христо 

Ботев” с.Самуил 

Текущ 

Собствени 

средства 

 



място за достъп до 

информация и 

комуникация за 

всеки” в 

читалищата;  

Поддържане на  “ 

Компютърни 

клубове “ 

- Предоставяне на 

интернет услуги на 

населението 

Интернет 

услуги- всички 

читалища 

1.5 

Подготвяне на  

кътове с 

литература в 

библиотеките, 

изготвяне на 

информационни 

табла, витрини и 

др. във връзка с 

дейностите на 

библиотеките; 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 

1.6 

Кандидатстване по 

проекти и 

осигуряване на 

средства за 

закупуване на 

компютърни 

конфигурации и 

включване на 

интернет връзка с 

цел  осигуряване 

на достъп до 

информация, 

знания, 

комуникации и 

електронни услуги 

за населението; 

 

Читалища 

община Самуил 

 

Текущ 

Собствени 

средства 

Министерство 

на културата 

Финансиращи 

организации 

Спонсори 

 Участие на Читалища 2023г. проект 

1.7 читалищата в 

дейност-
Библиотека за 

играчки и 

читателски клуб в 

населените места в 

Община Самуил 

община Самуил 

 

„Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване 

на достъпа до 

образование 

за лица от 

уязвими 

групи в 

Община 

Самуил” 

2. 
Културно – просветна и образователна дейност. 

Организиране на културни прояви 

 

2.1 

Организиране на 

тематични вечери, 

културно – 

просветни 

мероприятия, 

конкурси, 

изложби, 

творчески вечери 

и др., 

 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

2.2 

Организиране на 

прояви, 

посветенина 

национални и 

международни 

празници; 

тематични вечери 

и викторини; 

 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

Средства от 

спечелени 

проекти 

Спонсори 

2.3. 

Организиране на 

обучения-  работа 

с компютърни 

технологии и др. 

Читалища: 

НЧ „Хр. Ботев” 

с.Самуил 

НЧ “Иван 

Вазов“ 

с.Владимировци 

Текущ 

Собствени 

средства 

Средства от 

спечелени 

проекти 

Спонсори 



2.4 

Съхраняване на 

нематериалното 

културно 

наследство на 

Самуилския край – 

празници, обреди, 

танци, песни, 

разкази и др. 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

Средства от 

спечелени 

проекти 

Спонсори 

3. 
Краеведческа дейност 

 

3.1 

Осъществяване на 

дейности, свързани 

с развитие на 

краеведческата и 

издирвателската 

дейност във всяко 

читалище 

/описване на 

музикалния и 

танцов фолклор, 

обичаи, предания, 

събиране на 

предмети от 

традиционния бит, 

снимки и други 

подобни значими 

за населеното 

място/; 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 

4. 
Спортни и младежки дейности 

 

4.1 

Сформиране на 

младежки клубове 

към читалищата, 

организиране на 

летни читални за 

младежи и други 

дейности 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

Спонсори 

 

4.2 
Стимулиране на 

талантливи деца и 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

младежи от 

школите и 

творческите 

колективи чрез 

участия в 

конкурси, 

фестивали, 

концерти; 

 

Спонсори 

 

4.3 

Провеждане на 

спортни състезания 

и турнири с децата 

и младежите  

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 

5. 
Социална дейност 

 

5.1 

Реализиране на 

инициативи и 

работа по проекти 

със социална 

насоченост с цел 

социална и   

културна 

интеграция на 

различни социални 

общности,                                

включително 

такива в риск, 

неравностойно 

положение,                                 

етнически 

общности и др.;  

 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

Средства по 

проекти 

 

5.2 

Организиране на 

посещения и 

провеждане на 

съвместни 

мероприятия на 

читалищата  в 

социалните 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 



институции на 

територията на 

община Самуил; 

 

 

6. 
Организационна дейност 

 

6.1 

Утвърждаване и 

укрепване на 

връзки с 

институции, 

учебни заведения, 

културни 

институции и 

организации от 

неправителствен 

сектор; 

 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 

6.2 

 

 

 

 

Повишаване 

качеството на 

предлагания от 

читалищата 

художествен 

продукт по  

повод различни 

чествания 

 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 

6.3 

Разработване и 

внедряване на 

форми за 

информираност на 

населението – 

създаване на 

информационни 

табла, брошури и 

дипляни, 

мултимедийни 

презентации 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

 

 

7. 

Повишаване квалификацията на кадрите 

 

7.1 

Методическа 

помощ по 

счетоводство и 

отчетност на 

читалището 

Община Самуил Текущ 
Собствени 

средства 

8. Художествено – творческа дейност 

8.1 

Сформиране на 

детски състави  за 

фолклорни песни 

песни и танци. 

 

 

Читалища  

община Самуил  

 

Текущ 

Собствени 

средства 

 

8.2 

Поддържане на 

дейността на 

Самодейните 

танцови и певчески 

състави и групи  

Читалища: „Хр. 

Ботев” 

с.Самуил “Иван 

Вазов“ 

с.Владимировци; 

“Бъдещност“ с. 

Ножарово; 

„Паметник“ 

с.Хърсово и 

„Напредък“ 

с.Голям извор 

Текущ 

Собствени 

средства 

Дарения и 

Проекти 

8.3 

 

 

Участия в 

културни събития 

в общината, 

региона, страната и 

чужбина 

Читалища 

община Самуил 
Текущ 

Собствени 

средства 

Дарения и 

Проекти 

 

V.КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР 

Културните прояви на читалищата са включени в Културния 

календар на общината за 2023 година. /Приложение №1/ 

 

VІ. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

 



 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища 

председателите на читалища представят ежегодно до 31 март пред 

кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година.  

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок 

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

Административно процесуалния кодекс.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 
 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 1 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА САМУИЛ 

2023 година 

 

ДАТА МЯСТО 

 

КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

месец Януари 

11 януари  

 

Народни читалища  

с.Самуил и 

с.Владимировци   

Литературна 

програма по повод 

Международен ден на 

думата „Благодаря” 

Читалище “Христо 

Ботев-1925“ с. 

Самуил и Читалище 

„Иван Вазов-1018“ 

с.Владимировци 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

13 януари  

Читалище с.Голям 

Извор и с. Хърсово, 

Община Самуил 

Посрещане на нова 

година по ромския 

календар 

Читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров -

084774/333 

Кмет, Р. 

Борисова,084776/266 

 

21 януари  

Читалища-Община 

Самуил 
Честване на Бабин 

ден Тържествен 

ритуал и веселие 

Читалища-Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

31 януари 

Читалище с.Голям 

извор, с.Хърсово и с. 

Богданци, Община 

Самуил 

Честване Ден на 

ветераните 

Тържествен ритуал и 

веселие 

Читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Читалище “Просвета 

– 1924 “ с.Богданци 

Кмет, Т.Тодоров, 

084774/333 

Кмет, Р. Борисова, 

084776/266 

Кмет, Е. Хамид, 

0885145676 

 

 

 месец февруари   

14 февруари 

 

с.Голям извор, 

с.Богданци, 

с. Кара Михал и с. 

Здравец, Община 

Самуил 

Честване на Трифон 

Зарезан-тържествен 

ритуал и веселие 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Читалище “Просвета 

– 1924 “ с.Богданци 

Читалище “Хр. Ботев 

-1921 “ с. Кара 

Михал 

Читалище “Н. Й. 

Вапцаров -1930” 

с.Здравец 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

14 февруари 

 

Читалища-Община 

Самуил 
Тържества по повод- 

Свети Валентин 

Читалища-Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

22 февруари 

 

Читалище с.Голям 

Извор и с. Хърсово, 

Община Самуил 

Ден на пчеларя-

Традиционен ритуал, 

веселие. 

Читалище “Паметник 

– 1872 ” с. Хърсово и 

Читалище“Напредък- 

1896 “с. Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров, 

084774/333 

Кмет, Р. Борисова, 

084776/266 

месец Март 

 

1 март  Народни читалища  -

община Самуил 
Конкурс за най-добре 

изработена мартеница 

Народни читалища  

и община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

08 март 

Читалища-Община 

Самуил 
Ден на жената - 

Традиционен ритуал, 

веселие;  

Читалища-Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg  

 

21 март  

Народни читалища   и 

община Самуил 
Конкурс по повод 

Деня на поезията 

Народни читалища  

и община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

22 март  

Народни читалища , 

детски градини и 

училища община 

Самуил 

Фестивали по повод 

посрещане на Първа 

пролет 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и  

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 



месец Април 

 

 

01-07април 

 

Народни читалища, 

детски градини и 

училища община 

Самуил 

Седмица на детската 

книга 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и  

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

12 април 

 

Народни читалища  и 

община Самуил 
„Комичене”-

пресъздаване на 

обичая 

Народни читалища  

и община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

18 април 

Читалища, детски 

градини и училища 

Община Самуил 

 

Подреждане на кът в 

читалищата-  

историческо 

наследство 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

Месец 

Април  

Читалища, детски 

градини и училища 

Община Самуил 

 

Великден- 

изложба на 

великденски яйца и 

козунаци  

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места и 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

последната 

седмица на 

м. април 

Социални услуги на 

територията на 

община Самуил 

Фестивал  на 

социалните услуги  

под мотото „Вяра, 

човечност и доброта“ 

 

Директори на 

социални услуги на 

територията на 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

м. април  

Народни читалища  и 

училища, община 

Самуил 

Конкурс „Най- добър 

на танц” 

 

Директори на детски 

градини и училища, 

читалища по 

населени места  

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Май 

 

 

    05 май  

Социални услуги в 

община Самуил 
Конкурси, състезания, 

забавни игри  по 

повод „Международен 

ден на хората с 

увреждания” 

Управители на 

социалните услуги,  

и  община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

15 май 

Читалища, детски 

градини и училища 

ЦОП, ЦСРИ – Община 

Самуил 

Международен ден на 

семейството 

Директори на детски 

градини, училища,  

читалищните 

настоятелства 

населени места и   

Община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

23май 

 

с. Кара Михал – 

Община Самуил 

 

Традиционен 

селищен празник 

 

Читалище и кмета на 

с. Кара Михал – 

Община Самуил 

Кметски наместник на 

с.Кара Михал – В. Кушчу 

 

24 май 

с.Пчелина – Община 

Самуил 
Традиционен 

селищен празник 

Читалище и кмета 

на с. Пчелина 

Кмет, Н.Ахмед , 

084779/282 

24 май 

 

с. Голям извор– 

Община Самуил 
Традиционен селищен 

празник 

Читалище и кмета на 

с.Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров 

,084774/333 

 

24 май 

 

Читалища и училища 

в Община Самуил 

 

Тържествено честване 

на Деня на славянската 

писменост и 

българската  просвета и 

култура,  литературно – 

музикални програми. 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

 

 месец юни    

01юни Читалища, детски 

градини и училища 

Община Самуил 

 

Честване на Ден на 

детето- литературно – 

музикални програми, 

състезания, игри и 

рисунка на асфалт. 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 Читалище с. Ден на  Ботев и на Община Самуил Сами Сами 



02 юни Владимировци 

и училища Община 

Самуил 

загиналите за 

свободата и 

независимостта на 

България 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

02 юни 

Читалище с. 

Владимировци – 

Община Самуил,  

Традиционен селищен 

празник 

Кмет на с. 

Владимировци и 

читалище 

Кмет, И. Ахмед 

Тел. – 0897060272 

14 юни 

 

Читалища-Община 

Самуил 

 

Еньовден Читалища-Община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Август 

 

Началото 

на месец 

август  

с.Хума – Община 

Самуил 
Традиционен селищен 

празник 

Читалище и кмет на 

с. Хума– Община 

Самуил 

Кмет, Е. Хаккъ 

Тел. – 0886816082 

 м. август  

 

община Самуил, 

стадион с. Самуил 

 

Традиционен  

празник на община 

Самуил 

община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Септември 

 

Месец 

Септември  

Народни читалища  

с.Самуил и  с. 

Владимировци, 

община Самуил 

Поетична вечер Община Самуил    Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

 

 Месец ноември   

01ноември Училища  Община 

Самуил 
Ден на народните 

будители литературни 

програми 

Директори на 

училища и община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

Края на м. 

ноември  

 

Социални услуги в 

Община Самуил 
Конкурси, състезания, 

забавни игри  по 

повод „Международен 

ден на хората с 

увреждания” 

Управители на 

социалните услуги,  

и  община Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

месец Декември 

 

24-26 

декември  

 

Народни читалища  и 

училища  

община Самуил 

 

Изложба базар на 

сурвачки и коледни 

картички. 

Директори на 

училища и община 

Самуил 

С. Рамаданова,0886432504 

е-mail: 

obrazovanie_samuil@abv.bg 

31 

декември 

Читалища  

Община Самуил 
Посрещане на Нова 

година, празненства и 

веселие 

община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-mail:samiarif_zk@abv.bg 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-842 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Е. 

Н. В. от с. Голям извор, ул. „……….“, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.840 
 

      Постъпила е молба с Вх.№ 4184/03.10.2022г. от лицето Е. Н. В. от 

с. Голям извор, ул. „……….”, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

 

     Госпожа В. е безработна, самотна майка и живее на квартира в 

с.Голям извор, ул.“……….“ с дъщеря си П. П.. Поради липса на 

финансови средства не може да покрие ежедневните разходи за 

потребностите на дъщеря си, която е ученичка в СУ с.Самуил и 

нуждите им за храна и отопление.  

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за потребностите на семейството. 

 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” 

ОбС-Самуил със „За” –16  гласа; „Против” – няма; „Въздържал 

се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

 

 

 

 

 

лицето Е. Н. В. от с. Голям извор, ул. „……….” , 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-843 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Е. 

О. А. от с.Желязковец, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.841 

 

       Постъпила е молба с Вх.№ 436/07.02.2022г. от лицето Е. О. А. от 

с.Желязковец, ул.„……….”, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

 

      Госпожа А. и съпругът й са безработни и поради липса на 

финансови средства не могат да покрият ежемесечните си разходи от 

първа необходимост. 

 

      Необходими са й финансови средства за закупуване на лекарства 

и стоки от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

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

лицето Е. О. А. от с.Желязковец, ул.„……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-844 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Н. 

И. С. от с.Самуил, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.842 

 

 Постъпила е молба с вх.№4377/11.10.2022г. от лицето Н. И. С. от с. 

Самуил, ул. „……….”, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

 

    Госпожа С. е безработна и без доходи. На 20.09.2022г. е постъпила 

за оперативо лечение в СБАЛ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ с 

диагноза „Са гландуле маме синистра“. Преди оперативното лечение 

на онкологично заболяване на гърдата е трябвало да възстанови 

здравноосигурителните си права, след което за оперативното 

лечение е заплатила 1000 лева. Поради разходите за оперативно 

лечение молителката се намира във финансово затруднение. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

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

 

 

 

лицето Н. И. С. от с. Самуил, ул. „……….”, община Самуил в размер 

на 300. 00 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-845 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Н. 

О. М. от с. Владимировци, ул. „……….“, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.843 

 

    Постъпила е молба с Вх.№ 2165/07.06.2022г. от лицето Н. О. М. от 

с. Владимировци, ул.„……….”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

 

    Госпожа М. е самотна майка с дете на 6 години. Молителка е 

боледувала от COVID-19, но поради липса на парични средства и 

здравни осигуровки при лечението е задлъжняла към съседи и 

близки. Поради разходите по лечението лицето се намира в 

затруднено финансово положение. 

  

   Необходими са й  финансови средства за покриване на разходите за 

лечение.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16  гласа; „Против” – няма; 

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

лицето Н. О. М. от с. Владимировци, ул. „……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-846 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Н. 

Н. Х. от с. Ножарово, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.844 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3091/26.07.2022г. от лицето Н. Н. Х. от с. 

Ножарово, ул. „В.”, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

 

         Господин Х. е пенсионер по болест с 66% т.н.р. с диагноза 

„Рецидивиращо депресивно разстройство“. На 11.07.2022г. е 

постъпил за лечение в МБАЛ гр. Разград с диагноза „Световъртеж от 

централен произход“. 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 закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

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

лицето Н. Н. Х. от с. Ножарово, ул. „……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-847 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Н. 

Х. Е. от с. Желязковец, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.845 

 

Постъпила е молба с Вх.№2513/23.06.2022г. от лицето Неджмие 

Халил Етемова от с.Желязковец, ул.„Абритус” №9, община Самуил с 

искане за отпускане на еднократна помощ за лечение . 

 

        Госпожа Е. е пенсионерка по болест със 74% т.н.р. с диагноза 

„Старческа катаракта“. Предстои й оперативно лечение на коляно в 

Турция, но поради недостиг на финансови средства  за лечението се 

намира в затруднение. 

 

       Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

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

лицето Н. Х. Е. от с. Желязковец, ул. „……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-848 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Р. 

И. Х. от с. Владимировци, ул. „……….“, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.846 

 

    Постъпила е молба с Вх.№2227/08.06.2022г. от лицето Р. И. Х. от 

с. Владимировци, ул.„……….”, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за задоволяване на неотложни 

социални потребности. 

 

   След боледуване и лечение в МБАЛ гр.Исперих с диагноза 

„COVID -19, идентифициран вирус“ е починала майка му Д. Ш.. 

Семейството е направило разходи за възстановяване на 

здравноосигурителните права, лечението и впоследствие за 

погребението, 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” –16 гласа; „Против” – няма; 

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

 

 

 

лицето Р. И. Х. от с. Владимировци, ул. „……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-849 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето С. 

Ю. Б. от с. Владимировци, ул.„……….”, община Самуил. 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.847 

 

 Постъпила е молба с Вх.№ 4273/05.10.2022г. от лицето С. Ю. Б. от с. 

Владимировци, ул.„……….”, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за покриване на разходи за лечение. 

 

    Господин Б. е пенсионер по болест с 100% т.н.р. без чужда помощ 

с водеща диагноза “Лезия, излизаща извън границите на една и 

повече посочени локализации на ларинкса“. Предстоят му прегледи в 

КОЦ гр.Русе.   

 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето С. Ю. Б. от с. Владимировци, ул.„……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-850 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето С. 

И. Х. от с. Самуил, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.848 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 3964/20.09.2022г. от лицето С. И. Х. 

от с. Самуил, ул. „……….”, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

    Госпожа Х. е самотно живееща пенсионерка по болест. 

Молителката  боледува от бронхиална астма и е на постоянна 

медикаментозна терапия. За лечението й е било нужно да закупи 

кислороден концентратор, който е на стойност 1200 лева. Поради 

недостиг на финансови средства лицето не може да покрие разходите 

за закупуване на лекарства. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил със „За” –16  гласа; „Против” – няма; 

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

лицето С. И. Х. от с. Самуил, ул. „……….”, община Самуил в размер 

на 150. 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-851 от Сами Сами – зам.-кмет 

на община Самуил. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Т. 

Г. Г. от с. Хърсово, ул. „……….”, община Самуил. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.849 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4403/12.07.2022г. от лицето Т. Г. Г. от с. 

Хърсово, ул. „……….”, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

     Госпожа Г. и съпругът й са безработни, като единствените им 

доходи са от детските надбавки. През месец октомври молителката и 

три годишното и дете се разболяват. Поради недостиг на финансови 

средства не може да покрие разходите за лечение и битовите разходи 

на домакинството. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение. 

 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” 

ОбС-Самуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържал 

се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Т. Г. Г. от 

с. Хърсово, ул. „……….”, 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 № 48 

от редовно заседание на 04.11.2022 г. 

 

 

Пожар изпепелил къща в с. Ножарово, Община Самуил. 

Пожарът е възникнал на 28.10.2022 г. където 86 годишен мъж – 

Мустафа Ибрям Адем е загинал в пожара. В огненото бедствие е 

оцеляла дъщеря му – Анифе Мустафа Ибрям, съжителстваща с 

дядото. Дъщерята е в невъзможност да покрие разходите от 

нанесените щети в следствие на пожара възникнал на 28.10.2022 г.. 

 

Съгласно чл. 3, т. 2 от „Правилника за реда, начина и условията 

за отпускане на еднократна финансова помощ“, еднократна 

финансова помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно, 

непредвидими и извънредно възникнали потребности на семейства и 

домакинства пострадали при бедствия, аварии, пожари и катастрофи, 

като Общински съвет приема решение, с което определя и отпуска 

еднократната помощ. 

 

Във връзка с гореизложеното,  

 

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

„Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 48.850 

 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Анифе Мустафа 

Ибрям от с. Ножарово, ул. „Вихрен“ № 7 в размер на 300. 00 лв. 

 

  

 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


