
 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-417 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за изработване на ПУП 

/подробен устройствен план/ -ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ в квартал 3 по плана на с.Самуил, община Самуил, 

област Разград. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27.416 
 

1. С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда 

разделяне на общински имот УПИ №ХІІІ за „Техническа 

инфраструктура” в квартал 3 по АЧОС №69/20.03.2006 г. и 

проектиране на нова улична отсечка с осови точки 230 и 

16А, продължение на ул. „Здравец”, с.Самуил, община 

Самуил, област Разград и включването му в ул. „Димчо 

Дебелянов”, с.Самуил, община Самуил, област Разград. 2. 

Частите на север от УПИ №ХІІІ след разделянето ще бъдат 

предавани към общинските имоти №V и №VІ в квартал 3. 3. 

Новообразуваният с проекта квартал, включващ имотите 

№І, №ІІ, №ІІІ, №ІV, №V, №VІ, №VІІ, №VІІІ, ще получи № 

88. Становището на Главния архитект на община Самуил е, 

че на основание чл.124а, ал.5 от Закона за устройство на 

територията искането е законосъобразно.  
 

 На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 11 и т. 23 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация; чл.6, ал.1 

и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 

124а, ал.1 и ал.5 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 

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

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

 

РЕШИ: 

1. Разрешава да се възложи изработване на проект за 

изменение на ПУП – ПРЗ, който предвижда: 1.1. Разделяне 

на общински УПИ № ХІІІ, с начин на трайно ползване за 

„Техническа инфраструктура”, в квартал 3 по АЧОС 

№69/20.03.2006 г. и проектиране на нова улична отсечка с 

осови точки 230 и 16А ,  



 

продължение на ул. „Здравец” до включването и в ул. „Димчо 

Дебелянов”, с.Самуил, община Самуил, област Разград. 1.2. С 

проекта се предвижда новообразувания квартал, част от бивш 

квартал 3, включващ имотите №І, №ІІ, №ІІІ, №ІV, №V, №VІ, 

№VІІ, №VІІІ получава № 88. 1.3.Частта от УПИ № ХІІІ, за 

„Техническа инфраструктура”, в квартал 3, остава за 

„Техническа инфраструктура“ и се обявява за публична 

общинска собственост. 2. Проектът да се изработи в обем и 

съдържание, съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове и в съответствие със 

ЗУТ и техническото задание по чл.125 от ЗУТ. 3. Одобрява 

задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на 

оспорване. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград 

по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

за изработване на ПУП /подробен устройствен план/-ПРЗ /план за регулация                   

 и застрояване/ в квартал 3, с. Самуил, община Самуил, област Разград  

І. Необходимост от изработване на ПУП-ПРЗ и основание за  изработването му. 

1. Община Самуил е собственик на УПИ  №ХІІІ за „Техническа инфраструктура” с площ от 

5184 кв.м.  в квартал 3,   по плана  на с.Самуил, община Самуил, област Разград,   по АПОС 

№69/20.03.2006 г. 

 През имота преминава път с каменна настилка, който не е предвиден по плана и е продължение 

на ул. „Здравец”  свързваща се с ул. „Димчо Дебелянов” в с.Самуил, община Самуил, област Разград.  

 

С този  ПУП се предвижда проектиране на нова  улична отсечка с осови точки  230 и 16А, продължение 

на ул. „Здравец”, с.Самуил, община Самуил, област Разград  до включването  и  в ул. „Димчо 

Дебелянов”, с.Самуил, община Самуил, област Разград. Частите на север, след разделяне  на парцел 

№ХІІІ,  ще се    предадат  към общинските  УПИ №V и УПИ№VІ в квартал  3.  

С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда  квартал  3,   включващ  парцелите  №І, №ІІ, №ІІІ, 

№ІV, №V, №VІ, №VІІ, №VІІІ, да бъде променен  на квартал  88, по приложената скица проект. 
 

 На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ  разрешение за изработване  на проект за подробен 

устройствен план се дава с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

Искането за издаване на такова решение се придружава от Задание по чл.125 от ЗУТ, което се одобрява 

едновременно с разрешението по чл.124а от ЗУТ. 

            

ІІ. Изисквания за изработване на ПУП – ПРЗ. 

            Предвид горните обстоятелства  да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8 от 

14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие със ЗУТ и 

техническото задание по чл.125 от ЗУТ.  

        Проектът за ПУП – ПЗ да се предостави на Възложителя в три екземпляра на хартиен носител и 

един на магнитен. 

                                     

                                                         Гл.архитект: 

                                                                            Арх. Е.Проданов  



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-418 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за изработване на Проект за 

изменение на ПУП /подробен устройствен план/-ПРЗ /план за 

регулация и застрояване на част от квартал 34 по плана на с. 

Самуил, община Самуил, област Разград  в обхват УПИ № І. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 417 
 

1. С проекта за изменение на подробен устройствен план – 

ПУП – ПРЗ се предвижда разделяне на общинския имот 

УПИ №І с предназначение за „Спорт и атракции” в квартал 

34 с площ от 6640 кв.м. по АЧОС №1895/08.01.2014 г. на 

11 бр. имоти: 1 бр. „За паркинг“ и 10 бр. за „Обществено 

делово обслужване” по приложената скица проект. 

Становището на Главния архитект на община Самуил е, че 

на основание чл.124а, ал.5 от Закона за устройство на 

територията искането е законосъобразно.  
 

На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 11 и т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация; чл.6, 

ал.2 и чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.5 и чл. 

124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

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

„Въздържали се” – няма  

 

РЕШИ: 
 

I. Разрешава да се възложи изработване на проект за ПУП 

– ПРЗ, който предвижда разделяне на общински имот 

УПИ №І с начин на трайно ползване за „Спорт и 

атракции” в квартал 34 по АЧОС №1895/08.01.2014 г. с 

площ от 6640 кв.м., както следва: 1.1. УПИ №І с площ от 

5134 кв.м. за паркинг; 1.2. УПИ №ІІ с площ от 154 кв.м. 

за обществено и делово обслужване; 1.3. УПИ №ІІІ с 

площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

1.4. УПИ №ІV с площ от 154 кв.м. за обществено и 



делово обслужване; 1.5. УПИ №V с площ от 154 кв.м. за 

обществено и делово  

 

обслужване; 1.6. УПИ №VІ с площ от 154 кв.м. за 

обществено и делово обслужване; 1.7. УПИ №VІІ с площ 

от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 1.8. УПИ 

№VІІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово 

обслужване; 1.9. УПИ №ІХ с площ от 155 кв.м. за 

обществено и делово обслужване; 1.10. УПИ №Х с площ 

от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 1.11. 

УПИ №ХІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово 

обслужване. 2. Проектът да се изработи в обем и 

съдържание, съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове и в 

съответствие със ЗУТ и техническото задание по чл.125 от 

ЗУТ. 3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване. На основание чл.124б, ал.4 от 

ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 4. 

Новообразуваният имот УПИ №І с площ 5134 кв.м. за 

паркинг се обявява за публична общинска собственост.  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на 

оспорване. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда 

на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 



З  А  Д  А  Н  И  Е 

за изработване на ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване в квартал 34 

по плана на с.Самуил  

І. Необходимост от изработване на ПУП-ПРЗ и основание за  изработването му. 

1. Община Самуил е собственик на УПИ  №І с предназначение  за „Спорт и атракции”  в квартал 34 с 

площ от 6640 кв.м.  по АЧОС №1895/08.01.2014 г.  

С този  ПУП - ПРЗ се предвижда разделяне на УПИ  №І с предназначение  за „Спорт и атракции”  в 

квартал 34 с площ от 6640 кв.м.  по АЧОС №1895/08.01.2014 г.  на   11 бр. имоти:  1 бр.  „за паркинг“  и  

10 бр.  за „Обществено делово обслужване” по приложената скица проект, както следва: 
      1.1. УПИ №І с площ от 5134 кв.м. за паркинг; 

      1.2. УПИ №ІІ с площ от 154 кв.м.  за обществено и делово обслужване; 

      1.3. УПИ №ІІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.4. УПИ №ІV с площ от 154 кв.м.  за обществено и делово обслужване; 

      1.5. УПИ №V с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.6. УПИ №VІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.7. УПИ №VІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.8. УПИ №VІІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.9. УПИ №ІХ с площ от 155 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.10. УПИ №Х с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

      1.11. УПИ №ХІ с площ от 154 кв.м. за обществено и делово обслужване. 

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешение за изработване  на проект за подробен устройствен 

план се дава с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.  Искането за издаване 

на такова решение се придружава от Задание по чл.125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с 

разрешението по чл.124а от ЗУТ. 

            

ІІ. Изисквания за изработване на ПУП – ПРЗ. 

            Предвид горните обстоятелства  да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8 от 14 

юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие със ЗУТ и техническото 

задание по чл.125 от ЗУТ.  

        Проектът за ПУП – ПРЗ да се предостави на Възложителя в три екземпляра на хартиен носител и 

един на магнитен. 

 

 

 

                    Гл.архитект: 

                                                                            Арх. Е.Проданов  



 
 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-419 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за изработване на ПУП 

/подробен устройствен план/-ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ в квартал 86 по плана на с.Самуил. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 418 
 

1. С проекта за изменение на подробен устройствен план – ПУП 

– ПРЗ се предвижда разделяне на общински имот УПИ №І за 

„Пазар за селскостопанска продукция” в квартал 86, по плана на 

с.Самуил, община Самуил, област Разград, съгласно АЧОС 

№67/20.03.2006 г. на три имота: 1.1. УПИ №І с площ от 775 кв.м. 

за обществено и делово обслуждане; 1.2. УПИ №ІІІ с площ от 1776 

кв.м. за техническа инфраструктура; 1.3. УПИ №ІV с площ от 520 

кв.м. за обществено и делово обслужване. 2. Издадените части на 

запад в двата края на УПИ №І се предават към улицата и стават 

публична общинска собственост. Становището на Главния 

архитект на община Самуил е, че на основание чл.124а, ал.5 от 

Закона за устройство на територията искането е законосъобразно.  

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1 

от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал.1 

и ал.5 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

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

„Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ: 

1. Разрешава да се възложи изработване на проект за ПУП – 

ПРЗ, който предвижда разделяне на общински имот УПИ 

№І с предназначение „Пазар за селскостопанска продукция” 

в квартал 86 по плана на с.Самуил, община Самуил, област 

Разград, съгласно АЧОС №67/20.03.2006 г. на три имота: 

1.1. УПИ №І с площ от 775 кв.м. за обществено и делово 

обслужване; 1.2. УПИ №ІІІ с площ от 1776 кв.м. за 

техническа инфраструктура; 1.3. УПИ №ІV с площ от 520 

кв.м. за обществено и делово обслужване. 2. Издадените 

части на изток и запад в двата края на УПИ №І се предават 

към улиците,както и новообразувания УПИ №ІІІ с площ от 



1776 кв.м. за „Техническа инфраструктура“ се обявяват за 

публична общинска собственост. 3.  

 

 

Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно 

Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове и в съответствие със ЗУТ и 

техническото задание по чл.125 от ЗУТ. 4. Одобрява задание 

по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация.  

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи 

на оспорване 

. 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград 

по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

за изработване на ПУП /подробен устройствен план/-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в  

квартал 86 по плана на с.Самуил 

І. Необходимост от изработване на ПУП-ПРЗ и основание за  изработването му. 

1. Община Самуил е собственик на УПИ  № І за „Пазар за селскостопанска продукция” с площ 

от 3230 кв.м.  в квартал 86  по плана  на с.Самуил, община Самуил, област Разград  по АЧОС 

№67/20.03.2006 г.  

В имота има  два фундамента и съоръжения  на техническата инфраструктура.   

 

С този  ПУП се  предвижда разделяне на общински имот  УПИ  №І за „Пазар за селскостопанска 

продукция”  в квартал 86 по АЧОС №67/20.03.2006 г. на три имота по приложената скица проект, както 

следва: 

    1.1. УПИ  №І с площ от 775 кв.м. за обществено и делово обслужване; 

    1.2. УПИ №ІІІ с площ от 1776 кв.м. за техническа инфраструктура; 

    1.3. УПИ №ІV с площ от 520 кв.м. за обществено и делово обслужване. 

 

2. Издадените части на изток и  запад в двата края  на УПИ  №І  да  бъдат предадени  към улиците и  

стават  публична общинска собственост. 

 

 На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешение за изработване  на проект за подробен 

устройствен план се дава с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

Искането за издаване на такова решение се придружава от Задание по чл.125 от ЗУТ, което се одобрява 

едновременно с разрешението по чл.124а от ЗУТ. 

            

ІІ. Изисквания за изработване на ПУП – ПРЗ. 

            Предвид горните обстоятелства  да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8 от 

14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие със ЗУТ и 

техническото задание по чл.125 от ЗУТ.  

        Проектът за ПУП – ПРЗ да се предостави на Възложителя в три екземпляра на хартиен носител и 

един на магнитен. 

                                     

                                                         Гл.архитект: 

                                                                           Арх. Е.Проданов 



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-421 от инж. Джевдет Азис 

– Кмет на Община Самуил. 

  

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински 

нежилищен имот по Закона за приватизацията и 

следприватизационен контрол в с.Самуил, община Самуил, област 

Разград. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 419 
 

С решение №24.402/20.04.2021 г. на Общински съвет - 

Самуил се прие годишен план за приватизация съгласно чл.6, ал.2 

от ЗПСК за продажба на общински нежилищен Протокол № 27 от 

11.06.2021 г. 12 имот, представляващ: Урегулиран поземлен имот - 

застроен с начин на трайно предназначение – урбанизирана 

територия с начин на трайно ползване – „Фурна“ с площ от 1680 

кв.м., ведно с построените в имота: Самостоятелен обект – 

едноетажна масивна сграда с начин на трайно ползване за 

„Производствен обект“ със застроена площ от 511.00 кв.м. и 

пристроените към нея: Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ със застроена площ от 62.00 кв.м.; 

Едноетажна масивна сграда с предназначение „Склад“ със 

застроена площ от 63.00 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ със застроена площ от 14.00 кв.м., 

находящ се в с.Самуил, ул.Васил Левски №28, община Самуил, 

област Разград, УПИ №V-104, квартал 58 целият от 1680 кв.м. по 

плана на с.Самуил, одобрен със Заповед №908/1983 г., съгласно 

АЧОС №4197/21.12.2020г.  

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 2, 

т.6, чл.4, ал.4 и чл. 28 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗСПК), във връзка с чл.3, ал.6 от 

Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните 

оценки и чл.4, ал.4 и чл.5, ал.3, т.7 от Наредба за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за 

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

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



 

РЕШИ: 

 

І. Открива процедура по приватизация на общински нежилищен 

имот, невключен в имуществото на общински търговски 

дружества, представляващ Урегулиран поземлен имот - застроен с 

начин на трайно предназначение – урбанизирана територия с начин 

на трайно ползване – „Фурна“ с площ от 1680 кв.м., ведно с 

построените в имота: Самостоятелен обект – едноетажна масивна 

сграда с начин на трайно ползване за „Производствен обект“ със 

застроена площ от 511.00 кв.м. и пристроените към нея: 

Едноетажна масивна сграда с предназначение „Склад“ със 

застроена площ от 62.00 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ със застроена площ от 63.00 кв.м.; 

Едноетажна масивна сграда с предназначение „Склад“ със 

застроена площ от 14.00 кв.м., находящ се в с.Самуил, ул.Васил 

Левски №28, община Самуил, област Разград, УПИ №V-104, 

квартал 58 целият от 1680 кв.м. по плана на с.Самуил, одобрен със 

Заповед №908/1983 г., съгласно АЧОС №4197/21.12.2020г. ІІ. 

Упълномощава Кмета на Община Самуил да възложи дейностите 

по изготвяне на анализи на правното състояние, информационни 

меморандуми и приватизационни оценки, чрез провеждане на 

процедура по пряко договаряне. ІІІ. Определя Кмета на Община 

Самуил лице, което да удостовери верността на информацията, 

съдържаща се в анализа на правното състояние на обекта на 

приватизация. ІV. Забранява извършването на разпоредителни 

сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово 

участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания 

и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. V. 

Възлага на Кмета на Община Самуил да извърши всички 

необходими правни и фактически действия по организацията и 

провеждането на процедурата по т.І от настоящето решение, 

предвидени в Закона за приватизация и  

 

 

 

следприватизационен контрол (ЗСПК), в Наредба за анализите на 

правното състояние и приватизационните оценки и в Наредба за 

възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за 

приватизация или със следприватизационния контрол, 

включително процесуално представителство, включително 

неупоменати в настоящето решение, изрично.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград 

по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-497 от инж. Джевдет Азис – 

Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 6 150 лв. 

/шест хиляди сто и петдесет лева/ на основаниe Указания на 

Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” 

ДДС 07/04.04.2008г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 420 
 

Община Самуил в качеството на партньор на община 

Лозница-бенефициент в изпълнение на договор BG05M9OP001-

2.103-0077-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 BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 4” с финансиране 

по ОПРЧР. 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, 

разходи за канцеларски материали, горива, медикаменти, хигиенни 

консумативи, интернет, телефон и супервизия през м.май и м. юни 

2021 г. предвидени в проекта в размер на 6 150 лв. /шест хиляди сто 

и петдесет лева/.  

 

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, ал.2 и ал.4 от Закона за публични финанси, 

Общинския съвет на Община Самуил, със „За” – 16 гласа; 

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

 

РЕШИ: 

 

1.Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС  в размер на 6 150 лв. /шест хиляди сто и петдесет лева/, 



необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания, разходи за канцеларски материали,  

 

горива, медикаменти, хигиенни консумативи, интернет, 

телефон и супервизия през м. май и м. юни 2021 г.  по проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Лозница и Община Самуил” по договор BG05M9OP001-

2.103-0077-C01, както следва: 

 

Наименование Параграф  

Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето) 
76-00 

  – 6 150 

лв. 

Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето) 
76-00 

+ 6 150 

лв. 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград 

по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-498 от инж. Джевдет Азис – 

Кмет на Община Самуил. 

 
ОТНОСНО:   Актуализация на капиталовия списък за 2021 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 421 
    

В приетият план за капиталови разходи за 2021 г. с Решение 

№ 22.374/01.03.2021 г. на Общинския съвет,  се налага да се 

направят следните промени:  
    

Във функция III „Образование“, в дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“, се създава нов обект 

„Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски” с. Хърсово на стойност 1 080,00 лв., като сумата е с 

източник – субсидия за 2021 г. Обекта ще се отнесе по § 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ като се 

намаляват разходите по § 10-11 „Храна“ с 1 080,00 лв. 
 Разходът е обоснован във връзка с осигуряване на сигурността на 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово при провеждането на 

националното външно оценяване за учебната 2020 – 2021 г. съгласно 

писмо с Изх.№ РД-07-175/09.06.2021 г. на директора на учебното 

заведение. 
  
 След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 2 960 854 лв. от последната актуализация на 20.04.2021 г. 

 

                    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 124, 

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

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

няма; „Въздържали се” – няма   
,   

РЕШИ: 

 

 1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

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

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 
 



 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград 

по реда на АПК. 
 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



Приложение №4 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2021 година 

 

Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2021 година 

№ 

по 

ред 

Обект / актив 
Капиталов 

разход за 2021г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Средства 

от ДФЗ - 

РА 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  

2020г./31-

11 

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи по 

ЗДБРБ за 

2021г./31-

13/ 

Субсидия 

от РБ за 

2020 по 

ЗДБРБ/31-

13 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2019 

г./31-13/ 

 ПМС 

№165/07.08.2018г. 

 ПМС 

№348/18.12.2019г. 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък 

от  2020 

г./31-12 

    1=2+9+10+11+12 2=3+4+5+6+7+8 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ 
2 960 854 1 290 877 549 000 103 949 71 050 336 325 161 753 68 800 149 558 1 027 636 492 783 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 2 029 626 620 050 549 000 0 71 050 0 0 0 110 160 939 210 360 206 

  Функция ІII "Образование" 211702 0             0 0 211 702 

  

Дейност 322 

Неспециализирани училища 

ДД 
211 702 0                 211 702 

1.   

Ремонт на сграда  на ОУ 

"Св.Паисий Хилендарски" 

с.Хърсово(СМР) 

211 702 0                 211 702 

  

Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

245 384 71 050 0 0 71 050 0 0 0 25 830 0 148 504 

  

Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 
98 832 0                 98 832 

2.   

Изграждане на част от втори 

етап на проект от услугата 

ЦНСТ с. Богомилци 
51 000 0                 51 000 

  

     Изграждане на част от втори 
етап на проект от услугата 

ЦНСТ с. Богомилци(СМР) 
50 000 0                 50 000 

  

     Изграждане на част от втори 
етап на проект от услугата 

ЦНСТ с. Богомилци(Авторски 

надзор) 

500 0                 500 

  
     Изграждане на част от втори 
етап на проект от услугата 

500 0                 500 



ЦНСТ с. Богомилци(Строителен 

надзор) 

3. 

Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 

етап 

47 832 0                 47 832 

  

    Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 
етап(СМР) 

46 932 0                 46 932 

  

    Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 

етап(Авторски надзор) 

450 0                 450 

  

    Ремонт и оборудване на 

ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 

етап(Строителен надзор) 

450 0                 450 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 
49 672 0                 49 672 

4. 

Изграждане на стълбищна 

клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил 

49 672 0                 49 672 

  

      Изграждане на стълбищна 
клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил(Изработване на 

технически инвестиционен 
проект за обекта) 

2 772 0                 2 772 

  

      Изграждане на стълбищна 

клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил(СМР) 
46 000 0                 46 000 

  

      Изграждане на стълбищна 

клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил(Авторски надзор) 
450 0                 450 

  

      Изграждане на стълбищна 
клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил(Строителен надзор) 
450 0                 450 

  
Дейност 554 Защитени 

жилища  
96 880 71 050 0   71 050 0 0 0 25 830 0 0 

5.  
Основен ремонт на сграда 

към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 
96 880 71 050     71050       25830     

  

      Основен ремонт на сграда 
към ЗЖ-Кривица - І-ви 

етап(СМР) 

93 280 71 050     71050       22230     

  

      Основен ремонт на сграда 
към ЗЖ-Кривица - І-ви 

етап(Строителен надзор) 

1 200 0             1200     

  

      Основен ремонт на сграда 

към ЗЖ-Кривица - І-ви 
етап(Авторски надзор) 

2 400 0             2400     

  

Функция VІ "Жилищно 

строителство,благоустройство 

, комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 
1 572 540 549 000 549 000 0 0 0 0 0 84 330 939 210 0 

  

Дейност 606- Изграждане и 

ремонт на пътища-Местни 

дейности 
183 600 183 600 183 600 0 0 0 0 0 0 0 0 



6.  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Пирин 

с. Самуил 
51 000 51 000 51 000                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Пирин с. 
Самуил(СМР) 

50 000 50 000 50 000                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Пирин с. 
Самуил(Авторски надзор) 

500 500 500                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Пирин с. 

Самуил(Строителен надзор) 
500 500 500                 

7. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Тунджа 

с. Владимировци 
81 600 81 600 81 600                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци(СМР) 
80 000 80 000 80 000                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Тунджа с. 
Владимировци(Авторски 

надзор) 
800 800 800                 

  

    Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци(Строителен 

надзор) 

800 800 800                 

8.  

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Баба 

Тонка с. Богданци 
51 000 51 000 51 000                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Баба 
Тонка с. Богданци(СМР) 

50 000 50 000 50 000                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Баба 

Тонка с. Богданци(Авторски 
надзор) 

500 500 500                 

  

    Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Баба 
Тонка с. Богданци(Строителен 

надзор) 
500 500 500                 

  

Дейност 619 Др.дейности по 

жилищно 

строителство,благоустройство 

и регионално развитие-

Местна дейност 

1 388 940 365 400 365 400           84 330 939 210   

9. 

Преустройство на детска 

градина в заведение за 

социални грижи с. Голяма 

Вода 

365 400 365 400 365 400           0     

  

    Преустройство на детска 

градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода(СМР) 
360 000 360 000 360 000                 

  
    Преустройство на детска 

градина в заведение за социални 
2 700 2 700 2 700                 



грижи с. Голяма Вода(Авторски 

надзор) 

  

    Преустройство на детска 

градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма 

Вода(Строителен надзор) 

2 700 2 700 2 700                 

10. 

Преустройство на детска 

градина-детски дом в 

заведение за социални грижи 

с. Ножарово 
82 500 0 0           82 500     

  

     Преустройство на детска 

градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. Ножарово 
(Изработване на технически 

инвестиционен проект за обект) 

6 000 0             6 000     

  

    Преустройство на детска 
градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. 

Ножарово(СМР) 

75 000 0             75 000     

  

     Преустройство на детска 
градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. 

Ножарово(Авторски надзор) 
750 0             750     

  

     Преустройство на детска 

градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. 
Ножарово(Строителен надзор) 

750 0             750     

  

ПРОЕКТ 

"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 

941 040 0             1 830 939 210   

11. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. Самуил 
30 438 0             37 30 401   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. 
Самуил(СМР) 

26 394 0               26 394   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. 
Самуил(Разходи за 

изработването на техническите 

инв. Проекти) 

1 402 0               1 402   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. 
Самуил(Непредвидени разходи 

по прякото изпълнение на СМР) 

1 902 0               1 902   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ком 
(ОК108-107-106) с. 

Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 

392 0             12 380   



  

               В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. 

Самуил(Разходи за строителен 

надзор) 

348 0             25 323   

12. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. Богданци 
25 590 0             0 25 590   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Огоста 
(ОК64-62-61) с. Богданци(СМР) 

22 151 0               22 151   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Огоста 
(ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за 

изработването на техническите 
инв. Проекти) 

1 212 0               1 212   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Огоста 
(ОК64-62-61) с. 

Богданци(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение 
на СМР) 

1 644 0               1 644   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. 
Богданци(Разходи за авторски 

надзор) 

329 0               329   

  

               В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. 

Богданци(Разходи за строителен 
надзор) 

254 0               254   

13. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 

(ОК28-29-30) с. Ножарово 
56 720 0             0 56 720   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 

(ОК28-29-30) с. 
Ножарово(СМР) 

49 147 0               49 147   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за 

изработването на техническите 
инв. Проекти) 

2 662 0               2 662   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 

(ОК28-29-30) с. 
Ножарово(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение 

на СМР) 

3 612 0               3 612   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 

(ОК28-29-30) с. 

722 0                722   



Ножарово(Разходи за авторски 

надзор) 

  

               В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Янтра 

(ОК28-29-30) с. 

Ножарово(Разходи за 
строителен надзор) 

577 0               577   

14. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци 
144 372 0             1 184 143 188   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

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

Владимировци(СМР) 

129 392 0             1 184 128 208   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Разходи за 
изработването на техническите 

инв. Проекти) 

4 724 0               4 724   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

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

Владимировци(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение 
на СМР) 

6 410 0               6 410   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

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

Владимировци(Разходи за 

авторски надзор) 

1 282 0               1 282   

  

               В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Разходи за 
строителен надзор) 

2 564 0               2 564   

15. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил 
223 710 0             0 223 710   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил(СМР) 

200 580 0               200 580   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Разходи за 
изработването на техническите 

инв. Проекти) 

3 814 0               3 814   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение 
на СМР) 

13 883 0               13 883   

  
                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 
2 777 0               2 777   



връх с. Самуил(Разходи за 

авторски надзор) 

  

               В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Разходи за 

строителен надзор) 

2 656 0               2 656   

16. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - тротоар 
16 562 0             0 16 562   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - тротоар(СМР) 
15 093 0               15 093   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - 

тротоар(Разходи за 
изработването на техническите 

инв. Проекти) 

0 0                   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил - 

тротоар(Непредвидени разходи 

по прякото изпълнение на СМР) 

1 063 0               1 063   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - 
тротоар(Разходи за авторски 

надзор) 

213 0               213   

  

               В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - 

тротоар(Разходи за строителен 

надзор) 

193 0               193   

17. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил 
26 708 0             0 26 708   

  

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

Самуил(СМР) 
23 939 0               23 939   

  

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

Самуил(Разходи за 

изработването на техническите 
инв. Проекти) 

457 0               457   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой с. 
Самуил(Непредвидени разходи 

по прякото изпълнение на СМР) 
1 664 0               1 664   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой с. 
Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 

333 0               333   

  

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

Самуил(Разходи за строителен 

надзор) 
315 0               315   



18. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил - тротоар 
4 868 0             0 4 868   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой с. 

Самуил- тротоар(СМР) 
4 430 0               4 430   

  

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

Самуил- тротоар(Разходи за 

изработването на техническите 
инв. Проекти) 

0 0                   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой с. 
Самуил- тротоар(Непредвидени 

разходи по прякото изпълнение 

на СМР) 

320 0               320   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой с. 

Самуил- тротоар(Разходи за 
авторски надзор) 

64 0               64   

  

               В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Ахелой с. 

Самуил- тротоар(Разходи за 
строителен надзор) 

54 0               54   

19. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Прогрес 

от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци 
250 745 0             0 250 745   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Прогрес 

от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(СМР) 

229 256 0               229 256   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Прогрес 

от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Разходи за 
изработването на техническите 

инв. Проекти) 

3 149 0               3 149   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Прогрес 

от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Непредвидени 
разходи по прякото изпълнение 

на СМР) 

11 462 0               11 462   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

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

Владимировци(Разходи за 

авторски надзор) 

2 293 0               2 293   

  

               В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Прогрес 

от км.0+000 до км. 0+677 с. 
Владимировци(Разходи за 

строителен надзор) 

4 585 0               4 585   



20. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Кавала 

с. Самуил 
45 644 0             609 45 035   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Кавала с. 

Самуил(СМР) 
39 696 0               39 696   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Кавала с. 

Самуил(Разходи за 

изработването на техническите 
инв. Проекти) 

1 550 0             609 941   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Кавала с. 
Самуил(Непредвидени разходи 

по прякото изпълнение на СМР) 

3 425 0               3 425   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Кавала с. 

Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 

685 0               685   

  

               В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Кавала с. 

Самуил(Разходи за строителен 

надзор) 
288 0               288   

21. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Царевец 

с. Самуил 
67 425 0             0 67 425   

  

                В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Царевец с. 

Самуил(СМР) 
60 425 0               60 425   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Царевец с. 

Самуил(Разходи за 

изработването на техническите 
инв. Проекти) 

1 157 0               1 157   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Царевец с. 

Самуил(Непредвидени разходи 
по прякото изпълнение на СМР) 

4 211 0               4 211   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Царевец с. 
Самуил(Разходи за авторски 

надзор) 

842 0               842   

  

               В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Царевец с. 

Самуил(Разходи за строителен 

надзор) 
790 0               790   

22. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 

0+000 до км. 0+163 

48 258 0             0 48 258   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 
0+000 до км. 0+163(СМР) 

43 739 0               43 739   

  
                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Хан 
703 0               703   



Аспарух с. Ножарово от км. 

0+000 до км. 0+163(Разходи за 

изработването на техническите 

инв. Проекти) 

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Хан 
Аспарух с. Ножарово от км. 

0+000 до км. 

0+163(Непредвидени разходи 
по прякото изпълнение на СМР) 

2 560 0               2 560   

  

                В т.ч. Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 
0+000 до км. 0+163(Разходи за 

авторски надзор) 

512 0               512   

  

               В т.ч. Реконструкция и 
рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 

0+000 до км. 0+163(Разходи за 
строителен надзор) 

744 0               744   

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 931 228 670 827 0 103 949 0 336 325 161 753 68 800 39 398 88 426 132 577 

  
Функция І "Общи държавни 

служби" 15 000 0             15 000   0 

  
Дейност 123 Общински съвет - 

Местни дейности 
15 000 0             15 000 0 0 

23. 

Закупуване на инвенторни 

климатични системи за 

заседателната зала на Обс 
15 000 0             15 000     

  
Функция ІІ "Отбрана и 

сигурност" 
52 000 0                 52 000 

  

Дейност 285 Доброволни 

формирования за защита при 

бедствия-Държавна дейност 

52 000 0                 52 000 

24. 

Закупуване на специализирана 

техника - високопроходим 
автомобил за защита при 

бедствия 
50 000 0                 50 000 

25 
Моторен (бензинов) верижен 
трион - 2 бр. 

2 000                   2 000 

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

  

Дейност 311 Целодневни 

детски градине - Местна 

дейност 

4 905 0             4 905   0 

26. 
Оборудване на детска площадка 
ДГ "Радост" с.Владимировци 4 905 0 0   0 0 0   4 905   0 

  

Дейност 322 

Неспециализирани училища 

ДД 
12 748 0             1 080   11 668 

27. 

Закупуване на инвенторни 

климатични системи за СУ 

"Св.Св.Кирил и Методий" 
с.Самуил -5бр. 

7 500 0                 7 500 



28. 

Закупуване на професионално 

МФУ за СУ "Св.Св.Кирил и 

Методий" с.Самуил -1бр. 
2 500 0                 2 500 

29. 

Преносим компютър за ОУ 

"Христо Ботев" с. 

Владимировци- 2 бр. 
1 668 0                 1 668 

  

Изграждане на система за 
видеонаблюдение в ОУ "Св. 

Паисий Хилендарски" с. 

Хърсово 

1 080               1 080     

  

Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

68 909 0     0       0 0 68 909 

  

Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 
32 909 0     0       0 0 32 909 

30. 

Осигуряване на достъпна среда 

в сградата на ЦНСТПЛУИ 

с.Самуил(строителен надзор) 
1 140                   1 140 

31. 

Реновиране на автомобилен 
подход на строеж"Ремонт и 

оборудване на ЦНСТ 

с.Богомилци, община Самуил"-
първи етап:Изграждането на 

асансьор и необходимото към 

него техническо  
помещение,реновиране на 

автомобилния подход, който е 

разположен северно от сградата 
на ЦНСТ, обновяване на 

алеята,осигуряваща пешеходен 

достъп до сградата,както и 
настилката около самата 

сграда"(строителен надзор) 

1 769                   1 769 

32. 
Закупуване на автомобил за 

ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 
15 000 0                 15 000 

33. 
Закупуване на дивани - 3 бр. за 

ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 4 500 0                 4 500 

34. 

Закупуване на сушилня за дрехи 
-1 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. 

Богомилци 
1 500 0                 1 500 

35. 

Закупуване на водогреен котел 

на твърдо гориво за 
ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 

9 000 0                 9 000 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 
36 000                   36 000 

36. 

Бойлер 500л. за инсталация на 

слънчева енергия ДПЛУИ 

Самуил 
3 000                   3 000 

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

38. 
Закупуване на котел на твърдо 

гориво ДПЛУИ Самуил 
20 000                   20 000 

39. 
Закупуване на трактор за 

ДПЛУИ Самуил 
12 000                   12 000 



  

Функция VI "Жилищно 

строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда" 

708 866 602 027 0 103 949 0 336 325 161 753 0 18 413 88 426 0 

  

Дейност 619 Др.дейности по 

жилищно 

строителство,благоустройство 

и регионално развитие-

Местна дейност 

708 866 602 027 0 103 949 0 336 325 161 753 0 18 413 88 426 0 

40. 

Реконструкция и разширение 

на Общинска сграда в 

с.Самуил  
167 566 161 753         161 753   5 813     

  

        Реконструкция и 

разширение на Общинска 

сграда в с.Самуил (СМР) 
159 166 159 166         159 166         

  

        Реконструкция и 

разширение на Общинска 

сграда в с.Самуил (Строителен 

надзор) 
4 200 0             4 200     

  

        Реконструкция и 

разширение на Общинска 

сграда в с.Самуил (Авторски 
надзор) 

4 200 2 587         2 587   1 613     

41. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Пирин(площад) с. 

Самуил 

1 560 0             1 560     

42. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Здравец с. Самуил 

1 080 0             1 080     

43. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Вит с. Владимировци 

1 710 0             1 710     

44. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Беласица с. 

Владимировци 
1 335 0             1 335     

45. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Бистрица с. 

Владимировци 
1 635 0             1 635     

46. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Тунджа с. 

Владимировци-I етап 
1 170 0             1 170     

47. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Тунджа с. 

Владимировци-II етап 
1 530 0             1 530     

48. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Дунав с. Владимировци 
1 320 0             1 320     

49. 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти на 

улица Сребърна с. Богданци 
1 260 0             1 260     



50. 

Реконструкция, естетизиране 

на достъпна селищна среда в 

обществена територия - 

централна част на с. 

Владимировци І етап  

103 949 103 949   103 949               

  

       Реконструкция, 
естетизиране на достъпна 

селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. 
Владимировци І етап (СМР) 

95 499 95 499   95 499               

  

       Реконструкция, 

естетизиране на достъпна 

селищна среда в обществена 
територия - централна част на с. 

Владимировци І етап (изготвяне 
на технически проект) 

6 000 6 000   6 000               

  

       Реконструкция, 

естетизиране на достъпна 

селищна среда в обществена 
територия - централна част на с. 

Владимировци І етап 

(Строителен надзор) 

950 950   950               

  

       Реконструкция, 

естетизиране на достъпна 

селищна среда в обществена 
територия - централна част на с. 

Владимировци І етап (Авторски 

надзор) 

1 500 1 500   1 500               

51. 

П-кт 

Реконструкция,естетизиране 

на достъпна селищна среда в 

обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап 

IІ 

336 325 336 325       336 325           

  

     П-кт 
Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част 
на с.Самуил-Етап IІ(СМР) 

330 392 330 392       330 392           

  

     П-кт 

Реконструкция,естетизиране на 
достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част 

на с.Самуил-Етап IІ(Строителен 

надзор) 

1 672 1 672       1 672           

  

     П-кт 

Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в 
обществ.територии в центр.част 

на с.Самуил-Етап IІ(Авторски 

надзор) 

4 261 4 261       4 261           

52. 

Обект "Изграждане на спортна 

площадка в с. Богданци, община 

Самуил" - Етап І 
88 426                 88 426   

  
     В т.ч. Обект "Изграждане на 

спортна площадка в с. 
49 039 0               49 039   



Богданци, община Самуил" - 

Етап І 

  

     В т.ч. Обект "Изграждане на 

спортна площадка в с. 

Богданци, община Самуил" - 

Етап І 

24 649 0               24 649   

  

     В т.ч.  Доставка и монтаж на 
съоръжения спортна площадка 

с. Богданци 

5 160 0               5 160   

  

     В т.ч. Непредвидени разходи 
за СМР в хода на изпълнение на 

обектите 
3 684 0               3 684   

  

     В т.ч. Изработване на 
технически инвестиционен 

проект за спортна площадка с. 

Богданци 

3 684 0               3 684   

  
     В т.ч. Авторски надзор на 

проекта 
736                 736   

  
     В т.ч. Стрителен надзор на 

проекта 
1 474 0               1 474   

  
Функция VIII "Икономически 

дейности и услуги" 68 800 68 800           68 800   0   

  

Дейност 832 "Служби и 

дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на 

пътищата" Местна дейност 
68 800 68 800           68 800       

53. 
Придобиване на 1 брой трактор 

за снегопочистване 
60 000 60 000           60 000       

54. Механизирана техника - торачка 800 800           800       

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

56. 
Гребло за трактор -1 брой за 

снегопочистване  
6 000 6 000           6 000       



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-499 от д-р Бейтула Сали – 

Председател на ОбС-Самуил. 

 

ОТНОСНО:  Приемане на становище по Бизнес плана на «ВиК» 

ООД – Исперих за 2022-2026 г.  
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 422 
 

Настоящият бизнес план на “ВиК” ООД, гр. Исперих е разработен 

в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, 

регулиращи водния сектор в Република България. Като базова 

година е приложена отчетната 2020 г. В основната си част, като 

формат и съдържание, настоящият Бизнес план отговаря на 

изискванията на Приложение 2 към чл. 25, ал. 11 от Наредба от 

2006 г. за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на 

годишните целеви нива на показателите за качество на 

водоснабдителните и канализационните услуги. Описаната 

стратегия на ВиК оператора, свързана с развитието на сектора, 

кореспондира със Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги от 2005 г., съгласно който «В бизнес 

плановете ВиК операторите предвиждат дейности за експлоатация, 

мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и 

съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и 

изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на 

дългосрочните нива на показателите за качеството на 

предоставяните В и К услуги.» (чл.10, ал.4). При разглеждането на 

представения Бизнес план за 2022-2026 г. сме насочили нашето 

Протокол № 27 от 11.06.2021 г. 40 внимание върху справките, 

които отразяват ремонтната и инвестиционната програма на 

дружеството за посочения период в областта на водоснабдяването 

и отвеждането на отпадъчните води, конкретно за Община Самуил. 

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационни услуги, 

Указанията на КЕВР и условието за единна цена на предоставяните 

услуги в рамките на обособената територия, обслужвана от ВиК 

оператора, за 2022-2026 г. се предвижда увеличение на цената на 

водоснабдителните услуги. Основание за това е относителната 

тежест на разходните компоненти в предложеното увеличение на 

цените на услугите, съгласно данни на ВиК оператора , разходите 

за стопанисване, поддържане и експлоатация, увеличението на 

минималната работна заплата, разходи, местни данъци и такси, 

застраховки и др. Разработеният бизнес план е насочен за 

постигане на годишните целеви нива на показателите за качество 



на В и К услуги и е съобразен със стратегията за развитие на водния 

сектор; закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги; условията и реда за формулиране на 

годишните целеви нива на показателите и Указанията за 

разработване на бизнес планове; изискванията на Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните 

и канализационните услуги по метода „горна граница на цените”; 

специфичните особености в дейността на “В и К ” ООД, гр. 

Исперих. На основата на заложените параметри за постигане по 

отделните цели в бизнес плана се правят разчети, анализи и оценки, 

които са предмет на постигане, контрол и отчет от страна на 

ръководството и останалия персонал на дружеството. Основен 

акцент в разработването на бизнес плана е ресурсното осигуряване 

на поставените за постигане цели, включително: средства за 

инвестиции, материали и персонал, за които са разработени 

прогнозите за 2022-2026 г.,които допринасят за изпълнение на 

поставената в Плана цел на дружеството, а именно да предоставя 

качествено и непрекъснато водоснабдяване на населението на 

региона, обслужвано от дружеството при социално поносима цена 

и ефективно управление.  

 

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

връзка с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните 

и канализационните услуги, Общински съвет – Самуил, със „За” – 

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

 

РЕШИ: 

 

1.Общински съвет – Самуил изразява положително становище по 

предоставения Бизнес плана на «ВиК» ООД – Исперих за 2022-

2026 г. 2. Възлага на Кмета на Община Самуил да изиска от 

Управителя на “В и К ” ООД, гр. Исперих писмена информация за 

ремонтната и инвестиционната програма на дружеството за 

посочения период в областта на водоснабдяването и отвеждането 

на отпадъчните води, конкретно за Община Самуил. 

 

  Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  

и на областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 
     

Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок от 

приемането му пред Административен съд- Разград по реда на 

АПК. 

 

 
 

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

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Н.-Хамид/



 

 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-416 от  Севим Рамаданова 

-  зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО:  Съгласие за  поставяне на електромерно табло в 

сграда с предназначение  за  „Електропроизводство“  с 

идентификатор №11449.73.853.3 в с.Владимировци. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 423 
 

 Във връзка с получено Заявление с Вх.№2182 от 26.05.2021 

год. от Ибрахим Сюлейман Ахмед с адрес: с.Владимировци, ул. 

Никола Петков №35, община Самуил, област Разград с молба за 

поставяне на електромерно табло в сграда с идентификатор 

№11449.73.853.3 с площ от 7 кв.м. с предназначение „Сграда за 

електропроизводство” – общинска собственост по АЧОС 

№616/10.01.2011 год. по кадастралната карта и кадастралните 

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

Същият е собственик на сграда с идентификатор №11449.73.823.1 

с площ от 525 кв.м. с предназначение за „Складова база, склад в 

с.Владимировци, община Самуил, област Разград (в бившия 

стопански двор на с.Владимировци) по Н.А. №117, том I, 

рег.№1032, дело №101 от 2017 г., за който предстои 

присъединяване към електрическата мрежа.  

 

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

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Самуил, със 

„За” – 15 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за  поставяне  на  електромерно  табло  в сграда с 

идентификатор №11449.73.853.3  с  площ от 7 кв.м.,  с 

предназначение  „Сграда за електропроизводство”  – общинска 

собственост по АЧОС №616/10.01.2011год.  за захранване с 

ел.енергия   на  сграда с идентификатор №11449.73.823.1 с площ от 

525 кв.м. с предназначение за „Складова база, склад“  в  

с.Владимировци, община Самуил, област Разград  - собственост на 

Ибрахим Сюлейман Ахмед  с  адрес: с.Владимировци, ул. Никола 

Петков №35, община Самуил, област  Разград. 

 



 

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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-420 от  Севим Рамаданова 

-  зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Учредяване  право на прокарване  на кабел 20 кV за 

захранване на  трафопост в ПИ /поземлен имот/ 04741.42.305, 

местността „Куфалъ“ в землището на с. Богомилци, община 

Самуил, област Разград през имоти публична общинска 

собственост. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 11.06.2021 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 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 424 
 

В община Самуил е получено Заявление с Вх.№ 

1678/14.03.2021г. от Ибрахим Ахмедов Алиев и Айшегюл 

Диляверова Алиева, с постоянен адрес: с.Богомилци, ул. Мелник 

№18, община Самуил, област Разград с искане за разрешаване 

прокарването на кабел 20 кV за захранване на трафопост в 

поземлен имот 04741.42.305, местността „Куфалъ“ в землището на 

с. Богомилци, община Самуил, област Разград преминаващ през 

следните имоти публична общинска собственост: 1. Имот с 

идентификатор №04741.42.220 с НТП-пасище, местността 

„Куфалъ” в землището на с.Богомилци, община Самуил, област 

Разград с дължина на трасето 19,80 м., площ на сервитута 79, 20 

кв.м.; 2. Имот с идентификатор №04741.42.154 с НТП-полски път, 

местността „Куфалъ” в землището на с.Богомилци, община 

Самуил, област Разград с дължина на трасето 83,70 м., площ на 

сервитута 334,80 кв.м. Искането е придружено с 

проектопредложение за ПУП /подробен устройствен план/ за трасе 

на кабел 20 кV. Ибрахим Ахмедов Алиев и Айшегюл Диляверова 

Алиева са собственици на поземлен имот 04741.42.305 и на две 

селскостопански сгради в него. Съгласно становище за 

присъединяване на обект на Възложителя към 

електроснабдителната мрежа с „Електроразпределение Север“ АД 

с № ПУПРОК-0054/08.01.2021г., електрозахранването на имота ще 

се извърши посредством кабелна линия СрН от новомонтиран 

стоманорешетъчен стълб от електропроводно отклонение (ЕПО) на 

ВЕЛ 20 кV „Лозево“ за с. Хума, до нов трафопост ТП, разположен 

в имота на потребителя с лице към път. Проектопредложението 

предвижда трасето на кабела да започне от съществуващ 

стоманобетонен стълб, който ще се подмени със 

стоманорешетъчен, намиращ се в ПИ 04741.42.220 – мера - 

общинска собственост, да завие на североизток и да върви по 

полски път ПИ 04741.42.154 - общинска собственост, до достигане 

имота на възложителя. Всички имоти през които преминава 

трасето са публична общинска собственост. Трасето на кабела е с 

обща дължина 103,50 м. Сервитутът на кабела извън 



 

 

 урбанизирана територия е с ширина 4,00 м, по 2,00 м осово 

от двете страни. Общо сервитутът е 414,00 кв.м. - За имота е 

изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител „АПРЕЙЗЪРС 

ПЛЮС “ ЕООД – Павлин Колев на 15.05.2021 г. в размер на 239,00 

лв. без ДДС.  

 

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

ал.6 от ЗОС във връзка с чл.193 от Закона за устройство на 

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

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване в 

полза на Ибрахим Ахмедов Алиев и Айшегюл Диляверова Алиева 

с постоянен адрес: с.Богомилци, ул. Мелник №18, община Самуил, 

област Разград на кабел 20 кV за захранване на трафопост в 

поземлен имот 04741.42.305, местността „Куфалъ“ в землището на 

с. Богомилци, община Самуил, област Разград през имоти 

публична общинска собственост, както следва: Протокол № 27 от 

11.06.2021 г. 45 1.1. Имот с идентификатор №04741.42.220 с НТП-

пасище, местността „Куфалъ” в землището на с.Богомилци, 

община Самуил, област Разград с дължина на трасето 19,80 м., 

площ на сервитута 79, 20 кв.м.; 1.2. Имот с идентификатор 

№04741.42.154 с НТП-полски път, местността „Куфалъ” в 

землището на с.Богомилци, община Самуил, област Разград с 

дължина на трасето 83,70 м., площ на сервитута 334,80 кв.м. 2. 

Сумата за учредяване право на прокарване в размер на 239,00 лв. 

без ДДС и сумата в размер на 30,00 лв. за изготвена пазарна оценка 

да се внесат в касата на общината. 3. Възлага на Кмета на Община 

Самуил да издаде заповед и да сключи Договор за право на 

прокарване.  
 

 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-422 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Ш. М. от с.Самуил, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 425 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 240/15.01.2021г. от лицето А. Ш. М. от 

с.Самуил, община Самуил.с искане за отпускане на еднократна па-

рична помощ за лечение. 
    Господин М. е пенсионер по възраст със силно увредено здра-

вословно състояние. През 2020 година периодично е постъпвал за 

лечение в болници с диагнози „ИБС.Нестабилна стенокардия – при 

коронарни артерии с неравности. Клапна болест на сърцето. Висо-

костепенна аортна стеноза и регургитация и др.“, „Диагностика и 

лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изс-

ледване“ и „Колон трансверзум“. Лицето е на постоянна медика-

ментозна терапия и поради разходите по лечението му се намира 

във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 

 

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

ник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въз 

 

държали се” – няма. отпуска еднократна парична помощ на ли-

цето А. Ш. М. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-423 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. З. А.  а от с.Богомилци, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 426 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 647 /11.02.2021г. от лицето А. З. А. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 
        Госпожа А. е пенсионерка по болест с 60% т.н.р. с диагноза „ 

Инсулинозависим захарен диабет“. Лицето е на постоянна медика-

ментозна терапия и поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 
         Необходими са й финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

А. З. А.  а от с.Богомилци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-424 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. Т. М. от с.Самуил, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 427 
 

Постъпила е молба с вх.№1976/10.05.2021г. от лицето А. Т. М. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа М. е пенсионерка по болест с 60% т.н.р. с диагноза 

„Инсулинозависим захарен диабет“. Поради недостиг на средства 

за предписаната й постоянна медикаментозна терапия се намира 

във финансово затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

А. Т. М. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-425 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Х. М. от с.Богомилци, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 428 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 646 /11.02.2021г. от лицето А. Х. 

М. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на ед-

нократна помощ за закупуване на лекарства. 

        Госпожа М. е пенсионерка, която живее сама с минимална 

пенсия и  доходът от пенсия не й достига за закупуване на лекарс-

тва и ежедневни нужди. Лицето е на постоянна медикаментозна те-

рапия и поради разходите по лечението й се намира във финансово 

затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Айше Хасанова Мехмедова от с.Богомилци, община Самуил в раз-

мер на 100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-426 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ли-

цето А. А. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 429 
 

Постъпила е молба с Вх.№1982/10.05.2021г. от лицето А. А. Х. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 
     Господин Х. е пенсионер по болест с 91.5% т.н.р. без чужда по-

мощ с диагноза „Разстройства на вегетативната нервна система“. 

Предписана му е постоянна медикаментозна терапия и поради не-

достиг на финансови средства не може да закупи необходимите ле-

карства за лечение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на медикаменти. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

А. А. Х. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-427 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. Ш. А. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 430 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 3428/09.07.2020г. от лицето А. Ш. А. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за оперативно лечение. 
    Господин А. на 22.05.2020г. е постъпил в СХБАЛ  „Проф. Темел-

ков“ Варна с диагноза „Оперативни процедури върху мъжка полова 

система“.  Поради разходите по лечението, следоперативно лече-

ние и прегледи лицето се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за оперативното  лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

А. Ш. А. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-428 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. И. К. от с.Ножарово, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 431 
 

         Постъпила е молба с Вх.№4778/13.10.2020г. от лицето А. И. 

К. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа К. e пенсионерка по болест.  На 05.10.2020г. е постъ-

пила за лечение във ВМА МБАЛ гр.Варна клиника по „Ортопедия 

и травматология“ с диагноза „Друга първична коксартроза“. Моли-

телката е  на постоянна медикаментозна терапия и поради разхо-

дите по лечението на стойност 4 000 лв. се намира във финансово 

затруднение. 

   Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма 
 

 

 

 

отпуска еднократна парична помощ на лицето А. И. К. от с.Ножа-

рово, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-429 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. М. А. от с.Богданци, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 432 
 

Постъпила е молба с Вх.№1543/07.04.2021г. от лицето А. М. А. от 

с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин М. живее с дъщеря си, като и двамата са безработни. 

Молителят е с прекаран инсулт и поради липса на финансови сред-

ства, и прекъснати здравноосигурителни права не може да постъпи 

в болница. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лекарства. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

А. М. А. от с.Богданци, община Самуил в размер на 150.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-430 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. М.  И. от с.Самуил, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 433 
 

Постъпила е молба с Вх.№1944/05.05.2021г. от лицето А. М. И. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Господин И. след падане получил счупване в лявата тазобедрена 

става и на 22.04.2021г. е постъпил за лечение в МБАЛ-гр.Разград с 

диагноза „Пертрохантерно счупване в ляво“. За закупуване на ком-

плект проксимален феморален пирон е заплатил 1900 лева, поради 

разходите по лечението му се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето А. М. И. от с.Самуил, община Самуил в размер на 150.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-431 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

    ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ли-

цето А. Х. Н. от с.Самуил, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 434 
 

      Постъпила е молба с Вх.№581/08.02.2021г. от лицето А. Х. Н. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

парична помощ за оперативно лечение. 

     Господин Н. е пенсионер по болест с 100% СУ с чужда помощ 

диагноза „Инсулинозависим захарен диабет“. На 04.01.2021г. е 

постъпил за оперативно лечение в КОЦ гр.Русе с диагноза „ДПХ“, 

за което е заплатил 530 лева. Лицето е на постоянна медикамен-

тозна терапия и поради разходите по лечението му се намира във 

финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

 

 

 

 

лицето А. Х. Н. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-432 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

В. Г. И. от с.Хърсово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –2 гласа; „Против” 

– няма; „Въздържали се” – 12 гласа. 

  

НЕ прима направеното предложение.  

 

След това Председателят на ОбС подложи на гласуване 

предложенията на постоянните комисии.  

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” 

– няма; „Въздържали се” – 2 гласа приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 435 
 

Постъпила е молба с Вх.№1612/12.04.2021г. от лицето В. Г. И. от 

с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за лечение. 

         Госпожа И. е пенсионерка по болест с 80% т.н.р. с диагноза 

„Умствена изостаналост“. Лицето е с увредено здравословно със-

тояние и на постоянна медикаментозна терапия, които я затрудня-

ват финансово. 
         Необходими са й финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение и 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,  Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; 

„Против” – няма; „Въздържали се” – 2 гласа. отпуска еднок-

ратна парична помощ на лицето В. Г. И. от с.Хърсово, община Са-

муил в размер на 50.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-433 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето В. К. С. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 436 
 

Постъпила е молба с вх.№5015/27.10.2020г. от лицето В. К. С. от с. 

Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за оперативно лечение. 
    Господин С. на 28.09.2020г. е постъпил за оперативно лечение в 

МБАЛ „Света Анна“ гр.Варна с диагноза „Увреждане на междуп-

решленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния 

стълб с радикулопатия“. За закупуване на медицинско изделие е 

заплатил 2180 лева. Поради разходите за оперативно лечение мо-

лителят се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето В. К. С. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-434 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

В. М. Д. от с.Голям извор, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 437 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 922/01.03.2021г. от лицето В. М. Д. от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 
    Господин Д. и съпругата му са безработни и нямат доходи, по-

ради което не може да покрие разходите за ремонт на две срутени 

стаи в къщата, която живеят.    

    Необходими са му финансови средства за ремонт. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

В. М. Д. от с.Голям извор, община Самуил в размер на 50.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-435 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

В. С. А. от с.Богданци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 438 
 

     Постъпила е молба с вх.№4888/20.10.2020г. от лицето В. С. А. 

от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 
     Госпожа А. е безработна, като единствените й доходи са по-

мощта по чл.9 от Д“СП“.  Лицето е с прекаран инсулт и е на посто-

янна медикаментозна терапия, но поради недостиг на финансови 

средства не може да покрие разходите за закупуване на лекарства. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на лекарства. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

В. С. А. от с.Богданци, община Самуил в размер на 50.00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-436 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Г. В. К. от с.Голям извор, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 439 
 

      Постъпила е молба с Вх.№1145/15.03.2021г. от лицето Г. В. К. 

от с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 
      Господин К. е бездомен, безработен и живее при леля си в с.Го-

лям извор. Лицето е без доходи и поради липса на финансови сред-

ства не може да покрие ежедневните си разходи. Боледува от диа-

бет, но е без здравно осигурителни права и няма възможност да се 

лекува.  
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за ежедневните нужди от първа необходимост. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

 

 

 

 

лицето Г. В. К. от с.Голям извор, община Самуил в размер на 100.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-437 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. Г. К. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 440 
 

Постъпила е молба с вх.№4789/14.10.2020г. от лицето Г. Г. К. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа К. и съпругът й от няколко месеца са безработни и без 

доходи. Имат малко дете на три години. Поради липса на финан-

сови средства не може да покрие разходите за стоки от първа необ-

ходимост.   
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за ежедневните потребностите на семейството. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  , със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Г. Г. К. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-4378 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Г. И. Х. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 441 
 

Постъпила е молба с вх.№5762/07.12.2020г. от лицето Г. И. Х от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по болест. На 26.11.2020г. е постъпила 

за оперативно лечение  в МЦ „Вита Медика“ гр.Разград с диагноза 

„Матурна катаракта на Д.О.“. Поради разходите за оперативно ле-

чение на око на стойност 900лв. се намира във финансово затруд-

нение. 

     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Г. И. Х. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-439 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. М. Х. от с.Ножарово, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 442 
 

     Постъпила е молба с Вх.№ 111/07.01.2021г. от лицето Г. М. Х. 

от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за оперативно лечение. 
    Госпожа Х. е безработна и без доходи. На 26.10.2020г. е постъ-

пила за оперативно лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Счуп-

ване на други части на подбедрицата в ляво“. За закупуване на 

тубуларна плака е заплатила 800 лева, поради разходите за опера-

тивно лечение 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Г. М. Х. от с.Ножарово, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-440 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Д. Н. К. от с.Голям извор, община Самуил. 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 443 
 

         Постъпила е молба с Вх.№ 517/03.02.2021г. от лицето Д. Н. К. 

от с.Голям извор,, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 
    Госпожа Г. има три деца. Детето й Иван Денков Неделчев е из-

писано от МБАЛ гр.Разград  с „Ниска тегло при раждане“, като 

през няколко дни са на прегледи и лечение в кувьоз с допълващо 

хранене. Поради недостиг на финансови средства не може да пок-

рие разходите по лечението на сина си. 
     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Д. Н. К. от с.Голям извор, община Самуил в размер на  100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-441 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

         ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Д. Б. А. от с.Пчелина, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 444 
 

Постъпила е молба с вх.№4851/19.10.2020г. от лицето Д. Б. А. от 

с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за оперативно лечение. 
    Госпожа А. е пенсионерка по болест с 50% т.н.р. с Диагноза 

„Последици от мозъчносъдова болест“. На 15.10.2020г. е постъ-

пила за оперативно лечение в „СОБАЛ Д-р Тасков“ гр.Търговище 

с диагноза „Старческа нуклеарна катаракта – ляво око“. Поради 

разходите за оперативно лечение на стойност около 900 лв. се на-

мира 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Д. Б. А. от с.Пчелина, община Самуил в размер на 100.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-442 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Д. Х. Б. от с.Ножарово, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 445 
 

         Постъпила е молба с Вх.№ 1559/08.04.2021г. от лицето Д. Х. 

Б. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна парична помощ за оперативно лечение. 
    Господин Б. е безработен. На 28.02.2021г. е постъпил за опера-

тивно лечение в УМБАЛ „Сета Марина“ ЕАД – гр.Варна с диагноза 

„Доброкачествена хиперплазия на простатата. Хроничен проста-

тит. Аденомектомия супрапубика“. Поради разходите по лечени-

ето лицето се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Д. Х. Б. от с.Ножарово, община Самуил в размер на 100.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-443 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Д. Т. Г.  от с.Хърсово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 446 
 

Постъпила е молба с Вх.№1356/26.03.2021г. от лицето Д. Т. Г. от 

с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за неотложни социални потребности. 
    Госпожа Г. и съпругът й са безработни. Семейството е четирич-

ленно с две малки деца. Поради липса на финансови средства не 

могат да покрият разходите за потребностите на децата си. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за потребностите на децата. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Д. Т. Г. от с.Хърсово, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-444 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Ф. Е. от с.Хума, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното  

 

РЕШЕНИЕ 27. 447 
 

     Постъпила е молба с Вх.№1073/10.03.2021г. от лицето Е. Ф. Е. 

от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за закупуване на лекарства. 
     Госпожа Е. е вдовица и пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с ди-

агноза „Стенокардия“. През 2020г. е била на лечение в УМБАЛ 

гр.Русе с диагноза „Увреждане на междупрешлените дискове в по-

ясния отдел с радикулопатия.“ и в МБАЛ гр.Разград с диатноза 

„Холелитиаза криза“.  Молителката е на постоянна медикамен-

тозна терапия, поради разходите по лечението се намира във фи-

нансово затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на лекарства. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Е. Ф. Е. от с.Хума, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-445 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Е. И. от с.Владимировци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 448 

 

    Постъпила е молба с Вх.№700/15.02.2021г. от лицето Е. Е. И. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 
    Госпожа И. и съпругът й са пенсионери. На 02.11.2020г. е постъ-

пил за лечение в МБАЛ  гр.Исперих с диагноза „COVID-19 иден-

тифициран вирус“. Поради разходите по лечението лицето се на-

мира 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Е. Е. И. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-446 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. Р. Х. от с.Пчелина, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 449 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 739/17.02.2021г. от лицето Е. Р. Х. 

от с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 
    Госпожа Х. и съпругът й са безработни. Семейството е деветч-

ленно от което осем са деца, които учат. Жилището в което живеят 

е с повреден покрив с течове в стаите.  Поради липса на финансови 

средства не могат да направят ремонт на покрива. 

      Необходими са й финансови средства за покриване на разхо-

дите за ремонт. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Е. Р. Х. от с.Пчелина, община Самуил в размер на 200.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-447 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. Ш. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 450 
 

     Постъпила е молба с Вх.№ 587/08.02.2021г. от лицето Е. Ш. Х. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 
     Госпожа Х. и съпругът й са пенсионери по болест. На 

03.12.2020г. лицето е постъпило за диагностика и лечение на нес-

табилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение в 

СБАЛ по кардиология Мадара-гр.Шумен. Молителката е на посто-

янна медикаментозна терапия и поради разходите по лечението се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение и закупуване на лекарства. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Е. Ш. Х. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 

100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-448 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето З. Х. М. от с.Желязковец, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 451 

 

Постъпила е молба с Вх.№772/19.02.2021г. от лицето З. Х. М. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 
     Госпожа М. и съпругът й са безработни. Лицето е с увредено 

здравословно състояние и е на постоянна медикаментозна терапия, 

поради разходите по лечението й се намира във финансово затруд-

нение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

З. Х. М. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-449 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

И. С. И. от с.Самуил, община Самуил 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 452 

 

Постъпила е молба с Вх.№1141/15.03.2021г. от лицето И. С. И. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за оперативно лечение. 
    Господин И. на 01.03.2021г. е постъпил в МБАЛ гр.Разград за 

оперативно лечение с диагноза „Счупване  на горния край на ра-

менна кост“ с насочване за рехабилитация и физиотерапия. За опе-

ративното лечение е заплатил 1560 лева и поради разходите по  ле-

чението се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

И. С. И. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-450 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Й. М. А. от с.Пчелина, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 453 

 

    Постъпила е молба с вх.№1571/08.04.2021г. от лицето Й. М. А. 

от с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 
    Господин А. е вдовец с дете на една година. След раждане на 

детето съпругата му е починала и го отглежда с помощта на роди-

телите си. Молителят се нуждае от финансова подкрепа за покри-

ване на разходите за детето.  

    Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за нуждите на детето.  
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Й. М. А. от с.Пчелина, община Самуил в размер на 300.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-451 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил.  

 

          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето К. А. Х. от с.Богомилци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 454 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 648 /11.02.2021г. от лицето К. А. Х. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на лекарства. 
        Госпожа Х. е пенсионерка, която е трудно подвижна в увре-

дено здравословно състояние. Лицето е на постоянна медикамен-

тозна терапия и поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 
         Необходими са й финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

К. А. Х. от с.Богомилци, община Самуил в размер на 100.00 .лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-452 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил.  

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето К. М. Р. от с.Хума, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 455 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 825/23.02.2021г. от лицето К. М. Р. 

от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за закупуване на медикаменти за лечение. 
    Господин Р. е пенсионер по болест със 60% ст. на увреждане с 

диагноза „Хронична исхемична болест на сърцето“. На 

02.06.2020г. е бил на лечение в Медика КОР гр.Русе за поставяне 

на стенд. Лицето е на постоянна медикаментозна терапия, поради 

недостиг на финансови средства изпитва затруднение при закупу-

ване на нужните лекарства.  

   Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти за лечение. 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

К. М. Р.от с.Хума, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-453 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил.  

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. А. Р. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 456 
 

Постъпила е молба с Вх.№701/15.02.2021г. от лицето М. А. Р. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 
   След боледуване с диагноза „COVID -19, идентифициран вирус“ 

на 06.01.2021г. е починала Е. С. Р. съпругата на господин Р. Лицето 

е направило разходи по погребението на стойност 722 лева, поради 

което се намира в затруднено финансово положение.  

   Необходими са му  финансови средства за покриване на разхо-

дите за погребение.  

  

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

М. А. Р. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 200.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-454 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил.  

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. И. И. от с.Пчелина, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 457 
 

    Постъпила е молба с Вх.№ 406/26.01.2021г. от лицето М. И. И. 

от с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 
    Господин И. е пенсионер по болест с 93,2 СУ без чужда помощ 

с диагноза  „Инсулинозависим захарен диабет“. На 26.11.2020г. е 

постъпил за лечение в МБАЛ  гр.Шумен с диагноза „COVID-19 

идентифицирана вирусна инфекция“. Поради разходите по лечени-

ето лицето се намира в затруднено финансово положение.  
   Необходими са му  финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение.  

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

М. И. И. от с.Пчелина, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-455 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил.   

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. О. А. от с.Владимировци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 458 

 

         Постъпила е молба с Вх.№5489/25.11.2020г. от лицето М. О. 

А. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за закупуване на лекарства. 
    Господин А.  на 10.08.2020г. е постъпил за лечение в УМБАЛ 

Света Марина гр.Плевен за оперативно лечение с диагноза „Злока-

чествено новообразувание на простатата“. Поради недостиг на фи-

нансови средства не може да покрие разходите си за лечение и е 

задлъжнял към роднини и съседи. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

М. О. А. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 200.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-456 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил.   

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Ф. А. от с.Самуил, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –11 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 459 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 564/05.02.2021г. от лицето М. Ф. А. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение и закупуване на лекарства. 
     Господин А. е пенсионер по болест с 92% т.н.р. без чужда по-

мощ с диагноза „Хронична исхемична болест на сърцето“. През 

2020г. се лекувал в „УМБАЛ Медика Русе“ и на 15.01.2021г. е пос-

тъпил за оперативно лечение в същата болница с диагноза „Ембо-

лия и тромбоза на илиачна артерия. Стенозис артерия илиака декс-

тра. Тромбозис хроника артерия тибиалис постериор утриускве“. 

Молителят е на постоянна медикаментозна терапия и поради раз-

ходите по лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова  
 

 

 

помощ” ОбС-Самуил, със „За” – 11 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. Ф. А. от с.Самуил, община Самуил в размер на 150.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-457 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. О. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 460 

 

    Постъпила е молба с Вх.№ 4843/16.10.2020г. от лицето М. Х. О. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 
    Господин О. е пенсионер по болест със 72% ст. на увреждане с 

диагноза „Последици от мозъчносъдова болест“. На 14.10.2020г. е 

бил ухапан по левия крак от улично куче на площадка в с.Самуил 

и му е предписано медикаментозно лечение. Поради недостиг на 

финансови средства изпитва затруднение при закупуване на нуж-

ните лекарства.  

   Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето М. Х. О. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-458 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. М. М. от с. Голям извор, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 461 
 

     Постъпила е молба с Вх.№ 554/04.02.2021г. от лицето М. М. М. 

от с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за оперативно лечение. 
     Госпожа М. е безработна. Молителката е с влошено здравос-

ловно състояние, боледува от астма и киста на лявата гърда. Пред-

стои й оперативно лечение на лявата гърда, но поради липса на 

здравноосигурителни права не може да постъпи в болница.  

     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

М. М. М. от с.Голям извор, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-459 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. М. от с.Пчелина, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 462 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 407/26.01.2021г. от лицето М. Х. М. от 

с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 
     Госпожа М. е пенсионерка по болест с 88% ТНР с диагноза „Зл. 

новообразувание на шийката на матката “.  Лицето боледува с ди-

агноза „Чернодробна фиброза с чернодробна склероза“, като на 

08.06.2020г. е била на лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Ва-

рици на хранопровода с кървене“. Молителката е с влошено здра-

вословно състояние на постоянна медикаментозна терапия и по-

ради разходите по лечението се намира във финансово затрудне-

ние. 
     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. М. от с.Пчелина, община Самуил в размер на 100.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-460 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Т. М. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 463 

 

Постъпила е молба с Вх.№704/15.02.2021г. от лицето М. Т. М. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за лечение. 
    Господин М. е пенсионер по възраст. На 22.01.2021г. е постъпил 

за оперативно лечение  в СХБАЛ „Проф.Темелков“ гр.Варна с ди-

агноза „Доброкачествена простатна хиперплазия“. За лечението е 

заплатил 1250 лева, поради разходите по лечението лицето се на-

мира във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

М. Т. М. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-461 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. Я. от с.Желязковец, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 464 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 921/01.03.2021г. от лицето М. Х. Я. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за закупуване на лекарства. 
     Госпожа Я. е самотно живееща пенсионерка по възраст. Лицето 

боледува с 100%   СУ без чужда помощ с диагноза „Сколиоза“. Ли-

цето е на постоянна медикаментозна терапия и доходите от пенсия 

не й достигат за закупуване на лекарства, поради което се намира 

във финансово затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на лекарства. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

М. Х. Я. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-462 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. Х. Х. от с.Хума, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 465 
 

     Постъпила е молба с Вх.№1074/10.03.2021г. от лицето Н. Х. Х. 

от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за лечение. 
 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с диагноза „Ва-

рикозни вени на долните крайници“. На 18.03.2020г. е постъпила 

за лечение в УМБАЛ гр.Русе с диагноза „Увреждане на междуп-

решлените дискове в шийния отдел с радикулопатия“. Молител-

ката живее сама и е на постоянна медикаментозна терапия, поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Н. Х. Х. от с.Хума, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-463 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

        ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. Ш. М. от с.Владимировци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 466 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 771/19.02.2021г. от лицето Н. Ш. М. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 
         Госпожа М. е пенсионерка по болест.  На 09.02.2021г. е пос-

тъпила за лечение в Болница Токуда – гр.София с диагноза: „Кле-

тъчна левкимия при възрастни”.  Лицето е на постоянна медика-

ментозна терапия и ежемесечно на химиотерапия в гр.София. По-

ради разходите по лечението й се намира във финансово затрудне-

ние. 

     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Н. Ш. М. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 

100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-464 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Х. Е. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 467 
 

         Постъпила е молба с Вх.№834/24.02.2021г. от лицето Н. Х. Е. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за закупуване на лекарства. 
    Госпожа Е. е пенсионерка по болест със 74% т.н.р. с диагноза 

„Старческа катаракта“. Лицето е на постоянна медикаментозна те-

рапия  и поради недостиг на финансови средства  за лечението й се 

намира в затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на лекарства. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Н. Х. Е. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-465 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. И. Е. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 468 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 208/13.01.2021г. от лицето Н. И. Е. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 
     Госпожа Е. е безработна. Лицето няма никакви доходи, поради 

което не може да покрие ежемесечните си разходи. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на битовите 

разходи и ежедневни разходи от първа необходимост. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Н. И. Е. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-466 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Р. И. от с.Владимировци,, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 469 
 

Постъпила е молба с вх.№5159/05.11.2020г. от лицето Н. Р. И. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

Господин И. е безработен и поради липса на финансови средства 

не може да покрие ежемесечните си разходи. Необходими са му 

финансови средства за закупуване на дърва и печка за зимния се-

зон. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Н. Р. И.от с.Владимировци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-467 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Х. А. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 470 
 

Постъпила е молба с вх.№ 1484/02.04.2021г. от лицето Н. Х. А. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за оперативно лечение. 
        На 21.03.2021г. молителят е постъпил за оперативно лечение  

в  МБАЛ Сърце и мозък- гр.Плевен с диагноза „Херния дискалис 

декстра“. Поради разходите за оперативно лечение на стойност 2 

200лв. лицето се намира във финансово затруднение. 
        Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Н. Х. А. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-468 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

О. И. О. от с.Богомилци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 471 

 

Постъпила е молба с Вх.№5027/28.10.2020г. от лицето О. И. О. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 

    Господин О. и съпругата му са пенсионери по възраст. Лицето  

боледува с диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ сърдечна 

недостатъчност“. Лицето е на постоянна медикаментозна терапия, 

поради разходите по лечението му се намира във финансово зат-

руднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

О. И. О. от с.Богомилци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-469 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Р. И. О. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 472 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 498/02.02.2021г. от лицето Р. И. О. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 
 

    Госпожа О. периодично постъпва за лечение в болница. През 

2020г. е лекувана с диагноза „Пристъпно рецидивиращо предсър-

дно мъждене- медикаментозно възтановен синусов ритъм“ и на 

24.01.2021г. е постъпила в Кардиологична болница Медика КОР с 

диагноза „ИБС. Нестабилна стенокардия-акцелерирана. Преживян 

МИ без елевация и ПКИ на ДКА с имплантация“. Молителката е  

на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по лече-

нието се намира във финансово затруднение. 

   Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Р. И. О. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-470 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Р. Р. С. от с.Хума, община Самуил. 

 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 473 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 1017/05.03.2021г. от лицето Р. Р. С. от 

с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за лечение. 
    Господин С. е безработен с прекъснати зравноосигурителни 

права, а съпругата му пенсионерка по болест. Лицето е с увредено 

здравословно състояние със високо кръвно, дискова херния, диабет 

и др. Предписана му е постоянна медикаментозна терапия и поради 

недостиг на финансови средства не може да закупи необходимите 

лекарства за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на медикаменти и лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Р. Р. С. от с.Хума, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-471 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Х. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 474 

 

         Постъпила е молба с Вх.№1196/16.03.2021г. от лицето С. Х. 

Х. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на ед-

нократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 
    Госпожа Х. е вдовица, която получава наследствена пенсия. На 

11.06.2020г. е постъпила за лечение в Кардиологична болница Ме-

дика КОР,  гр.Русе с диагноза „ИБС. Стабилна стенокардия.ФК. 

Преживян долен МИ с елевация. Състояние след ПКИ на ДКА с 

имплантация на 2 МИС“. Поради недостиг на средства за предпи-

саната й постоянна медикаментозна терапия се намира във финан-

сово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение.: 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова  
 

 

 

 

 

помощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 
лицето С. Х. Х. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-472 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. И. Х. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 475 

 

Постъпила е молба с Вх.№1209/17.03.2021г. от лицето С. И. Х. от 

с.Самуил,, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за лечение. 
    Госпожа Х. е вдовица, която живее сама. На  08.03.2021г. е пос-

тъпила за лечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр.Варна с ди-

агноза „Хронична изострена левостранна сърдечна недостатъчност 

III функционален клас. Исхемична болест на сърцето“ за „Диагнос-

тика и лечение на на остра сърдечна недостатъчност“. Молителката 

е на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по ле-

чението й 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето С. И. Х. от с.Самуил, община Самуил в размер на 150.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-473 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Г. Х. от с.Желязковец, община Самуил.  
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 476 
 

         Постъпила е молба с вх.№4818/15.10.2020г. от лицето С. Г. Х. 

от с.Желязковец, община Самуил  с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е безработна и без доходи, бременна в четвърти ме-

сец. Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права за пет го-

дишен период на стойност 1522 лева, поради което не може да пос-

тъпи за лечение в болница. 

     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

С. Г. Х. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-474 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. С. И. от с.Владимировци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 477 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 243/15.01.2021г. от лицето С. С. И. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа И. и съпругът й са безработни. Молителката и съпругът 

й са в увредено здравословно състояние. Лицето боледува с диаг-

ноза „ ХООБ, Захарен диабет, Хипертонично сърце със застойна 

сърдечна недостатъчност“ и е на постоянна медикаментозна тера-

пия. Поради липса на финансови средства за закупуване на нуж-

ните лекарства лицето се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на лекарства. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

С. С. И. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 150.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-475 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. П. М. от с.Желязковец, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 478 

 

Постъпила е молба с Вх.№4790/14.10.2020г. от лицето С. П. М. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

парична помощ за лечение и закупуване на медикаменти. 

    Господин М. и съпругата му са безработни. На 30.08.2020г. е пос-

тъпил за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Исхемичен мозъ-

чен инсулт в БЛСМА“. Молителят е с предписана постоянна меди-

каментозна терапия и е необходимо да продължи лечението му, но 

поради недостиг на финансови средства не може да постъпи за ле-

чение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване лекарства и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил,  със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

С. П. М. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-476 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Сибел Бейзат Вехби от с. Владимировци, ул. „Струма” № 23, об-

щина Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 479 
 

Постъпила е молба с вх.№ 689/15.02.2021г. от лицето С. Б. В. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 
     Госпожа В. и съпругът й са безработни с едно дете. Молителката 

е се нуждае от преглед и лечение, но поради липса на здравнооси-

гурителни права не може да постъпи в болница.  

     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил отпуска, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето С. Б. В. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 

100.00 лв. 
 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-477 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Х. А. от с.Желязковец, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 480 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 770/19.02.2021г. от лицето С. Х. А. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 

       Господин А. на 17.02.2021г. е освободен от затвора в гр.Белене, 

поради изтърпяване на наказанието. Молителят е безработен и се 

нуждае от финансови средства за задоволяване на началните си 

ежедневни потребности.  

      Необходими са му финансови средства за покриване на ежед-

невните разходи от първа необходимост. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

С. Х. А. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-478 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. Е. А. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 481 
 

         Постъпила е молба с вх.№1574/08.04.2021г. от лицето С. Е. А. 

от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за оперативно лечение. 

    Господин А. е пенсионер по възраст. На 01.03.2021г. е постъпил 

за оперативно лечение  в Очна клиника Света Петка АД –гр.Варна 

с диагноза „Старческа нуклеарна катаракта на ляво око“. Поради 

разходите за оперативно лечение на око на стойност 620лв. се на-

мира 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

С. Е. А. от с.Богомилци, община Самуил в размер на 200.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-479 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. О. Н. от с.Желязковец, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 482 
 

Постъпила е молба с Вх.№5353/17.11.2020г. от лицето Т. О. Н. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 
 След боледуване с диагноза „COVID -19, идентифициран вирус“ 

на 23.10.2020г. е починала Е. И. Н. съпругата на господин Н. Ли-

цето е направило разходи по погребението на стойност 860 лева, 

поради което се намира в затруднено финансово положение.  
Необходими са му  финансови средства за покриване на разходите 

за погребение.  

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Т. О. Н. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 200.00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-480 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. Г. Г. от с.Хърсово, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 483 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 1536/07.04.2021г. от лицето Т. Г. Г. от 

с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за неотложни социални потребности. 

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

доходи са от детските надбавки. Имат четири деца, едното от които 

е на 2 години. Поради недостиг на финансови средства не може да 

покрие битовите разходи на домакинството. 

     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 „Правил-

ник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Т. Г. Г. от с.Хърсово, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-481 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. Т. Ф. от с.Самуил, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 484 

 

         Постъпила е молба с Вх.№1977/10.05.2021г. от лицето Т. Т. 

Ф. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

         На 06.05.2021г. след продължително болнично лечение по-

чива бащата на господин Ф.. Поради непосилните пътни и бол-

нични разходи по лечението му молителят не разполага с доста-

тъчно финансови средства за покриване на разходите за погребе-

нието. 

         Необходими са му финансови средства за покриване на раз-

ходите за погребението.  

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Т. Т. Ф. от с.Самуил, община Самуил в размер на 300.00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-482 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. А. Х. от с.Хума, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 485 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 1344/26.03.2021г. от лицето Ф. А. 

Х. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

     Госпожа Х. е самотно живееща пенсионерка. На 17.02.2021г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ – гр.Разград с диагноза „Хронична 

изострена застойна СН III ф.к. по НИХА. Лека ЛК систолна 

дисфункция“. Периодично постъпва за лечение в болница и поради 

недостиг на средства за предписаната й постоянна медикаментозна 

терапия и лечение се намира във финансово затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ф. А. Х. от с.Хума, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-483 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. М. Х. от с.Самуил, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 486 

 

      Постъпила е молба с Вх.№ 550/04.02.2021г. от лицето Ф. М. Х. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

   Госпожа Х. и съпругът й са пенсионери. На 29.11.2020г. е постъ-

пила за лечение в МБАЛ  гр.Разград с диагноза „COVID-19 иден-

тифицирана вирусна инфекция“. 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Ф. М. Х. от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-484 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. М. А. от с.Владимировци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 487 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 5487/25.11.2020г. от лицето Ф. М. А. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 

         Господин А. и съпругата й са пенсионери. На 13.10.2020г. е 

постъпил за оперативно лечение в Медицински център гр.Разград 

с диагноза „Катаракта сенилис нуклеарис ок синистри“.  Доходите  

от пенсия са недостатъчни за покриване на разходите за лечение, 

поради което се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са му финансови средства за покриване на раз-

ходите за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

 

лицето Ф. М. А. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 

100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-485 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. М. от с.Богданци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 488 

 

Постъпила е молба с Вх.№2013/11.05.2021г. от лицето Х. С. М. от 

с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

парична помощ за домакинство пострадало от пожар.  

     Госпожа М. и съпругът ѝ са пенсионери по болест.  На 

08.05.2021г. при късо съединение в домът им е възникнал пожар, 

който е нанесъл големи  материални щети на семейството. Унищо-

жена част от покъщнината. 

     Необходими са ѝ финансови средства за покриване на щетите от 

пожара. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. М. от с.Богданци, община Самуил в размер на 300.00  лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-486 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Н. М. от с.Владимировци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 489 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 1259/19.03.2021г. от лицето Х. Н. 

М. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа М. е пенсионерка, която след подхлъзване в дома си е 

паднала и получила счупване на лявото бедро. На 27.02.2021г. по 

спешност е постъпила в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Пертро-

хантерно счупване в ляво“, като за комплект проксимален фемора-

лен пирон заплатила 1900 лева. Лицето е с насоки за рехабилитация 

и физиотерапия. Поради разходите по лечението е задлъжняла към 

роднини и близки. 

     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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова  
 

 

 

 

 

помощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 
лицето Х. Н. М. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 

200.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-487 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Д. А. от с.Ножарово, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 490 

 

         Постъпила е молба с Вх.№5414/20.11.2020г. от лицето Х. Д. 

А. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

 След боледуване на 13.11.2020г. е починала Ф. Н. Ф. съпругата на 

господин Д.. лицето е направило разходи по погребението на съп-

ругата си, но поради липса на доходи е задлъжнял към роднини и 

близки, поради което се намира в затруднено финансово положе-

ние.  

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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Х. Д. А. от с.Ножарово, община Самуил в размер на 100.00 

лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-488 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. М. А. от с.Хума, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 491 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 1585/08.04.2021г. от лицето Х. М. А. от 

с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за оперативно лечение. 

    Господин А. след претърпяване на битов инцидент падане в дома 

си на 28.03.2021г. е постъпил в МБАЛ Сърце и мозък с диагноза 

„Травматично скъсване на междупрешленен диск в лумбалната 

част на гръбначния стълб.“. За закупуване на хирургична техника е 

заплатил 8675 лева, поради което се намира във финансово затруд-

нение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за оперативно лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма;  

 

 

 

 

 

„Въздържали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Х. М. А. от с.Хума, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-489 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Н. А. от с.Желязковец, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 492 
 

     Постъпила е молба с вх.№ 4804/15.10.2020г. от лицето Х. Н. А. 

от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за лечение. 

     Господин А. е пенсионер по болест с 92% т.н.р. без чужда по-

мощ с диагноза „Коксартроза /артроза на тазобедрената става“. На 

05.10.2020г. е постъпил за лечение  в МБАЛ гр.Разград с диагноза 

„Световъртеж от централен произход“. Лицето е на постоянна ме-

дикаментозна терапия и поради разходите по лечението се намира 

във финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

 

лицето Х. Н. А. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 50.00 

лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-490 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 
 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. С. Р. от с. Хума,  община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 493 
 

     Постъпила е молба с Вх.№ 901/26.02.2021г. от лицето Х. С. Р. от 

с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ за закупуване на лекарства. 

     Господин Р. е пенсионер по болест. На 11.03.2020г. е постъпил 

за лечение в УМБАЛ Медика - гр.Русе с диагноза „Емболия и тром-

боза на долните крайници. Тромбозис хроника артерии тибиалис 

антериор/постериор синистра“. Лицето е на постоянна медикамен-

тозна терапия и поради разходите по лечението му се намира във 

финансово затруднение. 
     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на лекарства. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. Р. от с.Хума, община Самуил в размер на 50.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-491 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ли-

цето Х. Х. А. от с.Желязковец, община Самуил.  

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 494 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 1607/09.04.2021г. от лицето Х. Х. А. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за неотложни социални потребности. 

    Господин А. е безработен. Поради липса на парични средства, 

молителят  не може да си поднови личната карта, която е с изтекъл 

срок. 

    Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за издаване на лична карта. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Х. Х. А. от с.Желязковец, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-492 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Х. Н. М. от с.Владимировци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 495 

 

         Постъпила е молба с вх.№4817/15.10.2020г. от лицето Х. Н. 

М. от с.Владимировци, община Самуил  с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа М. и съпругът й са пенсионери. На 05.05.2020г. е пос-

тъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Пертрохантерно 

счупване в дясно“, като за закупуване на киршнерова игла и рекон-

структивен бедрен пирон е заплатила 1680 лева. Доходите от  пен-

сия не достигат за покриване на разходите по лечението й, поради 

което 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 „Пра-

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Х. Н. М. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 

200.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-493 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. Г. Х. от с.Самуил,  община Самуил.  
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 496 

 

Постъпила е молба с Вх.№1058/09.03.2021г. от лицето Ш. Г. Х. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна по-

мощ  за закупуване на лекарства. 

    Господин Х. е пенсионер по болест и живее сам. Лицето е с ув-

редено здравословно състояние на постоянна медикаментозна те-

рапия и периодично постъпва за лечение в болница. Поради разхо-

дите по лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на медикаменти за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Ш. Г. Х.от с.Самуил, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-494 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. А. Х. от с.Богданци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 497 

 

Постъпила е молба с Вх.№819/23.02.2021г. от лицето Ю.А. Х. от 

с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение и закупуване на медикаменти. 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест 100% т.н.р с диагноза „Зло-

качествено новообразувание на дебелото черво“. На 16.06.2020г. е 

постъпила за оперативно лечение в ВМА-МБАЛ гр. София с диаг-

ноза „Метастазес хепатис. Цирозис хепатис. Статус пост лапарос-

копиам“. Молителката с силно увредено здравословно състояние 

на постоянна медикаментозна и химиотерапия, като периодично 

постъпва за изследвания и лечение. Предстои й изследване на пет 

скенер, поради разходите по лечението се намира във финансово 

затруднение. 
     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение, изследвания и терапии.  
 

         

 

 

 

 

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” –12 гласа; „Против” – няма; „Въздър-

жали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. 

А. Х. от с.Богданци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 

. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-495 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. К. Х. от с.Владимировци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 27. 498 

 

Постъпила е молба с Вх.№699/15.02.2021г. от лицето Ю. К. Х. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на еднок-

ратна помощ за закупуване на лекарства. 
     Господин Х. е вдовец. Лицето  боледува с диагноза „ХООБ със 

задух, кашлица и експекторация“. Лицето е на постоянна медика-

ментозна терапия, поради разходите по лечението е задлъжнял към 

съседи и се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за закупуване на медикаменти за лечение. 
 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето 

Ю. К. Х. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 100.00 лв. 
 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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 № 27 

от редовно заседание на 11.06.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-496 от  Сами Сами -  зам.-кмет 

на община Самуил. 

 

           ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. Х. С. от с.Владимировци, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 27. 499 
 

      Постъпила е молба с вх.№4494/24.09.2020г. от лицето Ю. Х. С. 

от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на ед-

нократна помощ за лечение. 

      Господин С. е пенсионер. Лицето е в увредено здравословно 

състояние боледува с диагноза „ИБС.остър миокарден инфаркт на 

латерална стена на лявата камера при тромботична оклузия на 

ЛЦА, Двусъдова коронарна болест, Захарен диабет тип, Дислипи-

демия“. Поради недостиг на финансови средства не може да покрие 

разходите си за лечение. 
      Необходими са му финансови средства за покриване на разхо-

дите за лечение. 

 

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

вилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова по-

мощ” ОбС-Самуил, със „За” –12 гласа; „Против” – няма; „Въз-

държали се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  
 

 

 

 

лицето Ю. Х. С. от с.Владимировци, община Самуил в размер на 

100.00 лв. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Са-

муил 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/ 
 

 

 

 

 

 

 


