
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 17 
от заседание на 27.11.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-330 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Преустройство на 

съществуваща сграда в Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост“ в с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40 А община 

Самуил по Проект „Красива България, мярка М02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.11.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

     Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 17.332  

Община Самуил възнамерява да кандидатства по Проект 

„Красива България, Кампания 2021 с проект „Преустройство на 

съществуваща сграда в Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост“ в с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40 А общ. Самуил 

по  мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от 

резидентен тип” (ПКБ). Проект „Красива България“ е част от 

програмата на Министерство на труда и социалната политика 

(МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на 

заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния 

бюджет по Националния план за действие по заетостта.  

Съгласно изискванията, при кандидатстване общината 

трябва да представи и копие от решение на Общински съвет – 

Самуил, във връзка с чл. 94 от Закона за публичните финанси. 

Финансовата рамка за кандидатстване по мярка М02-01 е 

максимална обща стойност на бюджета за един кандидатстващ  

400 000 лева с ДДС, а минимална – 60 000 лв. с ДДС. 

Съфинансираната вноска от кандидата е най-малко 30%, от 

общия бюджет на проектното предложение а финансирането 

от Проект „Красива България”  е най-много 180 000 лв. с ДДС. 

  Разпределението на общия бюджет за всяко проектно 

предложение по мярка М02-01, което е със стойност 

за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС, е както следва: 



- 90 % от общия бюджет за проектно предложение са средства 

за СМР/СРР на обекта; 

- 4% от общия бюджет за проектно предложение са средства за 

професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни 

лица; 

- 6% от общия бюджет за проектно предложение са средства за 

организация, оперативно управление и контрол от страна 

на Проект „Красива България”. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и  чл. 94 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – Самуил със 

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

 

РЕШИ 

I. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Преустройство 

на съществуваща сграда в Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост“ в с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40 А 

общ. Самуил по Проект „Красива България, Мярка 02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” и 

съфинансиране 35.53 % в размер на 96 880.00 лв. с ДДС на 

заложените в проекто - предложението дейности.  

 

II. Дава съгласие разпределението на общия бюджет на 

кандидатствания за финансиране обект по Мярка 02-01 от 

272 671.00  лв. с ДДС да е както следва: 

- 245 403.90 лв. с ДДС, т.е. 90% от 272 671.00 лв. с ДДС - 

за СРР/СМР на обекта; 

- 10 906.84 лв. с ДДС, т.е. 4% от 272 671.00 лв. с ДДС от 

общия бюджет за проектното предложение са средства за 

професионално обучение за регистрирани в ДБТ безработни 

лица; 

- 16 360.26 лв. с ДДС, т.е. 6% от 272 671.00 лв. с ДДС. - от 

общия бюджет за проектното предложение са средства за 

организация, оперативно управление и контрол от страна на 

ПКБ. 

 

 III. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства, 

реализира, отчете и заплати всички разходи по проекта. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 17 
от заседание на 27.11.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-331 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 7 

188.89 лв. /седем хиляди сто осемдесет и осем лева и 0,89 ст./ на 

основаниe Указания на Министерство на финансите, Дирекция 

“Държавно съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.11.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

  Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 17.333  

Община Самуил в качеството на партньор на община Лозница-

бенефициент в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01 реализира проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил” по Споразумение №  BG05M9OP001-2.101-0068-С01 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –

Компонент 3” с финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

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

90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите по-

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати и осигурителни вноски за м. ноември 2020г. предвидени 

в проекта в размер на 7 188.89 лв. /седем хиляди сто осемдесет и 

осем лева и 0,89 ст./ 

 



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

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

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

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от 

бюджета на община Самуил в СЕС  в размер на 7 188.89 лв. 

/седем хиляди сто осемдесет и осем лева и 0,89 ст./ необходими 

за разплащане на разходи за работни заплати и осигурителни 

плащания за м. ноември 2020г. по проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и 

Община Самуил” по Споразумение №  BG05M9OP001-2.101-

0068-С01, както следва: 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 -  7 188.89 лв.  

Получен заем СЕС 76-00 + 7 188.89 лв.  

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 17 
от заседание на 27.11.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-332 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 4 

317.46 лв. /четири хиляди триста и седемнадесет лева и 0,46 ст./ 

на основаниe Указания на Министерство на финансите, 

Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.11.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

  Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 17.334  

Община Самуил в качеството на партньор на община Лозница-

бенефициент в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01 реализира проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община 

Самуил” по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –

Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, 

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

90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите по-

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати, осигурителни вноски, разход гориво, ток и вода през м. 

ноември 2020г. предвидени в проекта в размер на 4 317.46 лв. 

/четири хиляди триста и седемнадесет лева и 0,46 ст./. 



 

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

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

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

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от 

бюджета в СЕС  в размер на 4 317.46 лв. /четири хиляди триста 

и седемнадесет лева и 0,46 ст./, необходими за разплащане на 

разходи за работни заплати, осигурителни плащания, разход 

гориво, ток и вода за м. ноември 2020г. по проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил” по договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01, както следва: 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 -  4 317.46 

Получен заем СЕС 76-00 + 4 317.46 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 17 
от заседание на 27.11.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-333 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по целева 

програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд 

„Социална закрила“ през 2021 г. по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от 

Закона за социално подпомагане, утвърдена със заповед № РД – 

25-1/09.11.2020 год. на Министъра на труда и социалната 

политика. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.11.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

  Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 17.335  

Община Самуил е допустим кандидат по целева програма 

„Обществени трапезарии”  финансирана от Фонд „Социална 

Закрила” през 2021год. по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за 

социално подпомагане утвърдена със заповед № РД – 25-

1/09.11.2020год. на Министъра на труда и социалната политика. 

Целевите групи по тази процедура са: 

- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията 

на чл. 9 от Правилника за     прилагане на Закона за социално 

подпомагане; 

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат 

за тях; 

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 

пенсии /пенсии за осигурителен    стаж и възраст; пенсии за 

инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с 

трудова дейност /;  

- скитащи и бездомни деца и лица; 

- лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла 

на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за 

убежището и бежанците; 

- лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на 

епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица 



завърнали се от други държави, останали без работа и без 

доход; 

Продължителност на дейностите по проекта е от 04.01.2021год. 

до 31.12.2021год. Териториален обхват: на територията на 

цялата Община Самуил. 

Съгласно заложените критерии на финансиращия орган 

услугата може да се предоставя от всеки кандидат за 

максимално 150 лица. Топлият обяд ще се предоставя в 

работните дни от месеца и ще включва – супа, основно ястие, 

хляб и поне веднъж седмично десерт. Съпътстващите мерки се 

изразяват индикативно в индивидуално консултиране и 

съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно 

индивидуалните им нужди за:  

- възможностите за ползване на други социални услуги, 

предоставяни на територията на общината;  

- ползването на административни общински услуги, 

съдействие за осигуряване на временен подслон на 

бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни 

и образователни услуги, за управление на семейния 

бюджет, за здравословно и балансирано хранене, 

консултиране за изискванията, свързани с въведените 

противоепидемични мерки и др. 

- други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, 

консултиране, реализирани в отговор на конкретно 

установени нужди и проблеми на представителите на 

целевите групи  

Допустимите дейности са:  

- Определяне на целевите групи.  

- Приготвяне на топъл обяд.  

- Предоставяне на топъл обяд.  

- Реализиране на съпътстващи мерки. 

За целите на реализиране на процедурата се определят следните 

допустими разходи:  

- Разходи за единица продукт – топъл обяд 

/разходите са в размер на 2.70 лв. на лице на ден с 

включен ДДС/. 

- Други разходи за транспорт, режийни, 

консумативи – в размер на 0,50лв.  

Съгласно изискванията на финансиращият орган при 

кандидатстване Община Самуил към формуляра трябва да 

приложи и Решение на Общински съвет, с което се дава 

съгласие, Община Самуил да кандидатства по горепосочената 

процедура. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

I. Дава съгласие, Община Самуил да кандидатства по целева 

програма „Обществени трапезарии”  финансирана от Фонд 

„Социална Закрила” през 2021 год. по реда на чл.27, ал.1, т.2 от 

Закона за социално подпомагане утвърдена със заповед № РД – 

25-1/09.11.2020год. на Министъра на труда и социалната 

политика. 

II. Дава съгласие, до възстановяване на разходите от страна на 

Фонд „Социална Закрила” средствата за изпълнение на 

допустимите по програмата дейности да бъдат поети от 

бюджета на Община Самуил. 



III.Упълномощава Кмета на общината за последващи действия 

по изпълнение на Решението. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 17 
от заседание на 27.11.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-334 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 8 

300.00 лв. /осем хиляди и триста лв./ на основаниe Указания на 

Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” 

ДДС 07/04.04.2008г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.11.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

  Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 17.336  

Община Самуил в изпълнение на договор № 

BG05M9OP001-2.004-0062-C04 по ОП РЧР по процедура 

BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ –  

проект „Детство без граници”.   

Към настоящия момент, съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е достигнат 85% от заложените средства 

по договора, в предвид което УО не извършва превод на 

средства до верификация на окончателен отчет и окончателно 

искане за плащане. 

С цел осигуряване на непрекъснатост в предоставянето 

на услугите по проекта и последващото изплащане на работни 

заплати към специалистите в отделните дейности, до 

окончателна верификация на отчета са необходими средства за 

покриване на разходи за работни заплати, осигурителни 

плащания за м. ноември 2020г. на горе изложения персонал в 

размер на 8 300.00 лв. /осем хиляди и триста лв./. 

 

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

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

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



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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от 

бюджета в СЕС  в размер на 8 300.00 лв. /осем хиляди и триста 

лв./, необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания за месец ноември 2020 г. за 

предоставяне на дейностите по проекта. 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  8 300.00 лв. 

Получен заем СЕС 76-00 + 8 300.00 лв. 

 Общо: 0 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

АПК пред Административен съд - гр. Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
 

 


