
  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 21 
от заседание на 11.02.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-355 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Извършване на действия по промяна 

предназначение на урегулиран поземлен имот № І-15 в 

квартал 23 по плана на с. Голяма вода с площ от 9930 кв.м.   

с начин на трайноползване „Училище”, в едно с 

построената в имота двуетажна масивна сграда „Детска 

градина” със застроена площ от  313 кв.м. с 

административен адрес: с. Голяма вода, ул. „Люлин” №2, 

община Самуил, област Разград  по АПОС 

№352/20.04.2007г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.02.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 21.358 

Община Самуил е собственик на урегулиран 

поземлен имот № І-15 в квартал 23 по плана на с.Голяма 

вода с площ от 9930 кв.м. с начин на трайно ползване  

„Училище”, в едно с построената в имота двуетажна 

масивна сграда „Детска градина”  със застроена площ от  

313 кв. м. с административен адрес: с .Голяма вода, ул. 

„Люлин” №2, община Самуил, област Разград  по АПОС 

№352/20.04.2007г. 

Начално училище „Георги Сава Раковски“ с. 

Голяма вода, във връзка с настъпили социално-

икономически и демографски промени през 2000 г. е 

закрито със заповед №РД-14-15/18.02.2000г. на МОН, 

учениците са пренасочени към  ОУ„ Св.Св. Паисий 

Хилендарски“ с. Хърсово. Сградата на училището в едно с 

построената в имота двуетажна масивна сграда „Детска 

градина” със застроена площ от  313 кв.м. -първи етаж е 

филиал детска градина „Детска радост”. С Решение № 

3.014/04.12.2019 г.  на Общински съвет Самуил и Заповед 

№1105 от 16 декември 2019г. на кмета на община Самуил, 

Обн. в ДВ. бр. 101 от дата 27.12.2019г. Филиал детска 

градина „Детска радост” с. Голяма вода към ДГ „Радост” с. 

Владимировци, със седалище с. Голяма вода, ул. „Люлин”  

№2, считано от 30.05.2020 г. е закрита. Считано от датата 

на закриване децата в задължителна предучилищна 

възраст от с. Голяма вода се обучават в детска градина 

„Радост” с. Владимировци с осигурен транспорт. През 

настоящата година има 5 деца подлежащи на обучение в 

детска градина, същите посещават детска градина 



„Радост” с. Владимировци. Не се очертава тенденция за 

увеличаване на населението и броя на децата в селото. 

Във връзка с горе изложеното, поради отпадане на 

необходимостта от използване на сградата на закритото 

училище и детска градина за образователни дейности и с цел 

ефективно стопанисване на необитаемата сграда, Община 

Самуил възнамерява да предприеме действия по  променяне на 

предназначението на сграда в УПИ № І-15 в квартал 23 по 

плана на с. Голяма вода с площ от 9930 кв.м. с начин на 

трайно ползване от ”Училище” на „за Обществено 

обслужване-социални услуги“, в едно с построената в 

имота двуетажна масивна сграда от ”Детска градина”  на  

„Социални услуги“- Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост  със 

застроена площ от  313 кв.м. с административен адрес: 

с.Голяма вода, ул. ”Люлин” №2, община Самуил, област 

Разград по АПОС №352/20.04.2007г., както и други  

изискващи  дейности  свързани с изпълнението на  

процедурата.  

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 

от АПК ;чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.39, ал.3, чл.134,ал.9  от ЗУТ;  и чл.305,ал.1 от 

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

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

РЕШИ: 

1.Упълномощава   кмета на общината да извърши  

необходимите действия  във връзка с    промяната    

предназначението   на  урегулиран поземлен имот № І-15 в 

квартал 23 по плана на с. Голяма вода с площ от 9930 кв.м.   

с начин на трайно ползване от ”Училище” на „За 

обществено обслужване“-социални услуги ведно с 

построената в имота двуетажна масивна сграда от ”Детска 

градина” на „Социални услуги“- Център за настаняване 

от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

със застроена площ от  313 кв.м. с административен адрес: 

с.Голяма вода, ул. ”Люлин” №2, община Самуил, област 

Разград  по АПОС №352/20.04.2007г., както и други  

изискващи  дейности  свързани с изпълнението на  

процедурата. Предназначението на имота може да бъде 

променено на основание чл.39, ал.3 и ал.4 във връзка с 

чл.134, ал.9 от ЗУТ, както и други  изискващи  дейности  

свързани с изпълнението 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  от обявяването му 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 № 21 
от заседание на 11.02.2021 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-357 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение Решение № 20.354 

по Протокол № 20 от 20.01.2021 г.. на Общински съвет – 

Самуил 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.02.2021 г 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Динчер Али Чауш            ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 21.359  

С Решение № 20.354 по Протокол № 20 от 

20.01.2021 г на Общински съвет - Самуил е прието 

решение за изменение и допълнение на Решение 17.336 по 

протокол № 17 от 28.02.2017 г изм. и доп. с Решение № 

19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, изм. и доп. с 

Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 г. изм. 

и доп. с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 

г. съвет – Самуил. С цел услугата да се администрира чрез 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 

социални дейности ” е извършена промяна в Правилник за 

дейността на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности ” /Приложение 1/  

Във връзка с допусната  техническа грешка при 

коригиране на  Правилник за дейността на Общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални 

дейности ” възниква необходимостта от Изменение и 

допълнение Решение № 20.354 по Протокол № 20 от 

20.01.2021 г. на Общински съвет – Самуил. 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл.51, ал.1, чл.52, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост Общински съвет – Самуил със „За” –16 

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

 

РЕШИ: 

I. Изменя и допълва  Решение № 20.354 по Протокол № 20 

от 20.01.2021 г. на Общински съвет - Самуил като 

Правилника за дейността на Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности ”, 

придобива следния вид по /Приложение 1/. 

II. Възлага на Кмета на Община Самуил да извърши 

последващи действия по изпълнение на Решението. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ И ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” 

САМУИЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 2021 г 

 

 



Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 1. /1/ Този правилник урежда дейността, структурата, управлението, числения състав и организацията 

на работа в Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности ”, наричано по-

нататък за краткост в настоящия правилник „Социално предприятие’7”Общинско предприятие”, както и 

реда и условията за ползване на предоставената му собственост. 

/2/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“  е създадено на 

основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинска собственост. 

/3/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности ” е специализирано звено 

на общината по смисъла на гл. VI от Закона за общинската собственост за изпълнение на местни дейности 

и услуги, финансирани от общинския бюджет и национални и европейски проекти и програми. 

/4/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности ” се създава, преобразува 

и закрива с решение на Общински съвет- Самуил. 

/5/ Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община 

Самуил, в рамките на предоставените му правомощия. 

/6/ Социалното предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в 

съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, и Наредба №19 за създаване, 

управление и контрол на общинските предприятия в община Самуил на Общински съвет Самуил, както и 

спазването на нормативните актове, вътрешната нормативна уредба в Община Самуил, заповедите на 

Кмета на Общината и други. 

/7/ Социалното предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по Бюджета на Община 

Самуил. 

/8/ Общинското предприятие може да има собствен печат, на който е отбелязано наименованието на 

предприятието и организационната му структура. 

 

Глава втора 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 2. Предметът на дейност на Социалното предприятие е: 

/1/ Хигиенизиране на територията на общинския център и другите населени места в общината; 

/2/ Озеленяване: 

• Поддържане на зелените площи, цветните фигури, насаждания по улиците, паркове и 

гробищни терени, както и създаването и поддържането на нови такива. 

• Производство на декоративни дървета, храсти и цветя. 

• Предоставяне на услуги по озеленяване и благоустройство; 

• Осигуряване на оптимална заетост на наетите лица от целевата група – интеграция на 

уязвими групи и подкрепа за заетост на неактивни и/или безработни лица. 

• Във връзка със сключване на договор за възлагане на услуги от общ икономически интерес  

за реализиране на 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 предметът на дейност се разширява с осигуряване на 



почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора в 

техните домове 

• Основната цел на Общинско предприятие е: 

1.  осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално 

изключени лица: 

- Продължително безработни лица; 

- Лица от етническите малцинства с начално и по-ниско образование; 

- Хора с увреждания; 

- Лица над 54-годишна възраст; 

2. подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 

увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и 

изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 

3. Общинско предприятие изпълнява следните функции:  

- Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си дейност – 

озеленяване и благоустройство в населените места в община Самуил. 

- Организира и осигурява необходимите условия за осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора в техните домове 

- Осигурява необходимата техническа и материално-счетоводна отчетност за реализиране на 

дейностите в предприятието. 

 

/3/ Социални дейности: 

3.1. социална услуга „Асистентска подкрепа“; 

3.2. Механизъм за лична помощ съгласно Закона за  личната помощ, Oбн., ДВ, бр. 105 от 

18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г. 

3.3. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; 

3.4. Проекти и програми свързани със предоставяне на социални услуги в общността;  

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решение на Общински 

съвет-Самуил. 

 

Глава трета 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

 

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности ”, със седалище: с. Самуил, ул. Васил Левски № 31 

 

Глава четвърта 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

Чл. 5. Организационната структура и численият състав на общинското предприятие се утвърждава от 

Общински съвет- Самуил, съгласно Приложение 1.1. към настоящия правилник, а длъжностното 

разписание-от Кмета на Общината. 

/1/ Последващи изменения в организационната структура се утвърждават от Общински съвет - 

Самуил, по предложение на Кмета на Общината, на база мотивиран доклад от Ръководителя. 

Чл. 6. /1/ Общият числен състав на Общинското предприятие е 4 лица. 



 /2/ Подборът на персонала се извършва на конкурсен принцип, при спазване на хоризонталните 

политики по процедури, разработени от екипа за организация и управление след утвърждаване от кмета 

на Община Самуил. 

 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл.7. /1/ Дейността на Общинското предприятие се координира и контролира от Кмета на Общината със 

съдействието на Общинската администрация. 

 /2/ Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа помощ на 

Общинското предприятие. 

Чл. 8. /1/ Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности”, се управлява от 

Ръководител, който се назначава и освобождава от Кмета на Общината. 

Чл. 9. /1/ Кметът на общината назначава Ръководителя на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности ” и сключва индивидуален трудов договор с него, след провеждане 

на конкурс по реда и условията на КТ. 

   /2/ Договорът с Ръководителя на общинското предприятие се прекратява с изтичането на срока на 

договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда. 

Чл. 10. Ръководителят организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото 

законодателство, предоставените дейности по глава втора - Предмет на дейност и сключени договори по 

проекти и програми, настоящия правилник, наредбите и решенията на Общинския съвет и заповедите на 

Кмета на Общината. 

Чл. 11. За осъществяване на делегираните му правомощия Ръководителят на Общинското предприятие 

издава заповеди. 

/1/ Ръководителят сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в 

предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики и урежда трудовите правоотношения с тях 

съгласно Кодекса на труда. 

Чл. 12. При осъществяване на дейността си Ръководителят изпълнява следните функции: 

1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите в предприятието, в т.ч. 

утвърждава правилник за вътрешния ред и други вътрешни актове във връзка с предмета на дейност и 

делегираните му правомощия. 

2. Разработва и дава предложения за подходяща структура и разписание на длъжностите пред Кмета 

на Общината. 

3. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, в съответствие 

със заповедите на Кмета на Общината. 

4. Организира и контролира разходването на средствата в рамките на утвърдените средства по проект 

бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Самуил и утвърдената годишна план-сметка и отговаря 

персонално за взети от него решения. 

5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и 

използването на материалните и паричните активи. 

6. Разработва и прилага система за финансово управление и контрол в Общинското предприятие. 

7. Разработва и предлага на Кмета на Общината проект на план-програма за озеленяване и 

зацветяване и план-сметка за следващата бюджетна година, в срок до 1-ви декември на текущата, а след 

приемането им от общински съвет организира тяхното изпълнение. 



8. Следи за спазване законосъобразността, ефективността и целесъобразността при прилагане на 

нормативната уредба и настоящия правилник в работата на Общинското предприятие и отговаря 

персонално за изпълнението на възложените му функции. 

9. Ръководителят, отговаря за управлението на социалното предприятие, координацията на работата 

на служителите, оценява тяхната работа, разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на 

предприятието, упражнява оперативен контрол върху задачите на членовете на екипа, изпълнението на 

времевите графици, контрол върху отчетността, проверка и контрол на работата на доставчиците и 

изпълнителите. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на периодични отчети за 

осъществената стопанска дейност на Предприятието, в разпоредените срокове, пред дирекция „АПОФД”; 
10. Персоналът (работници и служители) на социалното предприятие взема активно участие в 

управлението на предприятието като:  

 Участва в разработването на вътрешни правила и процедури, регламентиращи дейността по неговото 

функциониране.  

 Участва при вземането на решения във връзка с производствената дейност – планиране, изпълнение и 

отчитане; управление на персонала и социалните дейности; инвестиционната и финансова дейност, 

както и при разпределение на формирана печалба от страна на предприятието и други, свързани с 

управлението на Предприятието. 

 

Глава шеста 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

Чл. 13. /1/ Цялостната дейност на предприятието се финансира със средства от предоставените дейности 

по глава втора - Предмет на дейност и сключени договори по проекти и програми. Приходи от дейности, 

реализирани от предприятието в рамките на предмета му на дейност, утвърден с настоящия правилник, в 

т.ч. и средства за компенсация съгласно сключен договор за предоставене на УОИИ за реализирене на 

проект „Патронажна грижа. 

/2/ Всички разходи се реализират по Единния бюджетен класификатор на разходите по бюджета на 

Община Самуил. 

/3/ Разходите на Общинското предприятие „Озеленяване и благоустройство - община Самуил , 

съгласно приетия бюджет се отразяват в План-сметка и включват: 

1.  Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за утвърдените численост. 

2. Закупуване на материали, консумативи и материални активи, необходими за дейността на 

социалното предприятие - по параграфи материали и консумативи, горива, външни услуги и други. 

/4/ При формиране на печалба от страна на предприятието, същата се използва изцяло за постигане 

на положително социално въздействие, като минимум 51% се насочва за постигане на основната цел, а 

останалата част се използва от Община Самуил за подобряване на качеството на живот на уязвимите 

групи и  за свързани с основната цел дейности. 

Чл. 14. Бюджетните средства се изразходват само по предназначение, съгласно одобрения от Общинския 

съвет бюджет на Общинското предприятие. 

Чл. 15. Промени в одобреният бюджет се извършват след разглеждане и гласуване от Общинския съвет 

въз основа на мотивирано искане от Директора на Общинското предприятие . 

Чл. 15а Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община Самуил. 



Чл. 15б Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишния счетоводен 

отчет.  

Чл. 15в Предприятието реализира приходи от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в прихода на 

бюджета на Община Самуил. 

 

Глава седма 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

Чл. 16. Придобиване на дълготрайни активи както и други движими и недвижими вещи, необходими за 

осъществяване на дейността на Общинското предприятие се предоставят на предприятието с отделно 

решение на Общински съвет-Самуил и/или заповед на Кмета на Община Самуил за осъществяване на 

предмета на дейност, при спазване изискванията на Закона за счетоводството. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на този правилник: 

1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:  

а) в съответствие със своя правилник, има за основна цел постигането на измеримо, положително 

социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици и което:  

-предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост  

 и/или  

-използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;  

б) използва своята печалба на първо място  за постигането на основната си цел;  

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин; 

2. Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, насочени към подобряване 

качеството на живот на уязвими групи. Под социална възвращаемост не се разбира и не следва да се включват 

дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която трябва да се насочва 

към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на социалното предприятие трябва да води до 

постигане на измеримо положително социално въздействие. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.2 и чл.53 от Закона за 

общинска собственост. 

 

§2. След приемането на настоящият правилник Ръководителят на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности” незабавно предприема необходимите действия за  привеждане в 

съответствие с настоящия правилник. 

 

§3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство 

на Република България, в това число и актовете на органите на местно самоуправление на територията на 

община Самуил. 



§4. Настоящият Правилник е приет от Общински съвет - Самуил с Решение № 17.336 по протокол № 17 от 

28.02.2017 г изм. и доп. с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, изм. и доп. с Решение № 33.727 по Протокол № 

33 от 28.05.2018 г. изм. и доп. с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г. . изм. и доп. с Решение № 20.354 по 

Протокол № 20 от 20.01.2021 г.изм. и доп. с Решение № 21.359  по Протокол № 21от 11.02.2021 г.  на Общинския съвет- 

Самуил 
 

Приложение 1.1 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” 

 

№ 
Структурни звена и длъжностни 

наименования 

Брой 

длъжности 
Код по НКПД 

1 Ръководител-социален работник 1 1321-6008 

2 Счетоводител 1 2411-4006 

5 Социален работник 2 2635-6003 

 

Приложение 1.2 

 

ОПИС  

на предоставеното за стопанисване и управление  общинското имущество на Общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и социални дейности” 

  
Приет с Решение № 17.336 по протокол № 17 от 28.02.2017 г изм. и доп. с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 

г, изм. и доп. с Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 г. изм. и доп. с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 

22.03.2019 г. . изм. и доп. с Решение № 20.354 по Протокол № 20 от 20.01.2021 г.изм. и доп. с Решение № ............. по Протокол 

№ .........от ................. г.  на Общинския съвет- Самуил 

 

1. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 

Сграда на адрес с. Самуил, ул. Васил Левски № 31, представляваща двуетажна масивна сграда - 200 кв.м с 

предназначение "Административна сграда" и "Санитарен възел" - 60 кв.м. съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 74/20.03.2006г. Сградата по т. 1 се предоставя на Общинско предприятие 

„Озеленяване и благоустройство – Община Самуил” за срок от 3 години и при запазване на 

предназначението му за същия срок. 

 

2. ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И АКТИВИ 

2.1. Компютърна конфигурация ACER V226HQL - 1 бр 

2.2. Мултифункционално устройство BROTHER DCP-1512E – 1 бр. 



2.3.  Бюро, производител „Виденов Груп” ООД – 3 бр. 

2.4. Офис стол, производител „Виденов Груп” ООД – 3 бр. 

2.5. Секция, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

2.6.  Офис шкаф, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

2.7. Посетителски стол, производител „Виденов Груп” ООД – 2 бр. 

2.8.  Закачалка, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

 

 

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 № 21 
от заседание на 11.02.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-356 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет   на община Самуил 

 

    ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под 

наем на „Смесен магазин” в с. Кривица чрез  публичен  

търг с явно наддаване.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 20.01.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиан Аврамов 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 21.360 

 

         На 18.02.2021 г. изтича срока на  Договор за наем 

№35/18.02.2016 г.  сключен с ЕТ „Спринт-Затие Назиф”, 

Булстат 201545468 с адрес на управление:с.Кривица, 

ул.Ивайло №48, община Самуил, област Разград  

необходимо е  откриване на процедура за отдаване под 

наем чрез публичен търг с явно наддаване.  

      В „Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021год.” в Раздел І. 

т.6.1. Описание на имотите,  за които ще се  проведат 

търгове с явно наддаване или  публично оповестени 

конкурси  за отдаване под наем  на имущество   през 2021 

г.    

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

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

Самуил,  моля  ОбС- Самуил  да   открие  процедура за 

отдаване под наем на самостоятелен обект с 

предназначение за „Смесен магазин” състоящ се от 

търговско помещение със застроена площ от 24.00кв.м. и 

склад към него със застроена площ от 12.00кв.м., намиращ 

се на първия етаж на двуетажна масивна сграда с 

предназначение за „Читалище” в поземлен имот І-236, 

квартал 13 по плана на с. Кривица, с административен 

адрес:с. Кривица, ул.”Ивайло” № 42А, община Самуил по 

АПОС № 252/ 05.07.2006 год.                                                                                                     

 

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

чл. 14, ал. 7  от ЗОС  и чл. 16, ал. 4  от Наредба № 2 на ОбС 

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

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

 

РЕШИ: 

1. Да се проведе  публичен  търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на  самостоятелен обект с 

предназначение за „Смесен магазин” състоящ се от 

търговско помещение със застроена площ от 24.00кв.м. и 

склад към него със застроена площ от 12.00кв.м., намиращ 

се на първия етаж на двуетажна масивна сграда с 



предназначение за „Читалище”, находящ се в поземлен 

имот І-236, квартал 13 по плана на с.Кривица, с 

административен адрес:с.Кривица, ул.”Ивайло” №42А, 

община Самуил по АПОС №252/05.07.2006г.  с 

първоначална тръжна цена в размер на 102.38 лв. без ДДС. 

2. Определя се  стъпка  за наддаване – 10 % от 

първоначалната тръжна цена.  

3. Депозит за участие в публичния търг - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

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

подаване на заявленията  за участие в  публичния  търг. 

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

        5.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

        5.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

        5.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота  и извършен оглед  по образец; 

        5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно 

от администрацията  за кандидатите: 

        6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

        6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

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

допускат до участие в търга.  

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на 

търга и сключи договор  със спечелилия  в търга   

участник.  

 

 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/ 

 

 


