
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-606 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

  ОТНОСНО: Отпускане на еднократни помощи /стипендии/ на 

редовно обучаващи се във ВУЗ студенти от територията на община 

Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 33. 604 

 

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

затвърдилата се традиция от предишни години  ОбС – Самуил да 

отпуска еднократни помощи /стипендии/ на редовно обучаващи се 

студенти във ВУЗ с постоянен адрес на територията на община 

Самуил са получени заявления от студенти редовно обучаващи се 

посочени в Приложение 1 одобрени от комисия сформирана със 

заповед на Кмета на Община Самуил съгласно Решение 31.571/ 

29.10.2021 г. 

 

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

реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ, във 

връзка с Решение 31.571/ 29.10.2021 г. 

 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

І. Утвърждава поименния списък за подпомагане на редовно 

обучаващи се студенти с еднократна парична помощ от 50 лв. по 

повод студентския празник от територията на Община Самуил по 

приложен списък Приложение 1   

 

       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 1 

 
 

Списък на студенти 

 

№ Име, презиме, фамилия Постоянен 

/ настоящ /адрес 

1 Али Саид Али с.Богданци, ул. „Г. Бенковски”№ 25 

2 Нехсат Сезгин Хасан с.Богданци, ул.”Елин Пелин” № 12 

3 Аксел Мехмед Акиф с. Богданци, ул. „Богдан”№ 1 

4 Мерлин Джумхур Мехмед с. Богданци, ул. „Велес”№8 

5 Себиле Саид Али с.Богданци, ул. „Г. Бенковски”№ 25 

6 Кенан Кадир Осман с. Богданци, ул. „Велес”№21 

7 Есин Гюрсел Мюмюн с.Владимировци, ул.”Владая” № 2 

8 Елис Сабри Басри с.Владимировци, ул.”Цар Симеон” № 27 

9 Беркджан Синан Хълми с.Владимировци, ул. „Юндола“ № 12 

10 Селджан Зюлкюф Зелкиф с. Владимировци, ул. „Дъбрава“ № 27 

11 Семих Сали Юсуф с.Владимировци, ул.”Иван Вазов” №18 

12 Арзу Рейхан Ибрахим с.Владимировци, ул. „Чумерна“ №11 

13 Динчер Ахмедов Даудов с.Голяма вода, ул.”Вежен” № 10 

14 Едже Ердоан Хюсмен с.Голяма вода, ул.”Васил Левски” № 18 

15 Незиха Сезгин Мустафа с.Желязковец, ул.“Вихрен“ №10 

16 Ертан Меджит Хакъ с.Здравец, ул.”Рила”№11 

17 Назмие  Нурай Кадир с. Здравец, ул.“ Иван Вазов“ № 84 

18 Десислава Павлинова Кузманова с. Здравец, ул.“Гео Милев“ № 59 

19 Ибрахим Мехмед Неджиб с. Кривица, ул.”В.Левски” №4 

20 Есин Ахмед Неджиб с.Ножарово, ул.”Витоша” № 9 

21 Емре Айдън Кемал с.Ножарово, ул.“Хан Аспарух” №7 

22 Сейхан Илхан Хюдает с.Ножарово, ул.“Вихрен” № 13 

23 Есра Сабри Васви с.Ножарово, ул.“Рила” № 14 

24 Мейлин Фикрет Расимова с.Пчелина, ул.“Рила“ №4 

25 Алпер Мехмедов Расимов с.Пчелина, ул.“Рила“ №4 

26 Умут Бейханов Мехмедов с.Самуил, ул.”Бачо Киро” №13 

27 Айнур Илхан Фейми с. Самуил, ул. „Пирин” №6 

28 Изел Ислям Осман с.Самуил, ул.”Чаталджа” № 7 

29 Елис Левенд Мустафа с.Самуил, ул.”Струма” №2 

30 Мерт Месут Адил с.Самуил, ул.”Х.Димитър” №1 

31 Хюлея Бейхан Талиб с.Самуил, ул.”Х.Димитър”№5 

32 Ашкън Сали Ашък с.Самуил, ул.”Мусала”№18 

33 Рефие Сеидова Мехмедова с.Самуил, ул.”Преслав” №7 

34 Джансу Сунан Шабан с.Самуил, ул.”Бачо Киро” №3 

35 Арзу Белгин Байзид с.Самуил, ул.”Руен” №3 

36 Хюлея Хасан Хюсеин с.Самуил, ул.”Хан Аспарух” №13 

37 Диляра Ниязиева Фадлиева с.Самуил, ул.”Пирин” № 9 

38 Налян Шенол Ремзи с.Самуил, ул.”Ивайло” №15 

39 Шериф Танер Рафи с.Самуил, ул.”Руен” №11 

40 Гьоксел Хабил Якуб с.Хума, ул.”Янтра” № 9 

41 Емине Бейрамова Ахмедова с.Хума, ул.”Искър” № 2 

42 Серкан Мехмед Талиб с.Самуил, ул.“Черни връх“ №52 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-636 от инж. 

Джевдет Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО:  Актуализиране на приходната и разходната част на 

бюджета на община Самуил  и капиталовия списък за 2021 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 33. 605 

 

Бюджетът на община Самуил за 2021 година е приет с Решение 

№ 22.374/01.03.2021 г. на Общински съвет Самуил. С цел навременно 

приключване на заложените обекти при спазване на всички изисквания 

на нормативната база и рационално изразходване на  средствата за 

постигането на максимален ефект се  налагат някои промени в 

приетият план за капиталови разходи за 2021 г.  

           От заложените средства за реконструкция и рехабилитация на 

уличната мрежа в селата Самуил, Владимировци и Богданци на обща 

стойност 183 600 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за 

2021 г. са усвоени 183 368лв. или остават 232 лв. По улици както 

следва: 

  Заложени Усвоени Остатък 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Пирин, с. Самуил 51 000 50 844 156 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Тунджа, с. Владимировци 81 600 81 570 30 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба 

Тонка, с. Богданци           51 000 50 954 46 

   183 600  183 368 232 

 



 

Със сумата от 232 лв. се увеличава стойността на обект 

“Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия - централна част на с. Владимировци І етап“ 

във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“, Дейност 619 Др. дейности 

по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие-

Местна дейност. Общата сума на обект “Реконструкция, естетизиране 

на достъпна селищна среда в обществена територия - централна част 

на с. Владимировци І етап“ става 104 181 лв. 

Поради необходимост от закупуване на преносим компютър за 

нуждите на ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Хърсово, добавяме нов 

обект в §52-00 „Придобиване на ДМА”, функция „Образование”,  

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални 

гимназии” – „Закупуване на преносим компютър за  ОУ „Св. П. 

Хилендарски” – с. Хърсово 1 бр” на стойност 1 650 лв. с ДДС. 

След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 3 384 062 лв. от последната актуализация на 30.11.2021 

г. 

 Във връзка с преизпълнение на някои приходни параграфи, 

което е видно и от  отчета за касовото изпълнение на бюджета за 

месец Ноември и данни предоставени от МДТ към 15.12.2021 г.:  

§13-03 „Данък върху превозните средства“ – 21 612 лв. (било 

189 698 лв..  става 211 310 лв.) 

§27-10 „Данък по придобиване на имущество по дарения и 

възмезден начин“ – 10 330 лв. (било 70 000 лв.  става 80 330 

лв.) 

§28-09 „ Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни 

вноски“ – 2 264 лв. ( било  38 000 лв. става 40 264 лв.)  

С актуализацията в приходна част на бюджета в размер на 34 

206 лв. се увеличава и плана на разходната част на местни дейности: 

Дейност 122 „Общинска администрация” с 17 206 лв. 

Дейност 532 „Програми за временна заетост” с 3 000 лв. 

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта” с 2 000 лв 

Дейност 389 „Други дейности по образованието” – 

Дофинансиране с 12 000 лв., 

По разходната част се налага извършване на вътрешно-

компенсирани промени на плана за бюджета за 2021 г. както следва: 

 

Наименование на 

функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф 

Било/лв

. 
Става/лв. 

Функция І “Общи 

държавни служби“ 

 

  

 

  

       

 

 

Дейност 122  

Общинска 

администрация  

 ДД 

 

   

+5 000  02-05 24 000 29 000 



+1 000  02-09 4 000 5 000 

-6 000  01-02 80 000 74 000 

Дейност 122 

Общинска 

администрация                  

+17 206 МД  

  

+500    02-02 3 000 3 500 

+200  02-05 1 170 1 370 

-700  01-01 40 000 39 300 

+45 000  10-16 155 000 200 000 

-14 294  10-15 74 918 60000 

-7 000  10-20 10 000 3 000 

-1 000  10-51 2 000 1000 

+1 000  10-62 7 000 8 000 

-1 000  10-13 1 000 0 

-1 000  10-92 8 000 7 000 

-1 500  19-01 6 000 4 500 

-3 000  19-81 51 425 48 425 

Дейност 122 

Общинска 

Дофи 

нанси  
  

администрация ране 

+50  05-80 354 404 

-50  05-60 608 558 

Функция II 

“Отбрана и 

сигурност”    

  

Дейност  282  

Отбранително-

мобилизационна 

подготовка, 

поддържане на 

запаси и мощности ДД  

  

+685  02-08 0 685 

-685  01-01 86 500 85 815 

Функция ІІІ 

„Образование“    
  

Дейност 311  

Детски градини ДД  
  

+380  10-14 4 062 4 442 

-380  10-15 3 202 2 822 

Дейност 311  

Детски градини МД  
  

+5 000  10-11 30 000 35 000 



-5 000  10-13       8 000 3 000 

+950  10-20 6 050 7 000 

-950  10-15 25 000 24 050 

+250  10-30 0 250 

-250  10-51 471 221 

Дейност 322  

Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии ДД  

  

-1 650  10-11 62 468 60 818 

+1 650  52-01 1 668 3 318 

Дейност 389  Други 

дейности по 

образованието 

                                                

+12 000 

Дофи 

Нансир

ане  

  

+1 000  10-16 2 500 3 500 

-2 000  10-20 2 500 500 

+4 000  01-01 0 4 000 

+8 500  10-30 0 8 500 

+70  02-05 0 70 

+300  05-51 0 300 

+80  05-60 0 80 

+50  05-80 0 50 

Функция V 

“Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи”   

  

Дейност 526 

Центрове за 

обществена 

подкрепа ДД  

  

+400  05-60 3 500 3 900 

-400  02-08 1 000 600 

Дейност 532 

Програми за 

временна заетост                 

+3 000  МД  

  

+1 900  02-01 2 180 4 080 

+1 000  02-08 0 1 000 

+100  02-09 0 100 

Дейност  541 

Домове за 
ДД  

  



възрастни хора с 

увреждания 

+440  10-13 25 000 25 440 

-440  10-15 60 328 59 888 

Дейност  604  

Осветление на 

улици и площади МД  

  

+800  10-15 7 630 8 430 

+400  10-20 2 000 2 400 

-1 200  10-30 1 200 0 

 

 Във Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  местна Дейност 589 „Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ се осигуряват 

средства в размер на 7 000 лв., 2 000 лв. от преизпълнение от 

местни приходи и 5 000 лв. като се намаляват сумите от местна 

Дейност 336 „Столове“ както следва: 

Дейност 589 Други служби и 

дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и 

заетостта 

     +7 000 МД  

  

+180 
 

05-

51 
12 000 12 180 

+50 
 

05-

60 
5 100 5 150 

-230 
 

05-

80 
2 960 2 730 

+100 
 

10-

15 
9 400 9 500 

+6 900 
 

10-

16 
9 000 15 900 

Дейност 336 „Столове“ 

-5 000 МД 

10-

11 
65 000 60 000 

 

Предвид гореизложеното: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

124, ал. 2, ал.3 и чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси и 

чл.37, ал.2 от Наредба № 21 за условията и реда  

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Самуил, със „За” –15  гласа; 

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

РЕШИ: 

 

1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

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

2. Извършва актуализация на бюджета на общината за 2021 

г. по посочените дейности и параграфи съгласно приложение № 1. 

 

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 № 1 

Наименование на функцията и 

дейността 

Вид 

Дейност 
Параграф Било/лв. Става/лв. 

Функция І “Общи държавни служби“ 

 
  

 

  

       

 

 

Дейност 122  Общинска 

администрация  

 ДД 

 

 
  

+5 000  02-05 24 000 29 000 

+1 000  02-09 4 000 5 000 

-6 000  01-02 80 000 74 000 

Дейност 122 Общинска 

администрация                  +17 206 МД  
  

+500    02-02 3 000 3 500 

+200  02-05 1 170 1 370 

-700  01-01 40 000 39 300 

+45 000  10-16 155 000 200 000 

-14 294  10-15 74 918 60000 

-7 000  10-20 10 000 3 000 

-1 000  10-51 2 000 1000 

+1 000  10-62 7 000 8 000 

-1 000  10-13 1 000 0 

-1 000  10-92 8 000 7 000 

-1 500  19-01 6 000 4 500 

-3 000  19-81 51 425 48 425 

Дейност 122 Общинска 

администрация 

Дофи 

нанси 

ране  

  

+50  05-80 354 404 

-50  05-60 608 558 

Функция II “Отбрана и сигурност”      

Дейност  282  Отбранително-

мобилизационна подготовка, 
ДД  

  



поддържане на запаси и мощности 

+685  02-08 0 685 

-685  01-01 86 500 85 815 

Функция ІІІ „Образование“      

Дейност 311  Детски градини ДД    

+380  10-14 4 062 4 442 

-380  10-15 3 202 2 822 

Дейност 311  Детски градини 
МД  

  

+5 000  10-11 30 000 35 000 

-5 000  10-13       8 000 3 000 

+950  10-20 6 050 7 000 

-950  10-15 25 000 24 050 

+250  10-30 0 250 

-250  10-51 471 221 

Дейност 322  Неспециализирани 

училища, без професионални 

гимназии ДД  

  

-1 650  10-11 62 468 60 818 

+1 650  52-01 1 668 3 318 

Дейност 389  Други дейности по 

образованието 

                                                +12 000 

Дофи 

Нанси

ране  

  

+1 000  10-16 2 500 3 500 

-2 000  10-20 2 500 500 

+4 000  01-01 0 4 000 

+8 500  10-30 0 8 500 

+70  02-05 0 70 

+300  05-51 0 300 

+80  05-60 0 80 

+50  05-80 0 50 



Функция V “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”   
  

Дейност 526 Центрове за обществена 

подкрепа ДД  
  

+400  05-60 3 500 3 900 

-400  02-08 1 000 600 

Дейност 532 Програми за временна 

заетост                 +3 000  МД  
  

+1 900  02-01 2 180 4 080 

+1 000  02-08 0 1 000 

+100  02-09 0 100 

Дейност  541 Домове за възрастни 

хора с увреждания ДД  
  

+440  10-13 25 000 25 440 

-440  10-15 60 328 59 888 

Дейност  604  Осветление на улици и 

площади МД  
  

+800  10-15 7 630 8 430 

+400  10-20 2 000 2 400 

-1 200  10-30 1 200 0 

Дейност 589 Други служби и 

дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта 

     +7 000 МД  

  

+180  05-51 12 000 12 180 

+50  05-60 5 100 5 150 

-230  05-80 2 960 2 730 

+100  10-15 9 400 9 500 

+6 900  10-16 9 000 15 900 

Дейност 336 „Столове“ 

-5 000 МД 10-11 
65 000 60 000 

 

 

 



Приложение №4 

 

Поименен списък на капиталовите 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 

капиталов

и 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 

№165/0

7.08.201

8г. 

 ПМС 

№348/18.12.

2019г. 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2020 

г./31-12 

 ПМС 

№262/29.

07.2021г. 

 ПМС 

№326/1

2.10.202

1г. 

    1=2+11+12+13 
2=3+4+5+6+7+8+

9+10 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 384 062 1 631 052 549 000 103 949 71 050 336 325 161 753 68 800 332 975 7 200 204 292 1 027 636 521 082 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 2 435 352 952 793 548 768 0 71 050 0 0 0 332 975   170 494 939 210 372 855 

 
Функция І "Общи държавни служби" 20 082                   20 082     

 

Дейност 122 Общинска администрация - Местни 

дейности 
20 082                   20 082     

1. Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 20 082                   20 082     

 

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

19 202                   19 202     

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. 

Хърсово(Авторски надзор) 
380                   380     

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. 
Хърсово(Строителен надзор) 

500                   500     

  Функция ІII "Образование" 544 677 332975             332 975   0 0 211 702 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 544 677 332975             332 975       211 702 

  2.   
Ремонт на сграда  на ОУ "Св.Паисий Хилендарски" 

с.Хърсово(СМР) 
211 702 0                     211 702 

3. 
Вътрешен ремонт и ремонт на електрическата 

инсталация в ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци 
187 870 187 870             187 870         

4.  
Ремонт на покрив, отоплителна инсталация и вътрешен 

ремонт в ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци 
145 105 145 105             145 105         

  
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи" 
232 203 71 050 0 0 71 050 0 0 0     0 0 161 153 

  
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 
98 832 0                     98 832 



5.   
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 

ЦНСТ с. Богомилци(Строителен надзор) 
500 0                     500 

6. 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 
62 321 0                     62 321 

7. 
Изграждане на стълбищна клетка към сграда на 

ДПЛУИ Самуил 
62 321 0                     62 321 

  

      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) 

56 813 0                     56 813 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил(Авторски надзор) 
1 368 0                     1 368 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 
Самуил(Строителен надзор) 

1 368 0                     1 368 

  Дейност 554 Защитени жилища  71 050 71 050 0   71 050 0 0 0     0 0 0 

8.  Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 71 050 71 050     71050           0     

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

етап(СМР) 
71 050 71 050     71050           0     

  
      Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви 
етап(Строителен надзор) 

0 0                 0     

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

етап(Авторски надзор) 
0 0                 0     

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 
1 638 390 548 768 548 768 0 0 0 0 0     150 412 939 210 0 

  
Дейност 606- Изграждане и ремонт на пътища-Местни 

дейности 
183 368 183 368 183 368 0 0 0 0 0     0 0 0 

9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил 50 844 50 844 50 844                     

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. 

Самуил(СМР) 
49 853 49 853 49 853                     



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

492 492 492                     

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. 

Самуил(Строителен надзор) 
499 499 499                     

10. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци 
81 570 81 570 81 570                     

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 
Владимировци(СМР) 

79 983 79 983 79 983                     

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци(Авторски надзор) 
787 787 787                     

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

800 800 800                     

11.  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 

Богданци 
50 954 50 954 50 954                     

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 

Богданци(СМР) 
49 963 49 963 49 963                     

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 

Богданци(Авторски надзор) 
491 491 491                     

  
    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 

1 455 022 365 400 365 400               150 412 939 210   

12. 
Преустройство на детска градина в заведение за 

социални грижи с. Голяма Вода 
320 400 320 400 320 400               0     

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода(СМР) 
315 000 315 000 315 000                     

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални 
грижи с. Голяма Вода(Авторски надзор) 

2 700 2 700 2 700                     

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода(Строителен надзор) 
2 700 2 700 2 700                     

13. 
Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. Ножарово 
193 582 45 000 45 000               148 582     

  

     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. Ножарово (Изработване на технически 
инвестиционен проект за обект) 

10 450 0                 10 450     

  
    Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 
за социални грижи с. Ножарово(СМР) 

179 932 45 000 45 000               134 932     

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. Ножарово(Авторски надзор) 
1 600 0                 1 600     

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 
за социални грижи с. Ножарово(Строителен надзор) 

1 600 0                 1 600     

  

ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 

941 040 0                 1 830 939 210   

14. 
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   

15. 
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   

16. 
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. Ножарово(Разходи за авторски надзор) 
722 0                    722   

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

(ОК28-29-30) с. Ножарово(Разходи за строителен надзор) 
577 0                   577   

17. 
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 

4 724 0                   4 724   



инв. Проекти) 

  

                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   

18. 
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 връх с. Самуил(Разходи за авторски надзор) 
2 777 0                   2 777   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил(Разходи за строителен надзор) 

2 656 0                   2 656   

19. 
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   

20. 
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   

21. 
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   

22. 
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   

23. 
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   



24. 
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   

25. 
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 

Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163(Разходи за 
изработването на техническите инв. Проекти) 

703 0                   703   

  

                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 948 710 671 059 232 103 949 0 336 325 161 753 68 800   7 200 33 798 88 426 148 227 

  Функция І "Общи държавни служби" 16 600 0               7 200 9 400   0 

  
Дейност 122 Общинска администрация - Местни 

дейности 
7 200                 7 200       

26 Доставка и монтаж на термална рамка 7 200                 7 200       

  Дейност 123 Общински съвет - Местни дейности 9 400 0                 9 400 0 0 

27 
Закупуване на инвенторни климатични системи за 

заседателната зала на Обс 
9 400 0                 9 400     

  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 

28 
Закупуване на специализирана техника - високопроходим 

автомобил за защита при бедствия 
50 000 0                     50 000 

29 Моторен (бензинов) верижен трион - 2 бр. 2 000                       2 000 

  Функция ІII "Образование" 19 303 0                 5 985   13 318 

  
Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна 

дейност 
4 905 0                 4 905   0 

30 
Оборудване на детска площадка ДГ "Радост" 

с.Владимировци 
4 905 0 0   0 0 0       4 905   0 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 14 398 0                 1 080   13 318 

31 
Закупуване на инвенторни климатични системи за СУ 

"Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -5бр. 
7 500 0                     7 500 

32 
Закупуване на професионално МФУ за СУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" с.Самуил -1бр. 

2 500 0                     2 500 

33 
Преносим компютър за ОУ "Христо Ботев" с. 

Владимировци- 2 бр. 
1 668 0                     1 668 

34 
Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Св. 
Паисий Хилендарски" с. Хърсово 

1 080                   1 080     

35 
Закупуване на преносим компютър за  ОУ „Св. П. 

Хилендарски” – с. Хърсово 1 бр 
1 650                       1 650 

  
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи" 
82 909 0     0           0 0 82 909 

  
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 
32 909 0     0           0 0 32 909 

36 
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦНСТПЛУИ 
с.Самуил(строителен надзор) 

1 140                       1 140 

37 

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 

38 Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 15 000 0                     15 000 

39 Закупуване на дивани - 3 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 4 500 0                     4 500 

40 
Закупуване на сушилня за дрехи -1 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. 

Богомилци 
1 500 0                     1 500 

41 
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 
50 000                       50 000 

42 
Бойлер 500л. за инсталация на слънчева енергия ДПЛУИ 

Самуил 
3 000                       3 000 



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

44 Закупуване на котел на твърдо гориво ДПЛУИ Самуил 20 000                       20 000 

45 Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 12 000                       12 000 

46 
Закупуване на стълбищен транспортьор за ДПЛУИ Самуил -
2 броя 

14 000                       14 000 

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 
709 098 602 259 232 103 949 0 336 325 161 753 0     18 413 88 426 0 

  

Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие-

Местна дейност 

709 098 602 259 232 103 949 0 336 325 161 753 0     18 413 88 426 0 

47 
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     

48 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Пирин(площад) с. Самуил 
1 560 0                 1 560     

49 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Здравец с. Самуил 
1 080 0                 1 080     

50 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Вит с. Владимировци 
1 710 0                 1 710     

51 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Беласица с. Владимировци 
1 335 0                 1 335     

52 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Бистрица с. Владимировци 
1 635 0                 1 635     

53 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Тунджа с. Владимировци-I етап 
1 170 0                 1 170     

54 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Тунджа с. Владимировци-II етап 
1 530 0                 1 530     

55 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Дунав с. Владимировци 
1 320 0                 1 320     

56 
Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Сребърна с. Богданци 
1 260 0                 1 260     

57 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна 

среда в обществена територия - централна част на с. 

Владимировци І етап  

104 181 104 181 232 103 949                   

  

       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна 
среда в обществена територия - централна част на с. 

Владимировци І етап (СМР) 

95 731 95 731 232 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                   

58 

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               

59 
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. 
Богданци, община Самуил" - Етап І 

49 039 0                   49 039   

  
     В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. 

Богданци, община Самуил" - Етап І 
24 649 0                   24 649   

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

5 160 0                   5 160   

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

изпълнение на обектите 
3 684 0                   3 684   

  
     В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект 
за спортна площадка с. Богданци 

3 684 0                   3 684   

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 736                     736   

       В т.ч. 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           

60 Придобиване на 1 брой трактор за снегопочистване 60 000 60 000           60 000           

61 Механизирана техника - торачка 800 800           800           

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

63 Гребло за трактор -1 брой за снегопочистване  6 000 6 000           6 000           
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 Докладна записка с вх. № 61-02-607 от д-р Бейтула Сали – 

Председател на ОбС-Самуил. 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих. 

 

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

„Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 33. 606 

 

В деловодството на Общински съвет- Самуил е получено писмо от 

Областния управител  на област Разград  АВиК-Их-004-001/01.12.2021г., 

с което ни уведомява, че свиква  извънредно заседание на Общото 

събрание на  Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, което ще се 

състои   на  30.12.2021г. от 14.00 часа,  в Областна администрация гр. 

Разград. Във връзка с чл. 10, ал.5, т.6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, резервна 

дата за провеждане на заседанието-31.12.2020г. от 14.00 часа, при 

следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета за 2022г., на основание чл.20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

2.Други. 

 

 Предвид гореизложеното: 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 

и чл.198м от Закона за водите и чл.10, ал.5, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите  по водоснабдяване и 

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

няма; „Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

    1.Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис – Кмет на Община Самуил 

да   представлява Община Самуил за участие  в  извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, което 

ще се състои на  30.12.2021г. от 14.00 часа,  в Областна администрация 

гр. Разград, както и при липса на кворум, на основание чл. 10, ал.5, т.6 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 



водоснабдяване и канализация, на 31.12.2020г. от 14.00 часа и гласува 

както следва:   

 

   - Решение 1 по точка 1:    На основание чл.198в, ал.4 от Закона за 

водите във връзка с чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите  по водоснабдяване и канализация, членовете 

на Общото събрание на Асоциацията по В и  

К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД,        гр. Исперих, приемат решение препоръчителният 

размер на вноската на държавата в бюджета за 2022г. да е в размер на 

8 050,00 лв. (осем хиляди и петдесет лв.) – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

             

2. При невъзможност за участие да упълномощи  зам. кмет на общината. 

 

    Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община Самуил и 

на 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 № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-608 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  

Община Самуил през 2021 г.”  на  ОбС -  Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 33. 607 

 

На основание Решение №28.510/15.07.2021 г.  на Общински 

съвет Самуил, бяха  променени начините на трайно ползване на  3 

имота в с.Владимировци  с №11449.29.20, №11449.29.21 и 

№11449.30.55 от пасища  на   ниви,  за които е проявен интерес  за 

наемане с цел обработване за стопанската 2021-2022 г.  

Предвид гореизложеното е необходимо Общински съвет 

Самуил да  извърши изменение и допълнение в  „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил   в  Раздел І. 

„Имоти за отдаване  под наем“,  имотите с  №11449.29.20, 

№11449.29.21 и №11449.30.55  с начин на трайно ползване - ниви да 

бъдат  включени  в Приложение №1 към т.1  за отдаване под наем  

за стопанската 2021-2022 г.  

 

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

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

се” - няма 

РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  свое Решение №22.364/01.03.2021г., 

изменено и допълнено с Решения   №24.391/20.04.2021 г.,  

№25.406/11.05.2021г., №28.509/15.07.2021 г., №29.530/16.08.2021 г., 

№30.542/29.09.2021г и 31.572/29.10.2021  в  „Програмата за  

 

 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил в  Раздел І. 

„Имоти за отдаване  под наем“,   включва в Приложение №1 към  

т.1, следните имоти за отдаване под наем за стопанската 2021-2022 

г.: 



        1. Поземлен имот №11449.29.20 с площ от 14631 кв.м. в 

местността „Коджа кьоше“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, съгласно АЧОС №4935/30.11.2021 г. 

2. Поземлен имот №11449.29.21 с площ от 1750 кв.м. в местността 

„Ени кору“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, съгласно АЧОС №4936/30.11.2021 г. 

3. Поземлен имот №11449.30.55 с площ от 15314 кв.м. в местността 

„Каршъ авул“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, съгласно АЧОС №4937/30.11.2021 г. 

 

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 № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-609 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 ОТНОСНО: Определяне на  имотите – публична и частна 

общинска собственост, които подлежат на  застраховане, 

включително срещу застрахователните рискове по чл.9, ал.1 

и ал. 2 от ЗОС  за 2022 г.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 608 

     На основание  чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - 

застроените имоти - публична общинска собственост, задължително 

се застраховат, включително срещу природни бедствия и 

земетресения –  Приложение №1 към докладната записка; 

     Съгласно чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост - 

Общинският съвет определя имотите - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане, 

включително срещу природни бедствия и земетресения - 

Приложение №2 към докладната записка. 

  

          На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл. 9, 

ал.1 и ал.2 от ЗОС,   Общински съвет – Самуил, със „За” –15  гласа; 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на общината да застрахова застроените имоти – 

публична общинска собственост описани  по Приложение №1 за 

2022 г., включително срещу природни бедствия и земетресения. 

2. Определя  застроените имоти - частна общинска собственост,  

описани в  Приложение №2  за застраховане  за 2022 г.,  

включително срещу природни бедствия и земетресения.  

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  

от обявяването му по АПК пред Административен съд – Разград. 

                     

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 



 
Приложение №1  

 

С П Р А В К А 

 

на застроените  имоти -  публична общинска собственост в Община Самуил  по чл.9,ал.1  от ЗОС, които задължително се застраховат за 2022 год.   

 

№п

о 

ред  

Местонахождение  

 

Документ за собственост  Наименование на имот/-ите Площ 

(кв.м.)  

Балансова 

стойност 

(лв.) 

Обща 

стойност на 

имотите  

1. Самуил  

ул. Черни връх  №25 

АПОС №2/01.12.2005  г. 1.Двуетажна  масивна сграда  ”Администрация, 

канцеларии ”  

2.Едноетажна масивна сграда-  ”Навес” 

3.Двуетажна масивна сграда ”Работилница, 

библиотека” 

4.Едноетажна масивна сграда ”Физкултурен салон” 

5.Четириетажна масивна сграда ”Училище ” 

6.Двуетажна масивна сграда ”Учебени кабинети” 

7.Масивна сграда – външни тоалетни 

190 

 

  72 

           585 

 

390 

485 

255 

76.88 

168645.60 

 

31124.40 

505774.80 

 

168591.60 

688783.20 

226339.20 

5033.00 

1794291.80 

2. с. Самуил, 

 ул. Н.Й.Вапцаров №2 

АПОС №4/01.12.2005 г. Масивна  „Административна сграда – полиция” 275 4353.34 4353.34 

3. с.Самуил,  

ул. Мусала №7 

АПОС №5/01.12.2005 г. Двуетажна масивна сграда  „Сватбено- ритуална   

зала” 

291.50 395682.78 395682.78 

4. с.Самуил,  

ул.Ивайло №16 

АПОС №2559/11.11.2016г. 1.Двуетажна масивна сграда  „Детска градина”  

2.Едноетажна масивна сграда „Детска градина” 

3.Едноетажна масивна сграда -„Котелно на твърдо 

гориво и отоплителна инсталация” 

4.Едноетажна масивна сграда „Склад” 

222.56 

76.43 

41.44 

 

51.60 

50895.57 

9354.66 

86663.69 

 

677.82 

147591.74 

5. с.Самуил,  

ул.Любен Каравелов  

№4 

АПОС №2539/10.03.2016г. 1.Триетажна масивна сграда за „Заведение за 

социални грижи - ДВХУИ” 

2.Навес  без оградни стени 

3.Масивна едноетажна сграда с предназначение за 

„Друг вид обществена сграда-мъжки сектор” 

4.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Складова база, склад” 

583 

 

58 

93 

 

25 

193269.19 

 

145.00 

279.00 

 

125.00 

200688.19 



5.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Складова база, склад” 

6.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Сграда със смесено предназначение-перално 

помещение” 

7.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Хангар, депо, гараж” 

8.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Складова база,склад” 

9.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Хангар, депо, гараж” 

10.Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Складова база,склад” 

 

70 

 

184 

 

 

338 

 

164 

 

471 

 

122 

 

475.00 

 

920.00 

 

 

1690.00 

 

820.00 

 

2355.00 

 

610.00 

6. с.Самуил  

ул. Хаджи Димитър 

№2 

АПОС №2150/22.04.2014г. 1.Триетажна масивна сграда  „Общинската 

администрация ” 

2.Втори етаж  от сграда за  „Обществено обслужване 

и котелно” 

3.Масивна сграда „Трафопост”   

4.Масивна сграда „Трафопост”   

277.26 

 

378.00 

 

15.42 

29.84 

429534.00 

 

216812.20 

 

5068.80 

8408.40 

659823.40 

7. с.Самуил ,ул. Паркова  

№3 

АПОС №16/04.01.2006 г. Масивна сграда за „Спортни мероприятия”   75 1140.00 1140.00 

8. с.Самуил 

ул. Хаджи Димитър  

№5 

АПОС №66/20.03.2006 г. Двуетажна масивна сграда  за „Административни 

дейности”  Общинска служба ” Земеделие”, 

”Дирекция  Социално подпомагане” , ”Център за 

обществена подкрепа”   

255.75 141209.49 141209.49 

9. с.Самуил 

 Хаджи Димитър  №3 

АПОС №3933/04.12.2019г. 1.Двуетажна масивна сграда за „Предоставяне на 

соц.услуга за деца и техните родители” 

2. Масивна сграда  за соц.услуга ІІІ  етап  

” Заседателна зала” 

284.48 

 

129.00 

275469.37 

 

101785.23 

377254.60 

10. с.Голяма вода  

ул. Люлин  №2 

АПОС №352/20.04.2007 г. Двуетажна масивна  за социални дейности  313 86334.70 86334.70 

11. с.Голяма вода, 

ул. Царевец  №24 

АПОС№2547/29.09.2016г. 1.Едноетажна масивна сграда ” Кметство” 

2.Масивна сграда ” Склад” 

3.Навес с оградни стени 

81.0 

16/52 

36.0 

2681.60 

108.50 

244.10 

3034.20 



12. с.Голяма вода 

 ул. Царевец  №12 

АПОС №365/22.06.2007 г. 1.Клуб към читалището  

2.Ритуална зала, здравна  служба   

21.07 

120.30 

1763.85 

30743.18 

32507.03 

13. с.Богомилци 

 ул. Гео Милев   №16Б 

АПОС №368/22.06.2007г. 1.Масивна сграда „Кметство”   

2. Масивна сграда  за „Здравно медицинско 

обслужване на населението” 

 

147/192 

25/192 

10307.33 

1093.80 

 

11401.13 

14. с.Богомилци, 

ул.Гео Милев №2 

АПОС №3558/05.07.2019г.   1.Двуетажна масивна сграда „ЦНСТ за ПЛУИ” 

2. Пристроeна сграда към двуетажната сграда 

 

333.0 

109.0 

103892.26 

2097.40 

105989.66 

15. с.Пчелина 

ул.Куванджълар №4 

АПОС №1264/10.09.2012г. 1.Масивна сграда за „Заведение за социални грижи- 

ЦНСТ”   

2.Склад, складова база 

525.92 

 

25.5 

144831.18 

 

263.90 

145095.08 

16. с.Пчелина 

 ул. Байкал  №2 

АПОС №412/01.07.2008 г. Двуетажна масивна сграда „Кметство”   379.53 7135.16  7135.16 

17. с.Владимировци, 

ул. В.Левски  №2 

АПОС №661/17.11.2011 г. Масивна сграда  за „Заведение за социални грижи- 

ЦСРИ”  

125 9684.90 9684.90 

18. с.Владимировци 

ул. Места  №5 

АПОС №2214/06.08.2014г. 1. Едноетажна масивна сграда за „Култура и 

изкуство” №11449.73.319.3 

2. Санитарен възел ”  №11449.73.319.4 

92 

 

5 

3121.81 

 

169.66 

3291.47 

19. с.Владимировци 

 ул. В.Левски №4 

АПОС №3625/23.07.2019г. 1.Масивна сграда за „Административна, делова- 

кметство” с  № 11449.73.269.1  

2. Масивна сграда за „Дрогерия ” с  №11449.73.269.2   

3. Сграда „Допълнително застрояване”   с  № 

11449.73.269.3 

4. ЦСРИ – едноетажна масивна сграда с  № 

11449.73.269.4 

394 

 

58 

4 

 

195 

54716.76 

 

4298.00 

290.20 

 

162500.24 

221805.20 

 

20. с.Владимировци 

ул.В.Левски  №6 

 

 

АПОС №959/03.02.2012 г. 

 

 

 

1.Масивна сграда за „Административна делова сграда  

– полиция”  с  № 11449.73.285.2 

2. Масивна сграда за „Административна делова 

сграда”  с  № 11449.73.285.3 

3. „Склад”   с  № 11449.73.285.4   

61 

 

27 

 

24 

3437.30 

 

1489.40 

 

486.00 

5412.70 

21. с.Владимировци  АПОС №956/03.02.2012 г. Масивна сграда „Спортна сграда, база” 

№11449.73.51.1 

136 4938.90 4938.90 

22. с.Владимировци АПОС  №311/14.08.2006 г. Масивна сграда „Помпена станция” 80 1568.20 1568.20 



23. с.Владимировци 

 ул. Христо Ботев №1 

 

 

АПОС №960/03.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Триетажна масивна сграда  „Сграда за образование”  

с  № 11449.73.330.1   

2.Четириетажна масивна сграда „Сграда за 

образование ”  с  № 11449.73.330.2     

3.„Складова база ,склад”  с  № 11449.73.330.3   

4.„Складова база, склад ”  с  № 11449.73.330.4    

5.МС„Спортна сграда, база”  с  № 11449.73.330.5 

6.МС „Сгр. за образование ” с  №11449.73.330.6 - 

работилница 

7. „Сгр. за детско заведение”  с  № 11449.73.330.7 

8.„Сгр. за детско заведение ”  с  № 11449.73.330.8 

 

9.„Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.9    

10.„Селскокт. сграда”  с  №11449.73.330.10    

11.„Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.11    

12.„Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.12   

13.„Селскост. сграда”  с  № 11449.73.330.13   

14.„Селскаст.сграда”  с № 11449.73.330.14   

15.„Постр. на доп. застрояване ” с №11449.73.330.15 

16. „Постр. на доп. застрояване” с № 11449.73.330.16 

17.„Постр. на доп. застрояване” с№ 11449.73.330.17 

662 

 

16 

 

21 

38 

378 

440 

 

423 

313 

32 

30 

21 

17 

81 

25 

5 

9 

39 

387378.13 

 

20543.30 

 

680.40 

1231.10 

23364.80 

172051.42 

 

26146.30 

6984.70 

1036.70 

971.90 

680.40 

550.80 

2624.30 

810.00 

162.00 

291.60 

2267.00 

647774.85 

24. с.Богданци 

ул.Г.Бенковски  №17 

АПОС №1266/05.12.2012г.   Масивна сграда „Кметство, поща и здр.медицинско 

обслужване на населението” 

250 23799.44 23799.44 

25. с.Богданци,  

 ул. Ивайло  №1 

АПОС №363/22.06.2007 г. Масивна сграда за „Спортни мероприятия   и 

стадион”   

102 1854.80 1854.80 

26. с.Богданци 

 ул. Г.Бенковски  №19 

АПОС №350/20.04.2007 г. Масивна сграда „ЦДГ”   191 63170.00 63170.00 

27. с.Желязковец 

 ул. Тракия  №22 

АПОС №401/09.01.2008 г. Част от масивна сграда  „Читалище” и клуб   

 

180/480 1318.68 1318.68 

28. с.Желязковец  

ул. Тракия  №22 

АПОС №354/20.04.2007г. 1.Едноетажна масивна сграда „ЦДГ„  

2.Двуетажна масивна сграда „ОУчилище „ 

3.Едноетажна масивна сграда „Столова” 

176.0 

373.0 

250.80 

38521.50 

28201.50 

38521.66 

105244.66 

29. с.Желязковец АПОС №3421/03.06.2019 

г. 

1.Масивна сграда „Помпена станция„ 

2. „Трафопост”   

82.0 

9 

1673.60 

183.70 

1857.30 



30. с.Желязковец 

 ул. Хан Омуртаг  №2 

АПОС №402/09.01.2008 г. 1.Едноетажна масивна сграда „Кметство”   

2. Едноетажна масивна сграда „Здравна служба 

поща” 

49.0 

150.0 

11035.90 

5840.00 

16875.90 

31. с.Голям извор 

 ул. В.Левски  №91 

АПОС №353/20.04.2007 г. 1.Едноетажна масивна сграда „Училище”  

2. Килийно училище 

432.0 

104.00 

5822.00 

1846.50 

7668.50 

32. с.Голям извор 

ул. Васил Левски  

№92 

АПОС №485/15.10.2008 г. 1.Едноетажна масивна сграда „Кметство”  

2.Едноетажна масивна сграда „Здр.мед.обслужване„ 

3.Масивна сграда  „Склад „ 

4.Масивна сграда  „Склад „ 

5.Масивна сграда  „Склад „ 

42.0 

124.0 

32.0 

80.0 

55.0 

8546.90 

10435.50 

459.10 

1023.40 

1113.78 

21578.68 

33. с.Здравец 

  ул. Гео Милев  №3 

АПОС №337/27.11.2006 г. 1.Масивна сграда с №30630.40.191.1  

 „Детско заведение”   

2.Масивна сграда с №30630.40.191.3    

„Склад и складова база” 

3.Масивна сграда с №30630.40.191.2  за „Бит.услуги” 

426.0 

 

28.0 

 

34.0 

95705.57 

 

2869.64 

 

3727.42 

102302.63 

34. с.Здравец 

ул. Гео Милев  №54 

АПОС №338/27.11.2006 г. Втория етаж  на двуетажна масивана сграда 

 „ Кметство  и здравно медицинско обслужване на 

населението” 

132.0 4405.20 4405.20 

35. с.Хума 

ул. Гео Милев  №24 

АПОС №370/22.06.2007 г. Едноетажна масивна сграда  за „Здравно медицинско 

обслужване на населението”   

70.0/85.0 1126.82 1126.82 

36. с.Хума 

 ул. Гео Милев  №24 

АПОС №369/22.06.2007 г. Едноетажна масивна сграда  „Кметство” 96.0 2453.00 2453.00 

37. с.Ножарово 

 ул. Христо 

Смирненски №4 

АПОС №356/20.04.2007г. 1.Първия етаж  на двуетажна  масивна сграда  

„Основно училище”  

2.Масивна сграда ”ЦДГ” 

3.Масивна сграда „Физкултурен салон” 

4.Сграда -„Сан.възел” 

226 

 

189 

66 

28 

2717.65 

 

61126.43 

793.65 

540.00 

65177.73 

38. с.Ножарово 

 ул. В.Терешкова  

№1А 

АПОС №92/20.03.2006 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство и здравна 

служба” 

276.0 117005.29 117005.29 

39. с.Ножарово 

 ул. Борис Савов №2 

АПОС №410/01.07.2008г.  Част от едноетажна   масивна сграда  „Клуб” 86.0/102.0 3485.20 3485.20 

40. с.Ножарово 

 ул. Христо 

АПОС  №409/01.07.2008 г. Масивна сграда  за „Спортни мероприятия” 60.0 900.00 900.00 



Смирненски №1 

41. с.Кара Михал 

 ул. Мургаш  №19 

АПОС №374/22.06.2007г. 1.Едноетажна масивна сграда  „Кметство и поща» 

2.Едноетажна масивна сграда ” Здравно медицинско 

обслужване  на населението” 

88.11 

38.48 

1709.34 

1200.40 

2909.74 

42. с.Кривица 

ул.Ивайло  №42 А 

АПОС №252/05.07.2006 г. 1.Масивна сграда  „Кметство  и здравно медицинско 

обслужване на населението” 

2.Масивна сграда  „Ритуална зала” 

3.Част от двуетажна масивна сграда  „Читалище” 

210.0 

 

273.0 

159.0 

3502.20 

 

4552.80 

2651.20 

10706.20 

43. с.Кривица 

 

АПОС №4480/08.09.2021 

г.  
1.Масивна сграда  - Помпена станция  

2.Едноетажна сграда с друго предназначение 

3.Масивна сграда трансформаторен пункт 

90.0 

11.0 

9.00 

9619.00 

2404.00 

3267.00 

15290.00 

 

44. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски  

№36 

АПОС №265/05.07.2006 г. Еднетажна масивна сграда  „Музей ” 88.0 868.13 868.13 

45. с.Хърсово 

ул.Ал. Стамболийски  

№39 

АПОС №266/05.07.2006 г. Двуетажна масивна сграда  за „Здравно медицинско 

ообслужване на населението” 

151.0 528.50 528.50 

46. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски  

№34 

АПОС №263/05.07.2006 г. Двуетажна масивна  сграда „Кметство”   207.0 219579.79 219579.79 

47. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски  

№16 

АПОС №1282/16.01.2013г. 1.Двуетажна масивна сграда „ОУ”  

2.Двуетажна масивна сграда „ЦДГ ” 

3.Масивна сграда  за „Спорт” 

4.Полумасивна сграда„ Склад”   

273.0 

260.0 

160.0 

38.50 

331955.28 

114829.52 

35332.16 

8501.80 

490618.76 

48. с.Хърсово 

ул. Пею Яворов  №5 

АПОС №259/05.07.2006 г. 1.Двуетажна масивна сграда ЦНСТ - ПЛФУ   

2.Полумасивна сграда „Сграда за социална работа и 

рехабилитация„ 

3.Полумасивна  сграда – „Склад за гориво„ 

4.Масивна сграда „Перално помещение„   

372 

122.15 

 

108.0 

63.0 

234251.42 

12386.45 

 

6839.46 

4585.68 

258063.01 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2  

 

С П Р А В К А 

на застроените  имоти -  частна  общинска собственост в Община Самуил  по чл.9, ал.2  от ЗОС за  застраховане за 2022 год.   

 

№ 

по 

ред  

Местонахождение  

 

Акт за общинска 

собственост  

Наименование на имот/-ите Площ 

(кв.м.)  

Балансова 

стойност  за 

имота  

(лв.) 

Общ  а  балансома 

стойност  за      

имотите  по акта  

за общинска 

собственост  

1. с.Самуил 

ул. Х.Димитър №1 

АЧОС №8/01.12.2005 г. Апартамент- гарсониера  

вх.В,ет.1,ап.2  

 

43.2 2800.00 

 

2800.00 

 

2. с.Самуил 

ул. Х.Димитър  №1 

АЧОС №9/01.12.2005 г. 

 

Апартамент- гарсониера  

вх.В,ет.2,ап.5 

 

43.2 2800.00 2800.00 

 

3. с.Самуил 

ул. Х.Димитър №1 

АЧОС №10/01.12.2005 г. Апартамент- гарсониера  

вх.Б,ет.3,ап.8 

 

43.2 3068.60 3068.60 

4. с.Самуил, 

ул. В. Левски  №28 

АЧОС №4197/31.12.2020г. 1. Едноетажна масивна сграда 

„Производствен обект“   

2.Едноетажна масивна сграда - 

„Склад“ 

3. Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“ 

4. Едноетажна масивна сграда с 

предназначение „Склад“  

511.0 

 

62.0  

 

63.0 

 

14.0 

19256,30  

 

1869,10 

 

1899,20 

 

422,10 

23446.70 

5. с.Самуил 

 ул. Драва  №2   

АЧОС №2538/31.03.2016г. 1. Двуетажна масивна сграда „Сграда 

за социални дейности” - „ЦНСТ за 

ПЛУИ” 

2. Едноетажна масивна сграда за 

204.0 

 

 

120.0 

166858.13 

 

 

3025.70 

169883.83 

 

 

 



”Допълващо застрояване” 

6. с.Самуил 

 ул. Клисура №4 

АЧОС №18/04.01.2006 г. Масивна сграда за „Нафтово 

стопанство” 

80.0 1763.50 1763.50 

7. с.Самуил 

ул. Васил Левски  

№31 

АЧОС №2789/03.08.2017г. 1.Двуетажна масивна сграда  

„Обществено обслужване” 

2.Масивна сграда „Санитарен възел 

201.0 

 

59.0 

22064.90 

 

729.00 

22793.90 

8. с.Самуил 

 ул. Драва  №1 

АЧОС №76/20.03.2006 г. 1.Едноетажна масивна сграда „Склад”  

2.Едноетажна масивна сграда  

„Склад”            

3.Едноетажна масивна сграда  

„Дърводелна”    

79.12 

79.12 

 

113.18 

2552.41 

3651.19 

 

5587.10 

11790.70 

9. с.Самуил 

ул. Хаджи 

Димитър №4 

АЧОС №3102/13.07.2018г. Самостоятелен обект в сграда с 

предназначение за „Лекарски 

кабинети за здравни нужди”  

32.53 1459.40 1459.40 

10. с.Самуил  

ул. Хаджи 

Димитър №6 

 

АЧОС №4179/12.08.2020г. Част от едноетажна масивна сграда 

„Административни дейности” – за 

клуб и администр. на Бюрото  по 

труда 

132.60 7434.00 7434.00 

11. с.Владимировци  АЧОС №947/03.02.2012 г. Масивна сграда „Складова база, 

склад” – склад за пестициди 

144.0 7943.40 7943.40 

12. с.Владимировци, 

ул.Паламарска  №2 

АЧОС №945/03.02.2012 г. Масивна сграда и навес   26.0 896.40 896.40 

13. с.Владимировци  

 ул. Иван Вазов 

АЧОС №615/10.01.2011г. Масивна сграда за 

„Електропроизводство”    

61.0 1922.20 1922.20 

14. с.Владимировци  

 ул. Иван Вазов 

АЧОС №616/10.01.2011г. Масивна сграда за 

„Електропроизводство”    

7.0 220.60 220.60 

15. с.Владимировци  

 ул. Иван Вазов 

АЧОС №617/10.01.2011г. Масивна сграда за 

„Електропроизводство”    

5.0 157.60 157.60 

16. с.Владимировци АЧОС №1724/13.05.2013г. Масивна сграда „Курортно-

туристическа сграда” с 

№11449.36.20.1 

                   

97.0 

2588.20 2588.20 



17. с.Владимировци,  

ул. Васил Левски  

№4А 

АЧОС №2511/20.05.2015г. Масивна сграда „Столова за социален 

патронаж” с №11449.73.271.1 

576.0 430476.93 430476.93 

18. с.Владимировци 

 ул.В.Левски №4 

АЧОС №3626/23.07.2019г. Самостоятелен обект в сграда 

№11449.73.269.1.6  

17.86 1102.00 1102.00 

19. с.Богданци 

ул.Г.Бенковски  

№14 

АЧОС №362/22.06.2007 г. Масивна сграда „Ритуална зала” 239.0 4212.38 4212.38 

20. с.Желязковец 

 ул.Тракия  №46 

АЧОС №372/22.06.2007 г. Масивна сграда „Ритуална зала”   250.0 51032.77 51032.77 

21. с.Желязковец 

ул. Хан Омуртаг  

№2 

АЧОС №3103/13.07.2018г.  Самостоятелен обект в сграда с 

предназначение за „Лекарски 

кабинети за здравни нужди”  

33.49 644.40 644.40 

22. с.Здравец 

ул. Гео Милев  

№71 

АЧОС №349/20.04.2007г. Масивна сграда  „Автоспирка” с 

№30630.40.347.1 

40.0 569.00 569.00 

23. с. Здравец 

ул. Еделвайс  №5 

АЧОС №336/27.11.2006 г. Едноетажна масивна „Жилищна 

сграда” 

76.0 1322.38 1322.38 

24. с.Хума 

 ул. Гагарин №4 

АЧОС  №1894/08.01.2014г. Двуетажна масивна сграда  „ЦНСТ” 239.45 256450.45 

 

256450.45 

25. с. Кривица 

ул. Ивайло  №40А 

АЧОС №251/05.07.2006 г. 1.Двуетажна масивна сграда 

„Защитено жилище”   

2.Едноетажна масивна сграда бившо 

„Училище”  

3. Сграда - „Склад” 

205.0 

 

218.0 

 

20.0 

16559.40 

 

11463.10 

 

449.20 

28471.70 

26. с. Голяма вода АЧОС №366/22.06.2007 г. Масивна сграда „Трафопост” 9.0 300.00 300.00 

27. с.Кара Михал 

 ул. Мургаш  №36 

АЧОС №47/14.12.2006 год. Двуетажна масивна сграда  за   

„Стопанска дейност” 

273.0 6252.42 6252.42 

28. с.Хърсово 

ул. Етър  №1 

АЧОС №267/05.07.2006 г. Масивна жилищна сграда – музей    81.0 553.80 553.80 

29. с.Хърсово, 

ул. Александър 

Стамболийски  

№37 

АЧОС №2579/01.03.2017 г. 1.Двуетажна масивна сграда –„Сграда 

със смесено предназначение” 

2. Масивна сграда 

3. Навес 

500.0 

 

144.0 

28.75 

10452.60 

 

3694.60 

331.90 

14479.10 



30. с.Хърсово 

ул.Иван Вазов №27 

АЧОС №2582/28.03.2017 г. 1.Едноетажна масивна сграда – 

„Фурна„ 

2. Гараж 

229.30 

 

72.0 

4032.80 

 

1266.30 

5299.10 

31. с.Хърсово 

ул.Александър 

Стамболийски  

№16 

АЧОС №1283/16.01.2013г. Едноетажна полумасивна сграда 

„Училище” 

709.0 7323.60 7323.60 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-610 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на 

самостоятелен обект от втория етаж  на   двуетажна масивна сграда  

с  предназначение  за  “Административни дейности”  с  адрес: 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №5, община Самуил. 

 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 33. 609 

 

На 21.12.2021 г. изтича срока на Заповед №971/21.12.2011 г. за 

безвъзмездно предоставяне  на самостоятелен обект от втория етаж  

на   двуетажна масивна сграда  с  предназначение  за  

“Административни дейности”  с  адрес: с. Самуил, ул. Хаджи 

Димитър №5, община Самуил,област Разград,  находящ се  в 

поземлен имот  ІІ  в квартал 86 по плана на с.Самуил по АПОС 

№66/20.03.2006г., съставляващ:  5 стаи, коридор и  2 балкона с обща  

застроена площ  от  118,80 кв.м.  на   Център за  обществена 

подкрепа с.Самуил, община Самуил, област Разград. 

  

Предвид  обезпечаването на Центъра за  обществена 

подкрепа с.Самуил с подходяща материална база е необходимо  

Общински съвет - Самуил    да приеме решение  за  безвъзмездно 

управление  и предоставяне  на   гореописания имот  за срок от 10 

години.  

 

          На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от  ЗОС; 

чл.15, ал.3 от  Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет – 

Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” - 

няма 

 

РЕШИ: 

 

1. Предоставя за безвъзмездно  управление  и ползване  на 

самостоятелен обект от втория етаж  на  двуетажна масивна сграда  

с  предназначение  за  “Административни дейности”  с  адрес: с. 

Самуил, ул. Хаджи Димитър  №5, община Самуил, област Разград,  

находящ се  в поземлен имот  ІІ  в квартал 86 по плана на с.Самуил 

по АПОС №66/20.03.2006г., съставляващ:  5 стаи, коридор и  2 



балкона с обща  застроена площ  от  118,80 кв.м.  на   Център за  

обществена подкрепа  с.Самуил, община Самуил, област Разград. 

2. Упълномощава  кмета на общината да издаде заповед  за 

предоставяне на имота.  

 

       Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

      

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  

от обявяването му по АПК пред Административен съд – Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-611 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен  търг с явно наддаване на  земи от общинския поземлен 

фонд в землището на с.Владимировци за стопанската 2021-2022 г.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 33. 610 

 

 С предходно решение се извърши изменение и допълнение в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил. В  

Раздел І. „Имоти за отдаване  под наем“, в Приложение №1 към  

т.1,  бяха добавени следните имоти за отдаване под наем за 

стопанската 2021-2022 г.: 

           1. Поземлен имот №11449.29.20 с площ от 14631 кв.м. в 

местността „Коджа кьоше“ по кадастралната карта и кадастралните 

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

съгласно АЧОС №4935/30.11.2021 г. 

 

 2. Поземлен имот №11449.29.21 с площ от 1750 кв.м. в 

местността „Ени кору“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, съгласно АЧОС №4936/30.11.2021 г. 

           3. Поземлен имот №11449.30.55 с площ от 15314 кв.м. в 

местността „Каршъ авул“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, съгласно АЧОС №4937/30.11.2021 г. 

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

чл.75, т.3, чл.76, т.3 и чл.78, ал.6  от Наредба №2 на ОбС Самуил  за 

„Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“ е 

необходимо  да се открие  процедура за отдаване под наем  чрез 

публичен търг с явно наддаване  на гореописаните имоти  за 

стопанската 2021-2022 г. 

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

чл.75, т.3, чл.76, т.3 и чл.78, ал.6  от Наредба №2 на ОбС Самуил  за 

„Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“, 

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

„Въздържал се” - няма  
 

РЕШИ: 



1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване  

под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 

2021-2022 г. както следва: 

Землище Местн

ост 

Имот 

номер 

Пло

щ 

/м2/ 

Начин 

на 

трайн

о 

ползв

ане 

Катего

рия 

Номер на 

акта за 

частна 

общинска 

собственос

т 

Владимир

овци 

Коджа 

кьоше 

11449.2

9.20 

146

31 

Нива  3 4935/30.11.

2021 г. 

Владимир

овци 

Ени 

кору 

11449.2

9.21 

175

0 

Нива  3 4936/30.11.

2021 г. 

Владимир

овци 

Каршъ 

авул 

11449.3

0.55 

153

14 

Нива  3 4937/30.11.

2021 г. 

2. Определя се: 

    2.1. Първоначална годишна наемна  цена –  66.00 лв./1000 м2 без 

ДДС;      

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната годишна 

наемна цена; 

    2.3. Депозит за  участие  -  66.00 лв./1000 м2;  

    2.4. Срок на наемното отношение –  1 стопанска година (2021-

2022 год.); 

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

подаване на заявленията. 

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

кандидатите за участие в търговете: 

    3.1. Заявление за участие в търга по образец; 

    3.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси  по образец; 

    3.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието 

на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4.  Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит; 

    3.5. В заявлението за участие  в търга юридическите лица  е 

необходимо да посочат ЕИК/БУЛСТАТ, с който са регистрирани в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а физическите 

лица представят лична карта за справка; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидатите: 

      4.1. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил; 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към 

община Самуил. 

5. При задължения по т.4.1. и т.4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6. Съгласно чл.52, ал.5 от ЗМСМА, не по-малко от 30 % от 

постъпилите средства да бъдат използвани  за изпълнение на 

дейности от местно значение на съответното населено място.  

7. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  определи 

дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   и сключи 

договори   със спечелилите   в търговете  участници.  

8. След  провеждането на търговете,  неотдадените  под наем  имоти  

периодично  да се  обявяват  за отдаване под наем  със заповед на  

кмета на община Самуил  до  30 април 2022 г. 

 

 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 № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-612 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на Община Самуил. 

 

 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване  на  

помещения в с. Владимировци и с. Богданци на Агенция по 

заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда”- гр. Исперих за Мобилно 

бюро по труда /МБТ/. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 29.12.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 33. 611 

 

Ежегодно с Решение на общински съвет Самуил се 

предоставят  помещения в с. Владимировци и с. Богданци на 

Агенция по заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда”- гр. 

Исперих, ул. Дунав №2  с цел улесняване  обслужването на 

безработните лица от селата: Владимировци, Здравец, Пчелина, 

Ножарово и Богданци  и с. Богданци за Мобилно бюро по труда 

/МБТ/-за  обслужване на  безработни, икономически неактивни, 

учащи, пенсионери, други търсещи работа и работодатели от горе 

изложените населени места. 

Помещение с площ 21.87 кв. м от едноетажна масивна сграда 

с предназначение за  „Административна, делова сграда- кметство” 

по АПОС №3625/23.07.2019г., находяща се в поземлен имот 

№11449.73.269.1 по кадастралната карта  на с. Владимировци с 

административен адрес: с. Владимировци, ул. Васил Левски №4, 

община Самуил и едно помещение от 16.00 кв. м. от  едноетажна 

масивна сграда  с предназначение  за „Кметство, поща и здравно 

медицинско обслужване на населението” по АПОС 

№1266/05.12.2012г., находяща се  в УПИ №I, кв. 28  с 

административен адрес: с.Богданци, ул. Георги Бенковски №17. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.12, 

ал.3 от ЗОС и чл.14, ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил - „За 

придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост” ОбС-Самуил, със „За” –15 гласа; 

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

РЕШИ: 

 

I. Предоставя  за    безвъзмездно управление и  ползване  на   

Агенцията по заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Исперих, ул. Дунав”№2  за срок от  01.01.2022г. до 31.12.2022г.: 



1. Едно помещение  от 21,87 кв. м. от  едноетажна масивна 

сграда  с предназначение  за „Административна, делова сграда- 

кметство” по АПОС №3625/23.07.2019г., находяща се в поземлен 

имот №11449.73.269.1 с административен адрес: с. Владимировци, 

ул. Васил Левски №4, община Самуил - изнесено работно място, 

Мобилно бюро по труда в с. Владимировци за  обслужване на  

безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, други 

търсещи работа и работодатели от с. Владимировци, с. Здравец, с. 

Пчелина, с. Ножарово. 

  2. Едно помещение от 16.00 кв.м. от  едноетажна масивна 

сграда  с предназначение  за „Кметство, поща и здравно медицинско 

обслужване на населението” по АПОС №1266/05.12.2012г., 

находяща се в УПИ №I, кв. 28 с административен адрес: с. 

Богданци, ул. Георги Бенковски №17, община Самуил- изнесено 

работно място, Мобилно бюро по труда в с. Богданци за обслужване 

на безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, други 

търсещи работа и работодатели от с. Богданци. 

II.Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и 

подпише   споразумение за сътрудничество при предоставяне на 

изнесени услуги по заетост с Агенция по заетостта, чрез „Дирекция 

бюро по труда“ гр. Исперих. 

 

 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 № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-613 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. И. Х. от с.Б., ул. „О.” № 2, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 612 

 

    Постъпила е молба с Вх.№ 5113/18.11.2021г. от лицето А. И. от 

с.Б., ул. „О.” № 2, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по възраст, която боледува с 30% т.н.р. 

с диагноза „Счупване на пателата“. На 01.03.2021г. е постъпила за 

лечение в Медика-гр.Русе с диагноза „Последици от други 

счупвания на долен крайник“ и на 19.03.2021г. в МБАЛ ГР.Исперих 

с диагноза „COVID-19 идентифициран вирус“. Поради разходите по 

лечението молителката 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето А. И. Х. от с.Б., ул. „О.” № 2, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-614 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. М. М. от с.С., ул. „Д. Б.” № 42, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 613 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 5462/03.12.2021г. от лицето А. М. М. 

от с.С., ул. „Д. Б.” № 42, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

     Госпожа М. е пенсионерка по болест с 76% т.н.р. с диагноза 

„Хронична исхемична болест на сърцето“. Молителката е с влошено 

здравословно състояние на постоянна медикаментозна терапия със 

скъпоструващи лекарства и поради разходите по лечението се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение и лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето А. М. М. от с.С., ул. „Д. Б.” № 42, община Самуил в размер 

на 100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-615 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. С. И. от с.Ж., ул. „Т.” № 32, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 614 

 

Постъпила е молба с Вх.№4554/18.10.2021г. от лицето А. С. И. от 

с.Ж., ул. „Т.” № 32, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 

    Господин И. е пенсионер по болест със 74% т.н.р. с диагноза 

„Коксартроза /артроза на тазобедрена става/“. 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 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето А. С. И. от с.Ж., ул. „Т.” № 32, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-616 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. А. А. от с.Б., ул. „М.” № 12, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 33. 615 

 

Постъпила е молба с вх.№ 2356/03.06.2021г. от лицето А. А. А. от 

с.Б., ул. „М.” № 12, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

        Госпожа А. е безработна самотно живееща вдовица. 

Единствения й доход е помощта, която получава от ДСП-с.Самуил. 

Лицето се намира в затруднено финансово положение и не може да 

покрие ежемесечните си разходи от първа необходимост.  

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето А. А. А. от с.Б., ул. „М.” № 12, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-617 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Р. С. от с.Ж., ул. „И. В.” № 12, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 616 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 3506/03.08.2021г. от лицето А. Р. С. 

от с.Ж. ул. „И. В.” № 12, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за неотложни социални потребности. 

        Господин С. е пенсионер по болест, който е на постоянна 

медикаментозна терапия. Лицето се намира в затруднено финансово 

положение и не може да покрие ежемесечните си разходи за 

лекарства и стоки от първа необходимост.  

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето А. Р. С. от с.Ж., ул. „И. В.” №12, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-618 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Б. М. М. от с.Б., ул.„Г. М.” № 6, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 617 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 4957/09.11.2021г. от лицето Б. М. 

М. от с.Б., ул.„Г. М.” № 6, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

          Госпожа М. и съпругът й са пенсионери. На 25.03.2021г.  е 

постъпила за оперативно лечение във Вита Медика гр.Разград с 

диагноза 4Катаракта сен. Матура ок. декстри“. За оперативното 

лечение е заплатила 630 лева. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и доходът от  пенсия не й достига за 

лечението. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Б. М. М. от с.Б., ул.„Г. М.” № 6, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-619 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил. 

    

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Б. Б. А. от с.Н., ул. „Х. С.” № 42, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 618 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 3980/09.09.2021г. от лицето Б. Б. А. 

от с.Н., ул. „Х. С.” № 42, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

         Господин А. е безработен. На 16.08.2021г. е постъпил за 

оперативно лечение  в МБАЛ-Шумен АД с диагноза „Увреждане на 

мениска в резултат на стара травма или разкъсване“. Лицето е на 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението му се 

намира във финансово затруднение. 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Б. Б. А. от с.Н., ул. „Х. С.” № 42, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-620 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил. 

    

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. Х. И. от с.С., ул. „П.” № 16, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 619 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 3060/08.07.2021г. от лицето Г. Х. И. 

от с.С., ул. „П.” № 16, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Господин И. на 29.05.2021г. е постъпил в МБАЛ гр.Шумен с 

диагноза „Кръвотечение от носа“ за оперативно лечение на 

заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и 

сложност. Поради разходите по лечението, следоперативно лечение 

и прегледи лицето се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за оперативното  лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Г. Х. И. от с.С., ул. „П.” №16, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-621 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Д. Н. М. от с.Ж., ул. „М.“  № 12, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 620 

 

       Постъпила е молба с Вх.№ 4873/04.11.2021г. от лицето Д. Н. М. 

от с.Ж., ул. „М.” № 12, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

      След боледуване с диагноза „COVID -19, идентифициран вирус“ 

на 01.11.2021г. е починал в М. М. И., който е дядо на господин 

Мехмедов.  Молителят е направил разходи по погребението на 

стойност 700 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

 

 

 

лицето Д. Н. М. от с.Ж., ул. „М.” № 12, община Самуил в размер на 

150. 00.лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-622 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. С. И. от с.Н., ул. „Н.” № 3, община Самуил 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 621 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3693/19.03.2020г. от лицето Е. С. И. от 

с.Н., ул. „Н.” № 3, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лечение. 

 

    Господин И. е пенсионер по болест. Лицето е с 80% т.н.р. с 

диагноза „Шизофрения“. Молителят е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Е. С. И. от с.Н., ул. „Н.” № 3, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-623 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

З. С. М. от с.З., ул. „Б.” № 4, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 622 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 5121/18.11.2021г. от лицето З. С. М. 

от с.З., ул. „Б.” № 4, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

        Госпожа М. и съпругът й са безработни. Молителката боледува 

от депресия и поради липса на парични средства няма възможност 

да се лекува и яви пред ТЕЛК. Лицето се намира в затруднено 

финансово положение и не може да покрие ежемесечните си 

разходи от първа необходимост.  

 

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето З. С. М. от с.З., ул. „Б.” № 4, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-624 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

З. О. М. от с.П., ул. „В.” № 4, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 623 

 

     Постъпила е молба с вх.№3927/07.09.2021г. от лицето З. О. М.  от 

с.П., ул. „В.” №4, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

     Госпожа М. е пенсионерка по болест с 78% ВСУ с диагноза 

„Остеонекроза“.  На 09.08.2021г. е постъпила за лечение в МБАЛ 

гр.Исперих с диагноза „Хронична изострена левостранна сърдечна 

недостатъчност“. Молителката е с влошено здравословно състояние 

на постоянна медикаментозна терапия и 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето З. О. М. от с.П., ул. „В.” № 4, община Самуил в размер на 

150. 00 .лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-625 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

    ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

И. А. П. от с.Б., ул. „Б.” № 9, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 624 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4503/14.10.2021г. от лицето И. А. П. от 

с.Б., ул. „Б.” № 9, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

 

         Госпожа П. е самотно живееща пенсионерка по възраст, която 

при падане си причинява счупване в областта на ляво бедро. На 

05.10.2021г. е постъпила за оперативно лечение в МБАЛ-Шумен с 

диагноза: „Счупване на тялото /диафиза/ на бедрената кост 

закрито”, като за анатомичен пирон е заплатила 1800 лева. Поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за оперативно лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето И. А. П. от с.Б., ул. „Б.” № 9, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-626 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. В. Г. от с.З., ул. „Б.” № 21, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 625 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 5123/18.11.2021г. от лицето М. В. Г. от 

с.З., ул. „Б.” № 21, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа Г.  е безработна, самотна майка с три деца. Единствените 

й доходи са от детските надбавки и поради недостиг на финансови 

средства не може да покрие разходите за потребностите на децата 

си.   

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за обучението и потребностите на децата. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. В. Г. от с.З., ул. „Б.” № 21, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-627 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. А. Х. от с.Б., ул. „Е. П.” № 13, община Самуил.  

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 626 

 

       Постъпила е молба с Вх.№ 5626/13.12.2021г. от лицето М. А. Х. 

от с.Б., ул. „Е. П.” № 13, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

 

       Господин Х. и съпругата му са безработни. На 25.11.2021г. е 

постъпил в МБАЛ гр.Шумен с диагноза „Инсулинозависим захарен 

диабет с периферни съдови усложнения; Радикална есцизия на 

кожна лезия; Ампутация над коляно“. Молителят е на постоянна 

медикаментозна терапия  и през два дена му правят превръзки на 

крака.     Поради разходите по лечението  лицето се намира във 

финансово затруднение. 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за оперативното  лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. А. Х. от с.Б., ул. „Е. П.” №13, община Самуил в размер на 

200. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-628 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

    ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Х. И. от с.Н., ул. „Я.“  № 4, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 627 

 

      Постъпила е молба с Вх.№ 5494/06.12.2021г. от лицето М. Х. И. 

от с.Н., ул.“Я.” №4, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

 

   Госпожа И. е боледувала с диагноза „COVID-19 идентифициран 

вирус“, която се лекувала в дома си. Поради разходите по лечението 

лицето се намира в затруднено финансово положение.  

   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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. И. от с.Н., ул. „Я.” №4, община Самуил в размер на  

100. 00 .лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-629 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. М. К. от с.К., ул. „Р.” № 1, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 628 

 

      Постъпила е молба с Вх.№ 5196/25.11.2021г. от лицето М. М. К. 

от с.К., ул.„Р.” № 1, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за домакинство пострадало от пожар.  

 

     Госпожа К. е вдовица, която съжителства със сина си Хидает 

Адем.  На 05.11.2021г.  в домът им е възникнал пожар с преки 

материални загуби в къща /помещение за животни/. 

     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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. М. К. от с.К., ул. „Р.” № 1, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-630 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Х. Х. от с.С., ул. „Х. А.” № 7, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 629 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 3400/28.07.2021г. от лицето М. Х. Х. 

от с.С., ул. „Х. А.” №7, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

     Господин Х. е пенсионер по възраст. На 17.07.2021г. е постъпил 

за лечение в УМБАЛ Медика гр.Русе с диагноза „Емболия и 

тромбоза на илиачна артерия.Стенозис артерия илиака декстра ет 

артерия феморалис суперфициалис декстра ет артерия поплитея“. 

Молителят е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. Х. от с.С., ул. „Х. А.” №7, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-631 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Ю. С. от с.К., ул. „М.” № 5, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 630 

 

         Постъпила е молба с Вх.№3475/02.08.2021г. от лицето М. Ю. 

С. от с.К., ул. „М.” № 5, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

    Господин С. е безработен без доходи. Лицето е с увредено 

здравословно състояние и с прекъснати здравноосигурителни права. 

Предстои му лечение, но поради недостиг на парични средства не 

може да си плати здравните осигуровки и да се лекува. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето М. Ю. С. от с.К., ул. „М.” №5, община Самуил в размер на 

50. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-632 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. С. И. от с.С., ул. „П. Х.” № 8, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 631 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4643/21.10.2021г. от лицето Н. С. И. от 

с.С., ул. „П. Х.” № 8, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

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

„Тиреотоксикоза“. Молителката е вдовица на постоянна 

медикаментозна терапия. Поради недостиг на финансови средства 

лицето не може да покрие разходите за закупуване на лекарства. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Н. С. И. от с.С., ул. „П. Х.” № 8, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-633 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. М. О. от с.Б., ул. „К.” № 1, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 632 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 3954/08.09.2021г. от лицето Н. М. О. от 

с.Б., ул. „К.” № 1, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

    Госпожа  М. е вдовица, която е пенсионерка. На 06.08.2021г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Исхемичен 

мозъчен инсулт“. Молителката е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Н. М. О. от с.Б., ул. „К.” № 1, община Самуил в размер на 

150. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-634 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. М. С. от с.С., ул. „М.” № 36, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 633 

 

        Постъпила е молба с Вх.№ 5215/24.11.2021г. от лицето Н. М. С. 

от с.С., ул. „М.” № 36, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

        Госпожа С. е вдовица, пенсионерка по възраст. Лицето е с 

увредено здравословно състояние и е на постоянна медикаментозна 

терапия. На 10.11.2021г. е постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград 

с диагноза „Пертрохантерно счупване“, като за оперативното 

лечение е заплатила около 2 000 лева. Поради разходите за лечение 

и лекарства се намира във финансово затруднение. 

        Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарсва. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Н. М. С. от с.С., ул. „М.” № 36, община Самуил в размер на 

150. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-635 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Ф. Ю. от с.С., ул. „П.“  № 9, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 634 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4840/03.11.2021г. от лицето Н. Ф. Ю. от 

с.С., ул.„П.” № 9, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

   Господин  Ю. е безработен. На 10.09.2021г. молителят е постъпил 

за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „COVID-19“ и е лекуван 

до 27.10.2021г., след което постъпва в УМБАЛ Медика Русе с 

диагноза „Флебит и тромбофлебит с друга локализация. 

Флеботромбозис вена базилика“. Поради липса на доходи и 

разходите по лечението  на стойност 365 лв. лицето се намира в 

затруднено финансово положение.  

   Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за лечение.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Н. Ф. Ю. от с.С., ул. „П.” №9, община Самуил в размер на 

150. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-637 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

О. О. Е. от с.Ж., ул. „А.” № 9, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 635 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 5015/11.11.2021г. от лицето О. О. Е. 

от с.Ж., ул. „А.” № 9, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

        Господин Е. е пенсионер по болест с 96% СУ без чужда помощ 

с диагноза „Остър инфаркт на миокарда“.  Предстои му лечение в 

МБАЛ Русе, но поради липса на финансови средства лицето не 

може да постъпи в болница за лечение. 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето О. О. Е. от с.Ж., ул. „А.” № 9, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-638 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. А. Ш. от с.С., ул. „Г. Г.“  № 13, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 636 

 

Постъпила е молба с Вх.№4362/06.10.2021г. от лицето Р. А. Ш. от 

с.С., ул. „Г. Г.” №13, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

      Госпожа Ш. е пенсионерка по болест, която живее на квартира в 

с.Самуил. Лицето боледува с 75% т.н.р. диагноза „Умерена 

умствена изостаналост“. Поради недостиг на средства за 

предписаната й постоянна медикаментозна терапия се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за закупуване на лекарства. 

 

        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; 

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Р. А. Ш. от с.С., ул. „Г. Г.“  № 13, община Самуил в размер 

на 100. 00 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-639 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. М. А. от с.Н., ул. „Х. С.” № 11, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 637 

 

         Постъпила е молба с вх.№3782/26.08.2021г. от лицето Р. М. А.. 

от с.Н., ул. „Х. С.” № 11, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

         Господин А. е безработен. На 16.05.2021г. е постъпил за 

лечение  в МБАЛ-Разград АД с диагноза „Други мононевропатии на 

долни крайници. Диабетна полиневропатия“. Лицето е на 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението му се 

намира във финансово затруднение. 

        Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

лицето Р. М. А. от с.Н., ул.„Х. С.” № 11, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-640 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. С. С. от с.Х., ул. „Г. М.” № 8, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 638 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4852/03.11.2021г. от лицето Р. С. С. от 

с.Х., ул. „Г. М.” № 8, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

     Госпожа С. е пенсионерка по болест с 91.0 % без чужда помощ с 

диагноза „Хроничен остеомиелит с фистула“. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Р. С. С. от с.Х., ул. „Г. М.” № 8, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград 

 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-641 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. Х. С. от с.Х., ул. „Ш.” № 2, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 639 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4022/13.09.2021г. от лицето Р. Х. С. от 

с.Х., ул. „Ш.” № 2, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ  за закупуване на лекарства. 

 

         Г-жа С. е вдовица, пенсионерка по възраст и живее сама. 

Лицето боледува с диагноза хипертония сърдечна недостатъчност и  

диабет. Поради недостиг на средства за закупуване на предписаните 

й лекарства се намира във финансово затруднение. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лекарства. 

 

        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; 

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Р. Х. С. от с.Х., ул. „Ш.” № 2, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-642 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. М. И. от с.Б., ул. „Т.“  № 6, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 640 

 

Постъпила е молба с Вх.№4698/26.10.2021г. от лицето С. М. И. от 

с.Б., ул.„Т.” №6, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

      Госпожа И. е безработна. На 22.09.2021г. е постъпила за лечение 

в МБАЛ гр.Разград с диагноза „COVID-19 идентифициран вирус“. 

Поради разходите по лечението  на стойност 422лв. лицето се 

намира в затруднено финансово положение.  

       Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение.  

 

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

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” 

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

се” – няма отпуска еднократна парична помощ на лицето С. М. И. 

от с.Б., ул. „Т.” №6, община Самуил в размер на 100. 00лв. 

 

 

 

 

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 № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-643 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил. 

    

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. А. И. от с.Б., ул. „К.” № 10, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 641 

 

Постъпила е молба с Вх.№3894/02.09.2021г. от лицето С. А. И. от 

с.Б., ул.„К.” № 10, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

     Госпожа И. е пенсионерка по болест с 92% т.н.р. без чужда 

помощ с диагноза „Злокачествено новообразувание на гърдата“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето С. А. И. от с.Б., ул. „К.” №10, община Самуил в размер на 

150. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-644 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. С. А. от с.Ж., ул. „Д. Д.” № 3, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 642 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 5392/01.12.2021г. от лицето Сенгюл 

Сами Ахмед от с.Желязковец, ул. „Димчо Дебелянов” № 3, община 

Самуил с искане за отпускане на еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Ахмед е безработна без доходи. На 21.10.2021г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ Вита - гр.София с диагноза 

“Наднормено тегло. Поставяне на интрагастрален балон“. Поради 

разходите по лечението 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Сенгюл Сами Ахмед от с.Желязковец, ул. „Димчо 

Дебелянов”  № 3, община Самуил в размер на 100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-645 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. И. С. от с.Х., ул. „О.” № 1, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 643 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4834/02.11.2021г. от лицето Ф. И. С. от 

с.Х., ул. „О.” №1, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

       Госпожа С. е пенсионерка по болест. На 01.10.2021г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „ОЛСН-Killip 

II. Проксимално ПМ. ИБС-САП.ХБС умерена степен, сърдечна и 

мозъчна форма“. Молителката е  на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението й се намира във 

финансово затруднение. 

      Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ф. И. С. от с.Х., ул. „О.” №1, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-646 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. М. С. от с.Н., ул. „В.” № 40, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 644 

 

Постъпила е молба с вх.№2723/18.06.2021г. от лицето Ф. М. С. от 

с.Н., ул. „В.” №40, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

    Госпожа С. e пенсионерка по болест,вдовица и живее сама.  

Лицето боледува с 94% т.н.р. с диагноза „Епилепсия“. На 

22.10.2020г. и  24.10.2020г. е била на лечение в МБАЛ гр.Разград с 

диагнози „Друга нетромбоцитопенична пурпура“ и „ХБН“. 

Молителката е  на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ф. М. С. от с.Н., ул. „В.” №40, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-647 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Х. И. от с.В., ул. „Б.” № 25, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 645 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 5495/06.12.2021г. от лицето Ф. Х. И. от 

с.В., ул.„Б.” №25, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

     Госпожа И. е безработна и без доходи. Пред 2021г. три пъти е 

постъпвала за лечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД гр.Варна с 

диагноза „Множествен миелом -lg +леки вериги kappa II стадий. 

Диагностика и лечение на лимфоми“. Молителката с увредено 

здравословно състояние,  ежемесечно е на химиотерапия в гр.Варна. 

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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

 

 

лицето Ф. Х. И. от с.В., ул.„Б.” №25,, община Самуил в размер на 

200. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-648 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Февзи Т. А.  от с.Б., ул. „С.“  № 5, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 646 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 5141/19.11.2021г. от лицето Ф. Т. А. от 

с.Б., ул.„С.” №5, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

 

   След лечение на злокачествено новообразувание и химиотерапии 

в гр.Русе на 08.11.2021г. е починала Ф. А. съпругата на господин А.. 

Лицето е направило разходи по лечението и впоследствие за 

погребението, поради което се намира в затруднено финансово 

положение.  

   Необходими са му  финансови средства за покриване на разходите 

за погребение.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ф. Т. А. от с.Б., ул. „С.” № 5, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-649 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

    ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Т. Ф. от с.В., ул. „Х. К.” № 4, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 647 

 

        Постъпила е молба с Вх.№ 5443/02.12.2021г. от лицето Ф. Т. Ф. 

от с.В., ул. „Х. К.” № 4, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за закупуване на лекарства. 

 

        Господин Ф. е пенсионер по болест с 50% т.н.р.  с диагноза 

„Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза“, а 

съпругата му е безработна. Молителят е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението и 

недостиг на парични средства се намира във финансово 

затруднение. 

       Необходими са му 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на  

 

 

лицето Ф. Т. Ф. от с.В., ул. „Х. К.” № 4, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-650 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

    ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. М. Б.  от с.Ж., ул. „М.” № 3, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 648 

 

       Постъпила е молба с Вх.№ 5386/01.12.2021г. от лицето Ф. М. Б. 

от с.Ж., ул. „М.” № 3, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

 

       Госпожа Б. е самотно живееща вдовица. На 24.02.2021г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза “Световъртеж 

от централен произход“. Лицето е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради разходите по лечението й 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ф. М. Б. от с.Ж., ул. „М.”  № 3, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-651 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Х. М. от с.Х., ул. „Г. М.” № 26, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 649 

 

     Постъпила е молба с Вх.№ 4313/04.10.2021г. от лицето Х. Х. М. 

от с.Х., ул. „Г. М.” № 26, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

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

„Злокачествено новообразувание на правото черво“. Молителката е 

на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Х. Х. М. от с.Х., ул. „Г. М.” № 26, община Самуил в размер 

на 100. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-652 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. М. М. от с.Х., ул. „П.” № 9, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 650 

 

Постъпила е молба с Вх.№4021/13.09.2021г. от лицето Х М. М. от 

с.Х., ул. „П.” № 9, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ  за закупуване на лекарства. 

 

         Госпожа М. е пенсионерка по възраст, вдовица и живее сама. 

На 24.01.2021г. е постъпила в ВМА МБАЛ –Варна с диагноза 

„Счупване на бедрената шийка“ извършена е оперативна процедура 

с алопластика на тазобедрената и колянна става. Поради разходите 

по лечението лицето се намира в затруднено финансово положение.  

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Х. М. М. от с.Х., ул. „П.” № 9, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-653 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил. 

    

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. Х. от с.Ж., ул. „В.“  № 12, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 651 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 4996/10.11.2021г. от лицето Х. С. Х. от 

с.Ж., ул.„В.” №12, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

 

     Господин Х. е безработен. След боледуване с диагноза „COVID -

19, идентифициран вирус“ на 27.10.2021г. е починал в МБАЛ 

гр.Разград Х. С. Р.,  дядо на господин Х.. Лицето е направило 

разходи по лечението и впоследствие за погребението на стойност 

583 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Х. С. Х. от с.Ж., ул. „В.” №12, община Самуил в размер на 

150. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-654 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.   

  

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. Х. от с.Х., ул. „О.” № 2, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 652 

 

 Постъпила е молба с Вх.№ 4314/04.10.2021г. от лицето Х. С. Х. от 

с.Х., ул. „О.” № 2, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ  за закупуване на лекарства 

. 

    Господин Х. е пенсионер по болест с 74% т.н.р. с диагноза „Други 

болести на артериите и артериолите“. Молителят е на постоянна 

медикаментозна терапия е и поради разходите по лечението му се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Х. С. Х. от с.Х., ул. „О.” № 2, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

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

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-655 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.  

   

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. С. М. от с.С., ул. „Ц. К.” № 19, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 653 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 3079/09.07.2021г. от лицето Ш. С. 

М. от с.С., ул. „Ц. К.” № 19, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

    Госпожа М. е самотно живееща безработна вдовица, като 

единственият й доход е от вдовишката пенсия. Лицето е с увредено 

здравословно състояние и с прекъснати здравноосигурителни права.  

Поради недостиг на парични средства не може да си плати 

здравните осигуровки и да закупи нужните й 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 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ш. С. М. от с.С., ул. „Ц. К.” №19, община Самуил в размер 

на 100. 00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-656 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

    ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. М. И. от с.Ж., ул. „И.” № 1, община Самуил. 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 654 

 

      Постъпила е молба с Вх.№ 4984/10.11.2021г. от лицето Ш. М. И. 

от с.Ж., ул. „И.” №1, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

 

      Господин И. е безработен и живее с майка си, която е 

пенсионерка по болест. Поради липса на доходи лицето не може да 

покрие ежедневните си разходи.  

      Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на стоки и потребности от първа 

необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ш. М. И. от с.Ж., ул. „И.” №1, община Самуил в размер на 

100. 00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 33 
от редовно заседание на 29.12.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-657 от Сами Сами – зам.-

кмет на Община Самуил.    

 

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. С. Ю. от с.З., ул. „И. В.” № 51, община Самуил.  

 

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

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 33. 655 

 

         Постъпила е молба с Вх.№ 2510/09.06.2021г. от лицето Ш. С. 

Ю. от с.З., ул. „И. В.” №51, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

    Господин Ю. е безработен и няма доходи, поради което не може 

да покрие разходите за лечението си. След подуване и инфекция на 

пръста на ръката си е опериран. През няколко дена е на превръзки 

при лекар, поради разходите по лечението е задлъжнял към роднини 

и близки.  

    Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

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

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето Ш. С. Ю. от с.З., ул. „И. В.” №51, община Самуил в размер 

на 100. 00 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 


