
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-62 от инж.Джевдет Азис – кмет 

на община Самуил. 

 

ОТНОСНО:   ААккттууааллииззаацциияя  ннаа  ккааппииттааллооввиияя  ссппииссъъкк  ззаа  22002200  гг.. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.062 
Във връзка с чл.45, ал. 2 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

за използване на неусвоените средства за зимно поддържане, в 

капиталовия списък за 2020 г., приет с бюджета на Община Самуил за 

2020 г., се извършва промяна в стойностните показатели на четири 

обекта и добавяне на нов обект във функция VIII „Икономически 

дейности и услуги“, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътища“, като се променя общият размер на 

капиталовите разходи от 3 292 562 лв. на 3 286 562 лв.: 

- Обект „Придобиване на 2 броя трактори за снегопочистване“ на 

стойност 50 000 лв. става „Придобиване на един трактор за 

снегопочистване“ на стойност 59 500,00 лв.; 

- Обект „Гребло за снегопочистване за камион „Форд Карго“ от 

стойност 15 000,00 лв. става на стойност 11 000,00 лв.; 

- Обект „Гребло за снегопочистване за камион „Исузу“ от 

стойност 15 000,00 лв. става на 11 000,00 лв.; 

- Обект „Гребло два броя за снегопочистване за трактори“ на 

стойност 20 000,00 лв. става „Гребло за снегопочистване за 

трактор“ на стойност 6 750,00 лв.; 

- Добавя се обект „Гребло за багер Хидромек HMK 102B“ на 

стойност 6 750,00 лв. 

Във  функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, 

в дейностите 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“ и 530 

„Център за настаняване от семеен тип“, обектите „Закупуване на 

водогреен котел  става „Доставка и монтаж на водогреен котел “ на 

същите стойности. 

 Във функция ІІІ „Образование“, дейност 322  

„Неспециализирани училища“ обект „Преустройство на парен котел за 

преминаване от дизелово гориво на природен газ в СУ „Св. Кирил и 

Методий“ с. Самуил се премахва, като сумата от 10 000,00 лв. се 

прибавя към обект „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и 

дълбок сондаж с. Желязковец. Остава само обекта Преустройство на 

парен котел за преминаване от дизелово гориво на природен газ в ОУ 

„Христо Ботев“ с. Владимировци“ на стойност 10 000,00 лв. 



 Във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, 

в дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ 

обект „Закупуване на микробус за ЦСРИ с. Владимировци“ на стойност 

12 000,00 лв. се премахва, като сумата с източник собствени средства, 

се добавя към обект  „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и 

дълбок сондаж с. Желязковец“. Същият става на обща стойност 

102 000,00 лв. 

 Във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, 

в дейност 554 „Защитени жилища“ обект „Доставка и монтаж на 

водогреен котел за ЗЖ с. Кривица“ на стойност 6000 лв. се премахва. 

Източникът на средствата е преходен остатък от 2019 г.  и остава за 

издръжка на дейността. 

 След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 3 286 562,00 лв. (намалена със 6000 лв. спрямо 

първоначалната стойност). 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 94, ал. 3, 

т. 6 и ал. 4, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 45 от 

Постановление № 381/30.12.2019 г.за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2020 г., Общински съвет-Самуил 

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

 

РЕШИ: 

1. Извършва промяна в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Самуил за 2020 г. Приложение № 5. 

 

 

 

 
Приложение №5 

 

 
Програма за капиталови разходи на Община Самуил за 2020 година 

 

  

  

№

 

п

о 

р

е

д 

Обект / актив 

Капи

талов 

разхо

д за 

2020г. 

ЦЕЛЕ

ВА 

СУБС

ИДИЯ 

/Общо

/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собс

твен

и 

бюдж

етни 

средс

тва 

Предоставен

и целеви 

субсидии и 

трансфери 

от 

държавния 

бюджет и 

трансфери 

от други 

бюджетни 

организации

“./преходен 

остатък от 

2019 г./ 

Сред

ства 

от 

ДФЗ 

- РА 

Средс

тва от 

Европ

ейски 

съюз 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

оста

тък 

от  

2019 

г./31-

11 

Субс

идия 

от 

РБ 

2020

г. 

по 

ЗДБ

РБ 

за 

2020

г./31-

13 

Субс

идия 

от РБ 

за 

2020 

по 

ЗДБР

Б/31-

11 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

оста

тък 

от  

2019 

г./31-

13 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

оста

тък 

от  

2018 

г./31-

13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2017 

г./ по 

ПМС 

№260/24.

11.2017г. 

 ПМС 

№165/07.

08.2018г. 

 ПМС 

№348/18.

12.2019г. 

Субс

идия 

от 

РБ 

/прех

оден 

оста

тък 

от  

2018 

и 

2019 

г./31-

12 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
3 286 

562 

1 771 

930 

484 

100 
0 

77 

050 
0 0 435 780 680 000 

95 

000 

135 

205 
0 

1 254 

496 
4 700 

120 

231 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 
1 782 

244 

617 

646 

266 

596 
0 

71 

050 
0 0 0 280 000   0 0 

1 164 

598 
    

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
71 

050 
71 050     

71 

050 
                    



  Дейност 554 Защитени жилища - дейност-Местна дейност 
71 

050 
71 050 0   

71 

050 
0 0 0 0   0       0 

  Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 71050 71050     
7105

0 
                    

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 

1 711 

194 

546 

596 

266 

596 
          280 000       

1 164 

598 
    

  
Дейност 606- Изграждане и ремонт на пътища-Местни 

дейности 

1 711 

194 

546 

596 

266 

596 
          280 000       

1 164 

598 
    

  
Укрепване на свлачище на път с. Самуил - с. Кривица и 
възстановяване на пътя по ПМС 384/18.12.2019 г. 

280 

000 

280 

000 
            280 000             

  Основен ремонт на ул. "Никола Петков" с. Владимировци 
24 

779 
24 779 

24 

779 
                        

  Основен ремонт на ул. "Шипка" с. Владимировци 
61 

705 
61 705 

61 

705 
                        

  Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Владимировци 
76 

579 
76 579 

76 

579 
                        

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Бели Лом с. Ножарово 
20 

000 
20 000 

20 

000 
                        

  Основен ремонт на ул. Огоста с. Самуил 
12 

769 
12 769 

12 
769 

                        

  Основен ремонт на ул. Д. Благоев с. Самуил 
35 

764 
35 764 

35 

764 
                        

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Преслав с. Самуил 
35 

000 
35 000 

35 
000 

                        

  
ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ" ДФЗ 

1 164 

598 
0                     

1 164 

598 
    

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

Самуил 

38 

852 
                      

38 

852 
    

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

Богданци 

35 

773 
                      

35 

773 
    

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

Ножарово 

76 

961 
                      

76 

961 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-199-182-

181-180-179) с. Владимировци 

126 

509 
                      

126 

509 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил 
256 

998 
                                                                                

256 

998 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. Самуил - 

тротоар 

20 

558 
                      

20 

558 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 
31 

142 
                      

31 

142 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - 

тротоар 
6 542                       6 542     

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от км.0+000 до 

км. 0+677 с. Владимировци 

225 

976 
                      

225 

976 
    

  Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 
95 

996 
                      

95 

996 
    



  Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 
79 

320 
                      

79 

320 
    

  
Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. 

Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163 

49 

754 
                      

49 

754 
    

  Непредвидени разходи по прякото изпълнение на СМР 
52 

219 
                      

52 

219 
    

  
Разходи за консултантски услуги свързани с организацията, 

управлението и отчитането на проекта 

10 

444 
                      

10 

444 
    

  
Разходи за консултантски услуги свързани с разработване и 
окомплектоване на проектното предложение 

6 000                       6 000     

  Разходи за авторски надзор 
10 

444 
                      

10 

444 
    

  Разходи за строителен надзор 
20 

888 
                      

20 

888 
    

  

Разходи за изработването на техническите инв. Проекти  за 

ул.Огоста с.Богданци, ул.Ком с. Самуил, ул.Янтра с. Ножарово 

и ул. Калето с. Владимировци 

10 
000 

                      
10 

000 
    

  

Разходи за изработването на инв. Проекти на ул. Черни връх, 

ул. Кавала, ул. Ахелой и ул. Царевец в с. Самуил, ул. Прогрес 
с. Владимировци, ул. Хан Аспарух с. Ножарово 

10 

222 
                      

10 

222 
    

ІІ

. 
52-00 Придобиване на ДМА 

1 504 

318 

1 154 

284 

217 

504 
0 6 000 0 0 435 780 400 000 

95 

000 

135 

205 
0 

89 

898 
4 700 

120 

231 

  Функция І "Общи държавни служби" 
75 

300 
                  

75 

300 
    0   

  Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 
60 

000 
                  

60 

000 
        

  Закупуване на нов автомобил за ОБА 
60 

000 
                  

60 

000 
        

  Дейност 123 Общински съвет 
15 

300 
                  

15 

300 
        

  Закупуване на 17 бр. преносим компютър 
15 

300 
                  

15 

300 
        

  Функция ІІ "Отбрана и сигурност" 
44 

385 
                          

44 

385 

  
Дейност 285 Доброволни формирования за защита при 

бедствия 

44 

385 
                          

44 

385 

  
Закупуване на специализирана техника - високопроходим 
автомобил за защита при бедствия и аварии 

44 

385 
                          

44 

385 

  Функция ІII "Образование" 
14 

905 
                  

14 

905 
        

  Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 
14 

905 
                  

14 

905 
        

  Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци 4 905 0 0   0 0 0 0 0   4 905       0 



  Дейност 322 Неспециализирани училища 
10 

000 
                  

10 

000 
        

    0                   
     

  
Преустройство на парен котел за преминаване от дизелово 
гориво на природен газ  в ОУ "Христо Ботев" с.Владимировци 

10 

000 
                  

10 
000     

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
81 

846 
6 000     6 000           0     4 700 

75 

846 

  
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 

45 

846 
6 000     6 000           0       

39 

846 

  Закупуване на хладилна витрина за ЦНСТ ПЛД с. Хума 1 000 0                         1 000 

  Изграждане на платформа ЦНСТ Самуил 
24 

646 
0                         

24 

646 

  Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 
10 

000 
0                         

10 
000 

  
Закупуване на компютърна конфигурация за ЦНСТ ПЛФУ с. 

Хърсово 
1 200 0                         1 200 

  
Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво за 
ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 

9 000       6 000                   3 000 

  
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 

36 

000 
                          

36 

000 

  Закупуване на професионална пералня за ДПЛУИ Самуил 
10 

000 
0                 0       

10 
000 

  Доставка и монтаж на водогреен котел за ДПЛУИ Самуил 
16 

000 
0                         

16 

000 

  Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 
10 

000 
                          

10 
000 

  Дейност 554 Защитени жилища - ДД 0                           0 

    0 0                           

  
Дейност 550 -Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция МД 
0                   0         

    0                           
 

  Дейност 561 - Социални услуги в домашна среда  МД 4 700                         4 700   

  
Закупуване на компютърна конфигурация по прект 
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Лозница и община Самуил" 

2 000                         2 000   

  
Закупуване на милтифункционално устройство (принтир, 
копир, скенер) по прект "Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил" 

850                         850   

  

Доставка и монтаж на инверторен климатик  по прект 

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
община Лозница и община Самуил" 

1 850                         1 850   



  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 

1 143 

182 

1 053 

284 

217 

504 
        435 780 400 000   

45 

000 
  

89 

898 
    

  Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 
145 

004 

123 

004 

123 

004 
              

22 

000 
        

  
Реконструкция и рехабилитация на водопровод и дълбок 

сондаж с. Желязковец 

102 

000 
80 000 

80 

000 
              

22 

000 
        

  Основен ремонт на дълбок сондаж с. Голям Извор 
43 

004 
43 004 

43 

004 
                        

  Дейност 604 Улично осветление 
15 

000 
                  

15 

000 
        

  
Закупуване на специализиран автомобил за поддръжка на 

улично осветление 

15 

000  
                

15 

000 
        

  
Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие-

Местна дейност 

1 020 

178 

930 

280 

94 

500 
        435 780 400 000       

89 

898 
    

  
Реконструкция и разширение на общинска сграда в 

мултифункционален комплекс в с. Самуил по ПМС 348/2019 
400 

000 

400 

000 
            400 000             

  

Изготвяне на технически проект за обект реконструкция и 

разширение на общинска сграда в мултифункционален 

камплект 

20 

000 
20 000 

20 
000 

                        

  

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия - централна част на с. Владимировци І 

етап 

65 

000 
65 000 

65 
000 

                        

  

Изготвяне на технически проект Реконструкция, естетизиране 

на достъпна селищна среда в обществена територия - 

централна част на с. Владимировци 
9 500 9 500 9 500                         

  
П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап IІ 
435 

780 
            435 780               

  
Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, 
община Самуил" - Етап І 

49 
039 

                      
49 

039 
    

  
Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, 

община Самуил" - Етап І 

24 

649 
                      

24 

649 
    

  
Доставка и монтаж на съоръжения спортна площадка с. 
Богданци 

5 160                       5 160     

  
Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение на 

обектите 
3 684                       3 684     

  
Изработване на технически инвестиционен проект за спортна 

площадка с. Богданци 
3 684                       3 684     

  

Консултантски услуги за подготовка и изпълнение на проект 

"Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община 

Самуил" 

1 472                       1 472     

  Авторски и стрителен надзор на проекта 2 210                       2 210     

  Дейност 623 Чистота 8 000                   8 000         



  Закупуване на товаропътнически автомобил 8 000                   8 000         

  Функция VIII "Икономически дейности и услуги" 
95 

000 
95 000               

95 

000 
          

  
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата" 

95 

000 
95 000               

95 

000 
          

  Придобиване на един трактор за снегопочистване 
59 

500 
                

59 

500 
          

  Гребло за снегопочистване за камион форд карго 
11 

000 
                

11 
000 

          

  Гребло за снегопочистване за камион Исузу 
11 

000 
                

11 

000 
          

  Гребло за снегопочистване за  багер Хидромек НМК 102В 6 750                 6 750           

  Гребло  за снегопочистване за трактор 6 750                 6 750           

 

 

 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-60 от инж. Джевдет Азис-кмет 

на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: : Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/ на основаниe Указания на 

Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” 

ДДС 07/04.04.2008г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.063 

Община Самуил в качеството на партньор на община Лозница-

бенефициент в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-

0032-C01 реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил” по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2” с 

финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора се изготвя  междинно искане за плащане, 

като срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 90 

дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите по-

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати, осигурителни вноски, разходи за СМР и оборудване 

през м. февруари-м. юни 2020г. предвидени в проекта в размер на 

40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/. 

 

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

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

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

Общинския съвет на Община Самуил, Общински съвет – Самуил 

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

 

 



РЕШИ 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС  в размер на 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания разходи за СМР и оборудване за 

предоставяне на дейностите през м. февруари-м. юни 2020г. по 

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и Община Самуил” по договор 

BG05M9OP001-2.040-0032-C01, както следва: 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  40 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 40 000.00 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на 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:…………... 

 /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-63 от инж.Джевдет Азис-кмет 

на община Самуил. 

 

ОТНОСНО Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 

54  000.00 лв. /петдесет и четири  хиляди лева/ на основаниe 

Указания на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.064 

Община Самуил в изпълнение на договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР по процедура 

BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 

образование“ – Компонент 1 реализира проект   „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”.   

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора се изготвя междинно искане за плащане, 

като срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 90 

дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейността 

„Включване в заетост”  на общ работник в Общинско 

предприятие "Самуил-2011" и специалистите към проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа 

до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”, 

профилактични медицински прегледи и авансови средства на 

партньор НПО до верификация на отчета са необходими средства 

за покриване на разходи за работни заплати, осигурителни 

плащания и издръжка на горе изложения персонал в размер на 

54  000.00 лв. /петдесет и четири  хиляди лева/ 

 

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

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

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

Общинския съвет на Община Самуил „За” –17 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма. 



 

РЕШИ: 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС  в размер на 54  000.00 лв. /петдесет  и четири  хиляди лева/, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания и издръжка през месеците април май и 

юни 2020г. за предоставяне на дейностите по проекта и 

извършване на медицински прегледи. 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 -  54 000.00 

Получен заем СЕС 76-00 + 54 000.00 

 Общо: 0 

 

   Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и  Областния управител на област Разград  в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване 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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-64 от инж.Джевдет Азис  –  

кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на списъка на пътуващи служители, 

към дейностите финансирани от общинския Бюджет 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 7.065 

С приемането на Бюджета за 2020 година е приет Списък 

на пътуващи служители в Община Самуил от населено място до 

месторабота и обратно. Във връзка с новоназначени служители, 

предлагаме да се допълни списъка на пътуващите със служители 

по проект „Детство без граници”  и  Център за обществена 

подкрепа с. Самуил, както следва: 

 

1. Бахрие Хюсню Азис - социален работник,  пътува от с. 

Владимировци до месторабота с. Самуил  и обратно. 

2. Жюлиде Хюсеин Сали – кинезитерапевт, пътува от с. 

Ножарово до месторабота с. Самуил и обратно. 

3. Фатме Нурай Кадир – логопед, пътува от с. Здравец до 

месторабота с. Самуил и обратно. 

4. Несибе Исак Фикрет-социален работник, пътува от с. 

Ножарово до месторабота с. Самуил и обратно. 

 

 На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА Общински съвет  Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

РЕШИ: 

Добавя към списъка на пътуващите служители при Община 

Самуил, следните пътуващи служители: 

 

 Бахрие Хюсню Азис- социален работник, пътуваща по 

маршрут  с. Владимировци до с. Самуил  и обратно. 

 Жюлиде Хюсеин Сали – кинезитерапевт, пътуваща по 

маршрут с. Ножарово до  с. Самуил и обратно. 

 Фатме Нурай Кадир – логопед, пътуваща по маршрут   

с. Здравец до с. Самуил и обратно. 

 Несибе Исак Фикрет-социален работник, пътува от с. 

Ножарово до месторабота с. Самуил и обратно. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приеманетому. 

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-59 от д-р Бейтула Сали 

Председател на Общински съвет - Самуил  
 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно 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” –17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 7.066 

В деловодството на Общински съвет- Самуил е 

получено писмо от Областния управител  на област 

Разград  АВиК-Их-002/23.01.2020г., с което ни 

уведомява, че свиква  редовно 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  

27.02.2020г. от 14.00часа,  в Областна администрация 

гр.Разград при следния дневен ред: 

1.Приемане на отчет за дейността  на Асоциация 

по В и К за 2019 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от 

Закона за Водите; 

 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета 

на Асоциация по В и К за 2019г., на основание, чл.9, 

ал.2 от Правилника за организация идейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

3. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 

2020г.,на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за 

водите. 

4.Други. 
 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите  по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет Самуил, Общински съвет – Самуил със 

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

РЕШИ: 

    1.Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис – Кмет 

на Община Самуил да   представлява   Община Самуил 

за участие  в  редовното 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  27.02.2020г. от 

14.00часа в Областна администрация гр.Разград  и 

гласува както следва:   

     

      -По първа точка   – „ЗА” 

      -По втора точка   – „ЗА” 

      -По трета точка   – „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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-95 Д-р Бейтула Сали – 

Председател на Общински съвет - Самуил  
 

 

ОТНОСНО: Попълване на състава на постоянна комисия на 

Общински съвет-Самуил. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.067 

 

   На проведената сесия на 31.01.2020г. господин Ергин Ерол 

Шефкъ положи клетва в качеството си на избран за общински 

съветник съгласно Решение на ОИК Самуил. Към настоящия 

момент ПК по законност, сигурност, превенция на корупцията, 

молби, жалби и предложения на гражданите е с непълен състав 

от 2 члена и следва да бъде допълнена с още един член. С 

приетия Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската  администрация мандат 2019- 2023 г. са утвърдени 

седем постоянни комисии по смисъла на Закон за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, които по 

предмета си на дейност обхващат пълния обем от компетенциите 

на колективния орган за местно самоуправление. Съгласно 

закона и чл. 29 устройствения правилник всеки общински 

съветник има право да участва в не повече от три комисии, а 

числеността  на всяка от тях не може да е по-малка от три 

общински съветници по смисъла на чл. 28 ал. 1 от същия.  

     Спазвайки разпоредбите на нашия правилник предлагам като 

член на  ПК по законност, сигурност, превенция на корупцията, 

молби, жалби и предложения на гражданите да бъде включен 

господин Ергин Ерол Шефкъ . 
 

 

      На основание чл.21 ал. 1 т. 1 ,във вр.с чл.48 ал.1 от ЗМСМА и 

чл.28 ал. 2 във вр. с чл. 25 и 26 от Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет - Самуил, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019- 

2023 г.,  



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

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1. Определя състав и ръководство на ПК по законност, сигурност, 

превенция на корупцията, молби, жалби и предложения на 

гражданите в структурата на Общински съвет-Самуил за мандат 

2019 – 2023 г., както следва: 

 

  

 1. Ерсин Февзи Исмаил   - председател 

и членове: 

          2. Ердинч Хюсеин Халим    

          3. Ергин Ерол Шефкъ 

 

  Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  

и на областния управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок 

от приемането му пред Административен съд- Разград по реда на 

АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-58 от    Севим Рамаданова – 

зам.-кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА№13  ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  ПРЕЗ 

2008 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.068 

В деловодството на Общинския съвет е получено писмо с 

Вх. №1682/19 от 23.12.2019 год. по описа на Окръжна 

прокуратура-Разград за проверка на законосъобразността на 

нашата Наредба №13 за определяне на местните данъци през 

2008г. на територията на община Самуил приета с Решение № 

6.81 от заседание на Общински свет – Самуил, Протокол № 

6/19.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 21.350 от Протокол № 

21/30.12.2008 г. на Общински свет – Самуил; изм. и доп. с 

Решение № 35.543 от Протокол № 35/29.01.2010г. на Общински 

свет – Самуил; изм. и доп. с Решение № 48.779 от Протокол № 

48/21.02.2011г. на Общински свет – Самуил; изм. и доп. с 

Решение № 28.552 от Протокол № 28/21.12.2013г. на Общински 

свет – Самуил; изм. и доп. с Решение № 45.902 от Протокол № 

45/23.01.2019 г. на Общински свет – Самуил. 

     След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 

Наредба №13 за определяне на местните данъци през 2008г. на 

територията на община Самуил приета през 2008 год. и изм. и 

доп. през горецитираните години установихме, че са налице 

някои ограничения по прилагането законовите норми, което 

налага да се направят изменения на част от разпоредбите на 

действащата наредба. 

 

Основни цели, които се поставят: 

 наредбата да се приведе в съответствие с промените в 

нормативната уредба; 

 подобряване качеството на предоставените услуги; 

 разширяване обхвата на предлаганите услуги. 

 Финансови и други средства  за прилагане изискванията 

на наредбата не са необходими. 



 Очаквани резултати–увеличаване приходната част за 

общинския бюджет за осигуряване на поетите отговорности. 

 Съответствие с правото но Европейския съюз – 

предложеното изменение и допълнение на Наредба № 13 е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление. 

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, изготвеният проект за изменение и 

допълнение на Наредба №13 за определяне на местните данъци 

на територията на община Самуил е публикуван на интернет 

страницата  на Община Самуил  на  ………….2020 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 1, 

ал.2 и чл.61с,ал.4 от Закона за местните данъци и такси изм., бр. 

102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., Общински съвет -

Самуил със „За” –17 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

РЕШИ: 

Изменя и допълва Наредба №13 за определяне на местните 

данъци през 2008г.на територията на община Самуил, в следния  

вид: 

I. Изменя и допълва наименованието на Наредбата, 

отпада „през 2008 г. “ и придобива следният вид: 

„Наредба №13 за определяне на местните данъци на 

територията на община Самуил“  

II. Раздел І Данък върху недвижимите имоти 

Чл.11. (1)  Данъкът върху недвижимите имоти се 

плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 

31 октомври на годината, за която е дължим. 

 (2)  На предплатилите до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка 5 на сто. 

III. Раздел ІV Данък върху превозните средства 

 

1.Чл.41., ал.  (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т е в следните размери: 

1. товарно ремарке – 5 лв. 

2. къмпинг ремарке - 10лв. 

2.Чл. 58,  

(отменя ал. (4)  поради отмяна на чл.61с,ал.4 от ЗМДТ (Обявена 

за противоконституционна с Решение № 5 на КС на РБ - ДВ, бр. 

30 от 2012 г.)  

  

(отменя ал. (5)  поради отмяна на чл.61с,ал.4 от ЗМДТ(Обявена 

за противоконституционна с Решение № 5 на КС на РБ - ДВ, бр. 

30 от 2012 г.)  

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на 

община Самуил  и на областния управител на област Разград 

в седемдневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в 

четиринадесетдневен срок от приемането му пред 

Административен съд- Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 



       ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

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

 Зам.- кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: : Приемане на Мониторингов доклад по 

плана за интеграция на уязвими общности  в Община 

Самуил за 2019 година 
 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 7.069 

Във връзка постъпило писмо в общинска 

администрация  писмо с изх. №03-00-065-007/ 

14.01.2020г. от Областния управител на Област Разград, 

относно изготвяне на Мониторингов доклад за 2019г. за 

изпълнението на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 2012-2020 год. в 

област Разград е изготвен  настоящият Мониторингов 

доклад по плана за интеграция на уязвими общности  в 

Община Самуил за 2019 година-Приложение №1. 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във с чл.21, 

ал.1, т.12 и т.24, Общински съвет -Самуил „За” –17 гласа;  

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

РЕШИ: 

I. Приема Мониторингов доклад по плана за интеграция 

на уязвими общности  в Община Самуил за 2019 

година. 
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                 Приложение 1 

 

 

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 

 

на община Самуил 

за 2019 г. 

 

 

за изпълнението 

на 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 

(2012-2020 г.) 

 

 

на област Разград 



 
Общински доклад 

 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Община Самуил, по данни към 31.12.2019г. от звено „ГРАО „ при община Самуил 

е с население по постоянен адрес- 11 705 души, по настоящ адрес-7238 души. 

 

1.1. Брой на населението по етнически групи:  

По отношение на етническия състав на община Самуил, данните са от последното 

преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03.2011 година населението на община 

Самуил възлиза на 6 592 души. 

- Българска -769 души, -12%; 

- турска-5 337 души, 81%; 

- ромска-346 души, 5%. 

Информацията за етническия състав от преброяването на населението през 2011 г. показва 

данни по самоопределение и не отразяват реалното съотношение на етническите групи. 

 

1.2. Населени места (квартали, махали) с компактно ромско население на територията на 

общината: с.Желязковец, с.Голям извор, с.Хърсово и махала в с.Самуил. 

 

1.3. Брой експерти, работещи по етническите и интеграционните въпроси-2 /двама/ 

здравни/образователни/трудови медиатори или други-0:  

 

1. Общински план за интеграция на ромите 

 

1.1 Да се посочи налице ли е взаимодействие между община и НПО, които работят в сферата 

на интеграцията и в какво се изразява.- не  

1.2 Да се посочи дали и как местната ромска общност е ангажирана с изпълнението на плана. 

1.3 Да се опишат конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнение на местните 

планове за интеграция на ромите, препоръки и предложения за тяхното решаване. 

1.4. Общинският план за интеграция на ромите включен ли е в Плана за развитие на 

общината? 

В Общинския план за развитие на община Самуил за 2014-2020год. са заложени мерки и 

дейности от Общинския план за интеграция на уязвимите общности в община Самуил, а 

именно:  

Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на 

заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора в района. 

Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в 

неравностойно положение 

Мярка 2.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на 

безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда 



 
Общински доклад 

 

 

Дейности: 

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия; 

- Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания; 

- Курсове за професионална квалификация и повишаване икономическата активност на 

лица в неравностойно положение и хора с увреждания. 

Мярка 2.3.2:  Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот 

Дейности: 

- Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара на 

труда; 

- Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в обществения 

живот. 

 

II. МЕРКИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

1.1.  Кратко представяне на приоритета. 

 

 Кратко представяне на приоритета 

  Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите от 

мярката……( и друга информация, относима към мярката). 

 

Мярка: 1.1.Осигуряване на подкрепа за ранното детско развитие в семейна и общностна 

среда, чрез дейности по: Проект “Детство без граници”, процедура BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие” по ОП  „РЧР” 2014-2020 г.,  е осигурена подкрепа за 

родителството, изграждане на родителски капацитет и осигурен достъп до ресурси за ранно 

детско развитие на семействата и децата от 0 до 7 год. възраст от уязвими общности. Община 

Самуил предоставя услуги и дейности по проекта от 2011год., като първоначално е по проект 

„Социално включване” до 2016г. 

Мярка: 1.3.Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище.  

дейности по:  
Пълно обхващане на подлежащите в подготвителни групи в ДГ; „Индивидуална и групова 

работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с 

цел посещаване на детска градина”- проект „Детство без граници”.  

Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование 

за лица от уязвими групи в Община Самуил”, процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-
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икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 

образование“ – Компонент 1 

 
Дейност: Допълнително обучение по български език за децата от ДГ "Радост" с. 

Владимировци и ДГ "Кокиче", с. Самуил, за които българският език не е майчин, по 

дейността се провеждат допълнителни занятия, клубни форми, подготовка и провеждане на 

тържества и общи празници с цел да се допринесе за овладяването на български език от децата от 

етническите малцинства, което да им осигури равен старт в първи клас; 

- Изграждане на нови умения за общуване със своите връстници и с учителите, повишеното 

самочувствие и умения за изява на своя потенциал и творчески възможности, както и за по-лесна 

социализация; 

- Провеждане на празници, тържества и представления в рамките на проекта, които ще включват 

представяне на етно-културни традиции на децата от всички общности, което допълнително ще 

подхранва тяхното самочувствие и увереност в собствените възможности; 

- Постигне в значителна степен приобщаването на родителите към образованието на техните деца. 

За постигането на тези цели са сформирани 10 групи, от които 2 в ДГ "Кокиче" и по една във 

всички останали: 

1;ДГ“Кокиче – с. Самуил  

-Филиал “Осми март” – с. Желязковец; 

-Филиал “Първи юни” – с. Хърсово; 

2. ДГ “Радост” – с. Владимировци: 

-Филиал “Бъдеще” – с. Ножарово; 

-Филиал “Здравец” – с. Здравец; 

-Филиал “Детелина” – с. Богданци; 

-Филиал “Детска радост” – с. Голяма вода; 

Мярка 2.3. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез 

дейности по:  
Дейност: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 

етническите малцинства в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Самуил- обхванати в 

допълнителни занимания по география и икономика 40 ученика от етническите малцинства в две 

групи. 

 
Дейност: Подобряване на образователната среда в детски градини и училища- изграждане на 

добра образователна среда в детските градини и кабинетите в училищата за осигуряване всички 

необходими инструменти за учене и забавление на децата по развлекателен и нагледен начин, за 

да се повиши тяхната мотивация да ходят на градина и училище и да се обучават, да се създадат 

условия за ефективно протичане на обучителния процес и активно взаимодействие между учители 

и деца.  

Дейност:  Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на 

образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование 

Обхванати 20 ученици в допълнително обучение по български език и литература и с две групи по 

20 ученицив в  допълнително обучение по избрани за държавни зрелостни изпити предмети. 

Назначен Ментор в средното училище, обхванати 50 ученици в менторската програма. Създаден е 

фонд  от 80 комплекта учебници и учебни помагала за предоставяне на ученици от уязвимите 

групи за ползване през учебната година. 
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Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите 

от мярката, както и друга информация, относима към мярката. Ако имате информация за 

изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2019 г.! Моля, не включвайте 

информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, ако е многогодишна! 

Информация може да бъде подадена за стойността на цялата програма/проект/задача, 

като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2019 г.! 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: „Списък 

на маргинализираните зони”.  

Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициен

т, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информаци

я по общи 

(насочени 

към 

всички) и 

целеви 

(насочени 

към 

целевата 

група) 

мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

НП “Ученически 

шкафчета“ 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил-

бенефициент 

 

5200лв. Ученици от 1 

до 7 клас 

Ученици от 1 

до 7 клас 

Оборудване с ученически шкафчета 

за олекотяване на ученическите 

раници. 

НП “Иновации в 

действие“ модул 1 

и 2 „Мобилност за 

популяризиране и 

мултиплициране 

на добри 

иновации“ 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил 

 

2000 лв 8 участници 8 участници Създаване на сътрудничество и 

обмен на иновации за 

мултиплициране на добри практики 

между партниращите училища: 

СУ“Св. Св. Кирил и Методий“- 

Самуил с Частно средно 

училище“Мечтатели“-гр. Варна. 

Популяризиране на дейностите в 

мрежата на иновативните училища. 

НП “Подкрепа за 

успех“ 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил 

 

7322 лв. 78 ученици 78 ученици Да се подпомогне равният достъп до 

качествено образование и по-

пълното обхващане на учениците в 

училищното образование чрез 

дейности за преодоляване на 

затруднения в обучението и 

пропуски при усвояването на 
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учебното съдържание. 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда”  

Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки” 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил- 

бенефициент 

 

629 лв. 2 ученици 2 ученици Осигурени лабораторни и 

експериментални уреди. 

Повишаване на познавателния 

интерес по природни науки, 

повишаване на мотивацията и 

възможност за онагледяване в 

учебния процес по БЗО и ХООС. 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда” Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки” 

Дейност 2 

“Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки в 

профилирана 

подготовка“ 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил- 

бенефициент 

 

70 000лв.   Подобряване на качеството на 

материално-техническата база чрез 

ремонт и обзавеждане на учебни 

кабинети по БЗО и ХООС. 

Повишаване на учебно-

възпитателния процес и условията за 

експериментална работа чрез 

оборудване с апарати, уреди, 

прибори, лабороторни набори и 

софтуерни продукти за 

осъществяване на обучение по 

профилиращите предмети – БЗО и 

ХООС. 

НП“Заедно в 

грижа за ученика“ 

Модул 1 

„Осигуряване на 

условия за 

системно 

проследяване на 

личните 

постижения на 

учениците чрез 

създаване на 

индивидуално 

портфолио“ 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил- 

бенефициент 

 

1620 лв. 94 ученици 94 ученици Системно проследяване на личните 

постижения на учениците на 

учениците от паралелката чрез 

създаване на индивидуално 

портфолио, съдържащо информация 

за успеха на ученика по всички 

учебни предмети. 

НП“Образование 

за утрешния ден“  

Дейност 6 

„Повишаване на 

дигиталната 

компетентност и 

умения на 

учениците под 

формата на 

извънкласни 

СУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Самуил- 

бенефициент 

 

10125 лв. 75 ученици 74 ученици Насърчаване на по-голяма цифрова 

компетентност и въвеждането на 

системен и комплексен 

институционален подход на МОН за 

интегриране на образователните 

технологии, както и за насърчаване и 

мотивация за тяхното използване. 
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дейности“ 

Проект 

Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване на 

достъпа до 

образование на лица 

от уязвими групи в 

община Самуил 

ОУ „Христо 

Ботев 

„с.Владимиро

вци”-

партньор 

34 437,82 лв. 

брой 

включени- 60 

ученика в 4 

групи 

 

60 60 Допълнителни занимания със 

застрашени от отпадане от училище 

ученици  

 

НП „ ИКТ в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование“ 

 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

с.Владимиров

ци 

бенефициент 

 

10 050 лв.   Изградена безжична мрежа в 

училище 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда”  

Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по 

природни науки” 

ОУ 

„Св.Климент 

Охридски” 

с.Желязковец 

292,00 лв. 1 1 Осигурени лабораторни и 

експериментални уреди. 

Повишаване на познавателния 

интерес по природни науки, 

повишаване на мотивацията и 

възможност за онагледяване в 

учебния процес. 

Проект 

BG05M2OP001-

2.004-0004 

„Развитие на 

способностите на 

учениците и 

повишаване на 

мотивацията им за 

учение чрез 

дейности, 

развиващи 

ОУ 

„Св.Климент 

Охридски” 

с.Желязковец

-бенефициент 

I.  

II. 9997,

6

7

 

л

в

. 

4групи/50 

ученици   

50 50 50 Повишени възможности на 

учениците  за успешно завършване 

на средното образование чрез 

допълване, развиване и надграждане 

на техните знания, умения и 

компетентности, придобити в 

рамките на задължителната им 

подготовка в училище. 

 

„Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване на 

достъпа до 

образование на 

лица от уязвими 

групи в община 

Самуил „по ОП 

Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж. 

ОУ 

„Св.Климент 

Охридски” 

с.Желязковец

-партньор 

III. 11 71

8

.

9

2

л

в 

51 30 два клуба: 

“Нашите 

корени“ и „Аз 

спортувам” 

Толерантно отношение към 

дейностите на „другия“етнос, 

разбиране, че училището дава равен 

шанс за обучение и изява. 

Приобщаване на учениците към 

училищния живот и образователния 

процес 
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52 Проект 

BG05M20

P001-

2.011-

0001„“По

дкрепа за 

успех“ 

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски

” с.Хърсово 

бенефициент 

53 Фин

ансо

во 

учас

тие 

на 

ОУ“

Св.П

.Хил

енда

рски

“ 

54 3139

лв. 

55 15 Три 

групи  

Намаляване броя на отпадналите 

ученици.Преодоляване 

затрудненията и  пропуските в 

обучението по български език и 

литература и човекът и природата  

на  учениците от началния етап и 

прогимназиалния етап 

56 „Социалн

о-

икономич

еска 

интеграц

ия и 

подобряв

ане на 

достъпа 

до 

образован

ие на 

лица от 

уязвими 

групи в 

община 

Самуил 

„по ОП 

Наука и 

образован

ие за 

интелиге

нтен 

растеж. 

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски

” с.Хърсово 

 

партньор 

57   

ОУ“

Св.П

.Хил

енда

рски

“ е 

11 7

18.9

2лв 

58 30 Работят два 

клуба:“Нашит

е корени“ и 

„Аз 

спортувам“ 

Толерантно отношениекъм 

дейностите на 

„другия“етнос,разбиране,че 

училището дава равен шанс за 

обучение и изява.Приобщаване на 

учениците към училищния живот и 

образователния процес 

НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна 

среда” 

Модул“Подкрепа 

на целодневното 

обучение на 

учениците“ 

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски

” с.Хърсово 

бенефициент 

Финансово 

участие на 

ОУ“Св.П.Хи

лендарски“ 

9235,16лв. 

59 20 60 20 61 Обзаведена стая за 

занимания по интереси за 

учениците от начален етап в 

ЦДО на стойност 

3478,54лв.Закупени 

образователни игри на 

стойност 2356,64лв,книги на 

стойност 1792,40лв и 

консумативи и материали на 

стойност 

1607,58лв.Повишено е 

качеството на 

образователно-
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2. ПРИОРИТЕТ  „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

 

2.1. Кратко представяне на приоритета. 

  

 Мярка: 1. Осигуряване достъп до здравни и социални услуги: дейности по издирване 

на деца и лица без личен лекар и разясняване важността за регистрирането им; активно 

съдействие от страна на здравния медиатор в усилията на личния лекар за обхващане на 

бременните до четвъртия месец на бременността без регистрация. Консултации с лекар – 

специалист по акушерство и гинекология и своевременно постъпване в лечебно заведение за 

болнична помощ за раждане. Издирване на деца без личен лекар и провеждане на 

консултации с родителите. Проект „Детство без граници”, дейност- „Подобряване достъпа до 

възпитателния 

процес.Формирани умения, 

мотивация,самодисциплина 

и отговорност от страна на 

учениците чрез занимания 

по интереси и творчески 

изяви.Засилване интереса от 

страна на учениците и 

родителите към 

целодневната организация 

на учебния процес 

ОП Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж проект 

BG05M2OP001-

2.012-0001 

„Образование за 

утрешния ден 

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски

” с.Хърсово 

бенефициент 

Обща 

стойност 

104 959 178,0

1лв 

62 11 63 Клуб 

„Ком

пютъ

рни 

маги

и“ 

64 Усвояване на знания и 

умения в дигитално 

общество.Подобряване на 

достъпа до образование в 

т.ч.чрез използване на лесно 

достъпни платформи и 

мобилни 

приложения.модернизиране 

на методите и средствата на 

обучение. 

„Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване на 

достъпа до 

образование на 

лица от уязвими 

групи в община 

Самуил „по ОП 

Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж. 

 

 

 ДГ "Радост" 

с. 

Владимировц

и и ДГ 

"Кокиче", с. 

Самуил-

партньори 

 10 групи 

65  100 

деца 

66 10 

групи 

67  100 

деца 

68 Допълнително обучение по 

български език за децата от 

ДГ "Радост" с. 

Владимировци и ДГ 

"Кокиче", с. Самуил 
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здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията” през 2019 год.   

Мярка: 1.3. Повишаване броя на реализираните  медицински прегледи и на имунизации с 

мобилни кабинети в населени места с уязвими общности, вкл. с мобилен педиатричен 

кабинет. 

 дейност 1.3.1. Реализиране  медицински прегледи и на имунизации с мобилни 

кабинети в населени места с уязвими общности 

 Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование за 

лица от уязвими групи в Община Самуил”, процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 

образование“ – Компонент 1 

дейност: Подобряване достъпа до качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани 

междусекторни услуги съгласно специфичните потребности на целевата група - през 2019 г. 

до 31.12.2020г. са  обхванати за профилактични прегледи и изследвания за ранно откриване на 

заболявания на 160 лица от уязвимите групи в това число и роми.  

В обхвата на тази дейност ще бъдат проведени: Гинекологични прегледи и изследвания на 200 

здравно неосигурени жени от уязвимите групи, в това число и роми; Профилактични прегледи и 

медико-диагностични изследвания на 300 здравно неосигурени за откриване на социално значими 

заболявания -сърдечно съдови и захарен диабет; Профилактични прегледи и медико-диагностични 

изследвания на 100 здравно неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и 

бъбреците. 

 Мярка 2. Подобряване на профилактичните дейности и семейно планиране сред 

уязвимите общности, чрез: дейности по наблюдение на здравното състояние на лицата в 

неравностойно положение от уязвими общности; Насърчаване на семейното планиране;  

повишаване на здравната култура и предоставяне на социални и здравни услуги, в т.ч. 

интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група.  

Проект „Детство без граници” , дейност- „Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с 

родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа” през 2019 год. е 

осигурена здравословна жизнена среда за оптимално физическо и психическо развитие на 

семейства от уязвими общности. 

 Мярка: 3. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското 

население, чрез: повишаване информираността относно социалните и здравните им права; 

насърчаване на семейното планиране и повишаване на здравната култура. 

Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за изпълнението, 

резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  върху обхванатите 

от мярката, както и друга информация, относима към мярката. Ако имате информация за 

изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2019 г.! Моля, не включвайте 

информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, ако е многогодишна! 

Информация може да бъде подадена за стойността на цялата програма/проект/задача, 

като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2019 г.! 



 
Общински доклад 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: „Списък 

на маргинализираните зони”.  

Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

Трудности при обхващане и включване на здравно неосигурени лица-жени от ромски 

произход за профилактични гинекологични прегледи и изследвания за ранно откриване на 

заболявания в село Желязковец. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

Проект 

“Детство без 

граници”, 

процедура 

BG05M9OP0

01-2.004 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие” по 

ОП  „РЧР” 

2014-2020 г.   

Община 

Самуил- 

бенефициент 

   Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция на 

здравето чрез подкрепа за 

осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по 

превенция на заболяванията на деца. 

Осигурена здравословна жизнена 

среда за оптимално физическо и 

психическо развитие на семейства. 

 

Проект 

„Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване 

на достъпа до 

образование 

на лица от 

уязвими групи 

в община 

Самуил“  
Интегрирани 

мерки за 

IV. Общин

а 

Са

му

ил

- 

бе

не

фи

ци

ен

V.  VI.  VII.  Обхванати здравно неосигурени 160 

лица от уязвимите групи в това 

число и роми за профилактични 

прегледи /гинекологични/ и 

изследвания за ранно откриване на 

заболявания.  

VIII.  
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3. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ” 

 

 3.1. Кратко представяне на приоритета. 

 3.2. Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за 

изпълнението, резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  

върху обхванатите от мярката, както и друга информация, относима към 

мярката. 

Мярка:1.1. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на лица от уязвимите 

групи. 

Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на 

лица от уязвими групи в община Самуил“  Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 

образование“-Компонент1   

Дейности по: Активиране на икономически неактивни лица; Посредничество за намиране на 

работа; Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане и Мотиви

ране за активно поведение на пазара на труда; Наемане на трудови медиатори, мениджъри на сл

учай и психолози и Включване в заетост. 

В дейност „Включване в заетост“ е осигурена заетост за 12 месеца на представители на целевата г

рупа - 30 лица, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстотата на населението, селски и изолирани

 райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от 

бедност, социално изключване и маргинализация от които в т.ч. 18 лица представители на ромскат

а общност, а останалите лица в неравностойно положение. 
 

 Мярка: 1.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвимите лица и групи. 

 Мярка: 1.3. Осигуряване на достъп на лицата от уязвимите групи до пазара на труда 

и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост, чрез дейности по:  

Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по 

програми, сезонна заетост и др. 

 Регионална програма за заетост- Осигуряване на достъп до работни места на безработни 

лица от неравнопоставените групи на пазара на труда и създаване на възможности за трудова 

и социална интеграция на безработни лица в община Самуил- включени общ брой безработни 

лица – 10, в т. число в селата: Желязковец, Голям извор и Хърсово. 

  Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО 

САМО ЗА 2019 г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата 

програма/проект/задача, ако е многогодишна! Информация може да бъде подадена за 

стойността на цялата програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия 

ресурс само за 2019 г.! 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: 

„Списък на маргинализираните зони”.  

подобряване 

достъпа дo 

образование“

-Компонент1   

т 

IX.  X.  XI.  XII.  XIII.  XIV.  
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Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

 

 

4. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” 

 

4.1.Кратко представяне на приоритета. 

4.2.Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за 

изпълнението, резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на резултатите  

върху обхванатите от мярката, както и друга информация, относима към 

мярката.  

Мярка: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата 

техническа инфраструктура, чрез дейности по: изграждане, ремонт и асфалтиране на 

улици, изграждане на тротоари в населените места на уязвимите общности, изграждане на 

детски площадки и на спортни съоръжения. Ремонт и модернизация на съществуващи 

паркови съоръжения и съоръжения за игра. 

 

Мярка:2. Подобряване на  достъпа до обществени услуги, чрез дейности по: осигуряване 

на по-голям брой контейнери по населени места, актуализиране графика на сметоизвозването 

и ликвидиране на инцидентно възникнали сметища. Подобряване на обществения транспорт 

за жителите на малките населени места до общинския и областния център. 

Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 

2019 г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата 

програма/проект/задача, ако е многогодишна! Информация може да бъде подадена за 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 XV.  XVI.  XVII.  XVIII.  XIX.  

XX.  XXI.  XXII.  XXIII.  XXIV.  XXV.  
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стойността на цялата програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия 

ресурс само за 2019 г.! 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: 

„Списък на маргинализираните зони”.  

Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

 

 

 

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”     

 

5.1.Кратко представяне на приоритета.  

5.2.Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за 

изпълнението, резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на 

резултатите  върху обхванатите от мярката, както и друга информация, 

относима към мярката. Ако имате информация за изразходваните средства по 

дадената мярка, НО САМО ЗА 2019 г.! Моля, не включвайте информация за 

финансирането на цялата програма/проект/задача, ако е многогодишна! 

Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2019 

г.! 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 XXVI.  XXVII.  XXVIII.  XXIX.  XXX.  

XXXI.  XXXII.  XXXIII.  XXXIV.  XXXV.  XXXVI.  
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5.3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: 

„Списък на маргинализираните зони”.  

5.4.Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години; 

5.5.Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

 

 

 

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ” 

 

6.1.  Кратко представяне на приоритета. 

6.2. Отчет по изпълнени дейности, вкл. период на изпълнение, отговорни за 

изпълнението, резултати, устойчивост на резултатите, въздействие на 

резултатите  върху обхванатите от мярката, както и друга информация, 

относима към мярката.  

Мярка: 2.1.Популяризиранена ромската култура чрез културния календар на 

общината, чрез дейности по: поддържане на фолклорни, танцови ансамбли, развиващи 

етнокултурна дейност. Създаване на клубове/ кръжоци в училища и читалища за 

опознаване на културата и историята на различните етноси. 

В населените места: с.Голям извор и с. Хърсово има функциониращи ромски самодеен 

певчески и танцов ансамбъл . 

Организирани мероприятия и чествания по населени места: 

- Посрещане на нова година по ромския календар в читалище “Паметник – 1872” с. 

Хърсово и читалище“Напредък- 1896 “с. Голям извор; 

-Честване на Деня на ветераните- Тържествен ритуал и веселие в читалище “Паметник – 

1872 ” с. Хърсово и читалище“Напредък- 1896 “с. Голям извор; 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 XXXVII.  XXXVIII.  XXXIX.  XL.  XLI.  

XLII.  XLIII.  XLIV.  XLV.  XLVI.  XLVII.  
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-Честване на Трифон Зарезан-тържествен ритуал и веселие в читалище “Напредък- 1896 “с. 

Голям извор; 

- Тържества по повод- Свети Валентин във всички читалища на територията на общината; 

- Ден на пчеларя-Традиционен ритуал, веселие в читалище “Паметник – 1872 ” с. Хърсово 

и читалище“Напредък- 1896 “с. Голям извор; 
 

Мярка 2.2.Развиване и разширяване на дейностите по опазване на културната 

идентичност на етносите в общината 

През 2019г. по Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа 

до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”, процедура BG05M9ОP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 

достъпа дo образование“ – Компонент 1,  

Дейност: Библиотека за играчки и читателски клуб в населените места в Община Самуил- 

Назначени 6 работници библиотека в населените места: Пчелина, Здравец, Владимировци, 

Ножарово, Богданци, Голяма вода, Хърсово, Голям извор, Самуил, Желязковец, Кривица, 

Хума, Богомилци. Осигурен достъп до качествени образователни и развиващи играчки на деца от 

бедни семейства. Създадени са в четиринадесет села читателски  Клубове. 

Ако имате информация за изразходваните средства по дадената мярка, НО САМО ЗА 2019 

г.! Моля, не включвайте информация за финансирането на цялата програма/проект/задача, 

ако е многогодишна! Информация може да бъде подадена за стойността на цялата 

програма/проект/задача, като изрично упоменете финансовия ресурс само за 2019 г.! 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: 

„Списък на маргинализираните зони”.  

Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години;  

Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките. 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу 

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 XLVIII.  XLIX.  L.  LI.  LII.  



 
Общински доклад 

 

 

 

 

III. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И НАДХВЪРЛЯТ 

НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

При участие в изпълнение на проекти, може да се ползва таблицата по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ  

ПО ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ: Норвежки финансов механизъм, Швейцарска 

програма, Тръст за социална алтернатива,  

LIII.  LIV.  LV.  LVI.  LVII.  LVIII.  

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

 LIX.  LX.  LXI.  LXII.  LXIII.  

LXIV.  LXV.  LXVI.  LXVII.  LXVIII.   



 
Общински доклад 

 

 

програми на посолства – Холандия (Програма Лале, Матра) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 

ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА УЯЗВИМОСТ, съгласно приложене: „Списък 

на маргинализираните зони”. 

 

 

 

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

    Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок от приемането му пред 

Административен съд- Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/

Мярка/ 

процедура 

 

Наимено- 

вание на 

проект 

 

Вид на 

участие – 

бенефициент, 

партньор, 

асоцииран 

партньор 

 

Бюджет на 

проекта – 

информация 

по общи 

(насочени 

към всички) 

и целеви 

(насочени 

към целевата 

група) мерки 

Индикатор 

 

Пример: 

Брой…… 

включени  в 

…. 

Индикатор 

 

……………

…… 

да се посочи 

и друг, 

заложен в 

проекта, 

дейността 

 

 

Постигнат резултат 

 

 

 

      

      

LXIX.   LXX.     



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-65 от Севим Рамаданова – зам.-

кмет на община Самуил 

 
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за младежта за 2020 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.070 

           В изпълнение на  чл. 15, ал.1 и ал.4 от Закона за младежта 

/Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 

2013г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г./ кметовете на 

общини във връзка със задължението им за провеждането на 

общинската политика за младежта в съответствие с държавната 

политика за младежта  анализират състоянието на младежта в 

общината и изготвят проект на общински годишен план в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта за периода 

/2012-2020г./.  

Планът за текущата година и отчетът за изпълнението на 

дейностите, насочени към младежите на територията на 

общината за предходната година, след приемане от общинския 

съвет се предоставят на областните управители. 

           Във връзка с горе изложеното е изготвен настоящият 

Годишен план за младежта за 2020г.-Приложение №1 и Отчет на 

Планa за изпълнение на Националната стратегия за младежта 

(2010-2020) за 2019 г.-Приложение №2 

 

 На основание чл.21, ал.1 т. 12 и ал.2 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, ОбС-Самуил 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

Приема Годишен план за младежта за 2020г..-Приложение №1 и 

Отчет на Планa за изпълнение на Националната стратегия за 

младежта (2010-2020) за 2019 г.-Приложение №2. 



 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

ПЛАНА ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г.  

НА ОБЩИНА САМУИЛ 

 

  Дейности Програми, инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институци

и 

Времев

и 

период 

Финансиране 

(източник, 

размер) 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена 

професионална реализация на младите хора в България 

1.1. Осигуряване на 

чиракуване и стажуване. 

 

Програма „Старт на кариерата”, 

Процедура -2020 год. 

Община 

Самуил 

2020г. Национален 

бюджет 

 

1.2.  Засилване на 

ефективността на връзките 

между образователните и 

обучителните институции и 

бизнеса за улесняване на 

прехода от образование към 

заетост. 

1. Включване в училищни 

инициативи – форуми, дни на 

кариерата.  

2. Участие в ДИПК.. 

3. Участие в Панорама на 

средното образование. 

Училища 2020г. Национален 

бюджет, ОП 

1.3. Насърчаване на 

изследователския интерес на 

учениците,  чрез участие в 

различни проекти. 

1. Национални програми на 

МОН. 

2. Участие в различни форми на 

дейности по интереси.          

 

МОН, 

Училища 

2020г. Национален 

бюджет, ОП 

1.4. Изпълнение на 

Стратегията за намаляване 

дела на преждевременно 

напусналите 

образователната система 

(2013-2020). 

1. Включване в проекти на МОН;  

2. Провеждане на тематични 

часове на класа. 

3. Участие в училищни кампании 

и събития, отбелязване на важни 

дати от училищния и 

националния календар.        

 4. Участие в спортни 

инициативи.  

5. Осигурени стипендии;      

 6. Достъп до компютърни 

кабинети с интернет, спортна 

база,  

училищна библиотека.        

 7. Консултации с 

педагогическия съветник.     

8. Ученически екскурзии. 

Община 

училища 

2020г. Национален 

бюджет, ОП 

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на 



 

 

пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите 

и интересите им. 

2.1. Запознаване на младите 

хора с възможностите за 

кандидатстване във Висши 

учебни заведения. 

„Информационна кандидат-

студентска кампания“ 2020/2021 

Директор -

СУ 

”Св.Св.Кири

л и 

Методий“ 

2020г. Не е необходимо 

2.2. Запознаване на младите 

хора с публичните 

институции и с правата им 

като част от местната 

общност и като граждани на 

Република България и на 

Европейския съюз. 

Дейности по образователна 

програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“, „Ден на 

отворените врати”. 

Община 

Самуил и 

училища 

2020г. Не е необходимо 

2.3. Разширяване на 

възможностите за 

неформално обучение на 

младите хора чрез публично 

подпомагане и предлагане 

на услуги за разширяване на 

знанията, опита и уменията 

на млади хора за 

приобщаването им към 

ценностите на гражданското 

общество, науката, 

културата, изкуството, 

здравословния начин на 

живот, безопасността на 

движението по пътищата и 

за предотвратяване на 

противообществените 

прояви. 

Организиране на младежки 

инициативи чрез клубни форми в 

училища 

Годишни програми на клубовете 

в областта на науката, 

технологиите и изкуствата. 

Община 

Самуил и 

училища 

2020г. Национален 

бюджет, ОП 

 

2.4. Насърчаване на приноса 

на младежката работа за 

реализацията на 

творческите способности на 

младите хора. 

1. Парични и предметни награди 

за участниците и спечелилите 

ученици в различните творчески 

конкурси.   

2. Едногодишна стипендия по 

Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби 

на Министерски съвет. 

3. Награди „Отличник на 

випуска” и „Студент на 

годината”.  

4. Награждаване на зрелостници 

с отличен успех. 

Община 

Самуил и 

училища 

2020г. Бюджет на 

община и 

училища 

2.5. Публично подпомагане и 

предлагане на услуги за 

организиране на свободното 

време на младите хора. 

Организиране на общински 

културно-масови мероприятия, 

заложени в културния календар 

на общината. 

Община 

Самуил 

2020г. Общински 

бюджет и 

бюджети на 

читалища 

2.6. Разширяване на кръга 

на обслужваните млади хора 

и на предлаганите услуги. 

Информационни срещи в 

читалища 

Беседи и консултации 

 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

народни 

2020г. Не е необходимо 



 

 

читалища 

2.7. Разширяване на 

възможностите за 

неформално обучение на 

младите хора чрез публично 

подпомагане и предлагане 

на услуги за разширяване на 

знанията, опита и уменията 

на млади хора за 

приобщаването им към 

ценностите на гражданското 

общество, науката, 

културата, изкуството, 

здравословния начин на 

живот, безопасността на 

движението по пътищата и 

за предотвратяване на 

противообществените 

прояви. 

 

Организиране и провеждане на 

конкурси, състезания по БДП и 

предотвратяване на 

противообществени прояви и 

викторини   

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2020г. Общински 

бюджет 

2.8. Подкрепа на младите 

дебютанти в изкуствата и в 

различните културни 

индустрии. 

Участия в  общински, областни и 

национални конкурси 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2020г. Общински 

бюджет 

2.9. Насърчаване на приноса 

на младежката работа за 

реализацията на 

творческите способности на 

младите хора. 

По повод празника на община 

Самуил, участие в организацията 

на събитията с изготвяне, 

аранжиране и украса. Участие в 

празника. 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2020г. Не е необходимо 

2.10. Подкрепа на младите 

таланти с интерес към 

хуманитарните, 

инженерните и точните 

науки. 

Участие в ученически общински, 

областни и национални 

състезания и олимпиади 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2020г. Не е необходимо 

2.11. Подпомагане 

развитието на млади 

български творци и 

участието им в европейския 

и световния културен обмен. 

Участие в национални конкурси 

за есе, стихове и рисунки 

Община 

Самуил и 

директори 

на училища 

2020г. Не е необходимо 

Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот 

Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора 

3.1. Поощряване развитието 

на местни младежки спортни 

клубове. 

 

Общински спортни състезания 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

спортни 

клубове 

2020г.  

Общински 

бюджет 

3.2. Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството между 

младежките работници, 

здравните специалисти, 

младежките и спортните 

организации за 

утвърждаване на 

здравословен начин на 

Организиране на здравно-

образователни кампании и 

отбелязване на световни и 

тематични дни - по повод 

Световния ден без тютюнев дим, 

Международния ден за борба с 

хепатита, Световния ден на 

психичното здраве, за Световния 

ден за борба с остеопорозата, 

Секретар на  

МКБППМН, 

директори и 

класни 

ръководител

и по 

училища 

2020г Бюджет на 

община и 

училища 



 

 

живот сред младите хора. презентации по въпросите на 

здравословното хранене. 

3.3. Подобряване на достъпа 

на младите хора до 

подходящи за тях 

качествени услуги и до 

съвременна научна 

информация по въпросите 

на сексуалното и 

репродуктивното здраве, 

превенция на нежелана 

бременност и на сексуално 

предавани инфекции. 

Презентация и беседи в 

училищата сред непълнолетните 

по теми: сексуалното и 

репродуктивното здраве, 

превенция на нежелана 

бременност и на сексуално 

предавани инфекции. 

Секретар на  

МКБППМН, 

директори и 

класни 

ръководител

и по 

училища 

2020г. Не е необходимо 

 

3.4. Участие в реализирането 

на национални , регионални 

и общински програми 

насочени към здравословен 

стил на живот на младите 

хора. 

 

Национални програми:  

„Информирани и здрави“, 

„Хранене и метаболизъм“, 

„Околна среда“, „Тютюнопушене 

и други зависимости”, 

„Профилактика на социално-

значими заболявания“, 

„ Здрави на работното място“, 

„Орално здраве“ 

Презентаци

и, 

Разпростран

ение на 

рекламни 

брошури и 

материали, 

отбелязване 

на световни 

дни,здравни 

беседи, 

табла и 

кътове в 

училищата и 

др. 

2020г. Бюджет на 

община и 

училища 

3.5. Стимулиране на детския 

и младежки спорт. 

Организиране на ученически 

игри, спортни състезания в 

училища и общински кръгове. 

 

Директори, 

учители по 

физическо 

възпитание, 

председател

и на 

спортни 

клубове 

2020г. Общински 

бюджет, 

Делегиран 

училищен 

бюджет 

Приоритет 4: Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 

Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – 

младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани 

институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи 

младежи в риск 

4.1. Подпомагане на 

социалната адаптация и 

повишаване на 

пригодността за заетост на 

младежите в неравностойно 

положение. 

Участие в програми и проекти Община 

Самуил 

2020г. ОП „РЧР”, 

общински 

бюджет 

 

Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество 

Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за 

личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност 

между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

5.1. Осигуряване на заетост 

на младите хора по време на 

доброволчески акции. 

Доброволческа акция „Да 

изчистим България заедно“. 

Доброволчески инициативи, 

предприети от училищата. 

Общинска 

администра

ция, кметове 

на населени 

2020г.  

Общински 

бюджет 



 

 

места и 

директори 

на училища 

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност 

Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в 

гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти 

6.1. Съпричастност на 

младите хора в 

управлението на общината. 

Ден, в който управляват младите 

- „Кмет и ръководство на община 

за един ден“ 

Община 

Самуил 

2020г.  

Не е необходимо 

 

6.2. Подпомагане на 

младежки инициативи. 

Периодични срещи на младежи с 

местната власт – споделяне на 

идеи. 

12 октомври-Ден на българската 

община; Ден на отворените 

врати- среща на кмета с младежи. 

9 май-Ден на Европа; 12 август-

Международен ден на младежта; 

8 ноември – Европейски ден на 

младежта и др. 

Община 

Самуил 

2020г. Не е необходимо 

6.3. Стимулиране на 

участието на младите хора и 

техните организации в 

опазването, подобряването и 

управлението на природното 

богатство. 

Участия в:  

1.Международния ден на Земята 

– 22 април; 

Световен ден на околната среда  - 

5 юни и Зелена седмица. 

2.Участие на училищата в 

международната инициатива 

„Зелена вълна” – деца засаждат 

дървета. 

3.Участие в Национална 

кампания за чиста околна среда. 

Община 

Самуил 

2020г. Не е необходимо 

6.4. Организиране на 

кампании и инициативи по 

актуални теми и в 

изпълнение на политиките 

на Европейския съюз, 

Съвета на Европа и ООН по 

отношение на младите хора. 

Международен ден на 

доброволчеството 5 декември; 

Международен ден на младежта 

– 12 август; 

Община 

Самуил 

2020г. Не е необходимо 

Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките 

населени места и селските райони 

7.1. Насърчаване и 

подпомагане на читалищата 

като средища за 

информация, неформално 

обучение, културно 

изразяване и гражданско 

участие в малките населени 

места и селските райони. 

Организиране на  мероприятия 

заложена в културния календар 

на община Самуил за 2019 год. 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

народни 

читалища 

2020г. Общински 

бюджет и 

бюджет на 

читалищата 

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния  диалог 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да 

участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване 

8.1. Превенция на 

правонарушенията, 

извършени от млади хора. 

Информационно- образователна 

кампания на МКБППМН. 

 

Секретар на  

МКБППМН 

2020г.  

Не е необходимо 



 

 

Насърчаване и 

подпомагане на 

опознаването на 

отделните етнически 

общности и техните 

култури за стимулиране 

на толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие между 

общностите. 

Организиране на програми, 

културно – масови мероприятия 

за отделните етнически 

общности, култури, традиции 

обичаи 

Община 

Самуил и 

председател

и на 

народни 

читалища 

2020г. Общински 

бюджет и 

бюджет на 

читалищата 

Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на 

престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора 

9.1. Организиране на 

информационни и 

образователни кампании за 

превенция на 

правонарушенията, 

извършвани от млади хора 

1. Реализиране на образователна 

програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“.  

2. Конкурс за авторска песен  

„Живот без дрога”. 

3. Инициативи и кампании, 

реализирани от МКБППМН – 

Самуил 

Секретар на  

МКБППМН 

и училища 

2020г. Бюджет на 

община и 

училища 

9.2. Запознаване на 

родителската и учителската 

общност с новите явления и 

опасности пред младите хора. 

Провеждане на лекции, беседи, 

разговори и родителски срещи, 

засягащи наболели проблеми 

като трафик на деца и хора, 

злоупотреба в Интернет 

пространството, 

наркозависимост и др. 

 

Секретар на  

МКБППМН 

Класни 

ръководител

и 

2020г. Бюджет на 

община и 

училища  

 

9.3. Организиране на 

инициативи конкурси във 

връзка с безопасността на 

децата на пътя. 

1. Училищни кампании за пътна 

безопасност.                

2. Организиране и провеждане на 

общински и областен етап на 

конкурс за детска рисунка с 

международно участие „С очите 

си видях бедата”. 

Образовател

ни 

институции, 

Община 

Самуил 

2020г. Бюджет на 

община и 

училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Национална стратегия за младежта (2010-2020) 

  

Отчет на Планa за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. 

1. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация 

на младите хора в България 

1.2.1 Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното 

развитие на младите хора 

  

Дейности 
*Моля, посочете само 

дейности реализирани 

със средства от 

общинските бюджети 

*Добавете редове 

според броя 

реализирани дейности. 

Всяка дейност трябва да 

бъде на отделен ред 

Описание 
*Кратко описание на 

дейността (за всяка 

реализиране дейност по 

отделно) 

Постигнати 

резултати 

/ефект  

Индикатори  Отговорни институции 
*Моля напишете коя община 

реализира конкретната дейност 

Финансиран

е 
*Посочете 

размера на 

изразходванит

е финансови 

средства 
  

Брой 

инициати

ви  

Брой 

включен

и млади 

хора 

Водеща Партниращи 

институции/ 

организации 
*ако има 

такива 

  

Дейност 1 

"Осигуряване на 

чиракуване и 

стажуване" 

Програма „Старт на 

кариерата”, 

Процедура -2019 год. 

осигурено 

стажуване на 1 

лице в 

администрацията 

  1 община 

Самуил 

   Национално 

финансиране-           

6 062 лв. 

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

2. Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

2.1. Стратегическа цел:  Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и 

обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.  



 

 

2.2.1 Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора 

  

Дейност 1 

"Организиране на  

общински 

информационни 

кампании, насочени 

към младите хора" 

Организирани 

общински 

информационни 

кампании  

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.       

1 150 община 

Самуил и СУ-

Самуил 

    

  

Дейност 2 

"Запознаване на 

младите хора с 

публичните 

институции и с 

правата им като част 

от местната общност 

и като граждани на 

Република България и 

на Европейския съюз" 

Организирани 

общински 

информационни 

кампании 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.       

1 110 община 

Самуил и СУ-

Самуил 

    

  Дейност 3               

  Дейност *               

2.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и 

оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст 

  

Дейност 1 " Публично 

подпомагане и 

предлагане на услуги 

за организиране на 

свободното време на 

младите хора" 

Участие в общински 

културно-масови 

мероприятия, 

заложени в културния 

календар на общината 

и интернет клубове 

обхванати 

младежи в 

масови 

мероприятия 

14 260 община 

Самуил и 

читалища 

    

  

Дейност 2 

"Подобряване на 

достъпа на младите 

хора до интернет" 

Инициативи за 

привличане на 

младитехора в 

компютърните зали в 

Читалищата: Самуил, 

обхванати 

младежи в 

интернет клубове 

3 220 община 

Самуил и 

читалища 

    



 

 

Ножарово и 

Владимировци 

  Дейност 3               

  Дейност *               

2.2.3 Оперативна цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора 

  

Дейност 1 

"Популяризиране 

формите на 

неформалното 

обучение" 

Информационни 

кампании във връзка 

с неформалното 

обучение 

информирани 

младежи  

2 100 община 

Самуил 

    

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

2.2.4 Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

  

Дейност 1 "Подкрепа 

на младите в 

изкуствата и в 

различните културни 

индустрии" 

Участия в  общински, 

областни и 

национални конкурси 

подкрепени 

млади творци на 

възраст от 15 до 

29 г.    

  58 община 

Самуил и 

училища 

    

  

Дейност 2 

"Насърчаване на 

приноса на 

младежката работа за 

реализацията на 

творческите 

способности на 

По повод празника на 

община Самуил, 

участие в 

организацията на 

събитията във връзка 

с изготвяне, 

аранжиране и украса. 

обхванати 

младежи 

  1 община 

Самуил 

    



 

 

младите хора" Участие в празника. 

  

Дейност 3 "Подкрепа 

на младите таланти с 

интерес към 

хуманитарните, 

инженерните и 

точните науки" 

Участие ученически 

общински, областни и 

национални 

състезания и 

олимпиади 

подкрепени 

млади хора на 

възраст от 15 до 

29 г. 

  90 община 

Самуил, 

училища 

    

  

Дейност 4 

"Подпомагане 

развитието на млади 

български творци и 

участието им в 

европейския и 

световния културен 

обмен" 

Участие в 

национални конкурси 

за есе, стихове и 

рисунки 

 обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

  45 община 

Самуил, 

училища 

    

3. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 

3.1. Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора  

3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора 



 

 

  

Дейност 1 

"Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството 

между младежките 

работници, здравните 

специалисти, 

младежките и 

спортните 

организации за 

утвърждаване на 

здравословен начин 

на живот сред 

младите хора." 

 Презентация и беседа 

на тема «Наркотици, 

дрога, опиати» 

 обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

4 90 община 

Самуил 

МКБППМН 

    

  

Дейност 2 " 

Организиране на 

образователни, 

социални и здравни 

мероприятия" 

тема „Толерантност“ 

и „Агресията в 

училище и извън 

него“ 

 обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

2 64 община 

Самуил 

МКБППМН 

    

  Дейност 3               

  Дейност *               

3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора 

  

Дейност 1 " 

Разработване и 

разпространение на 

здравна информация, 

съобразена с нуждите 

на младите хора чрез 

мобилизиране на 

младежките 

информационни 

мрежи. 

Обучителна кампания 

за начините на 

разпространение и 

предпазване от 

заразяване с 

ХИВ/СПИН чрез 

презентация и беседа 

на тема «Ние сме за 

превенцията на ХИВ» 

обхванати млади 

хора 4 150       

  

Дейност 2 

"Подобряване на 

Анти СПИН 

кампания- беседи и   4 160       



 

 

достъпа на младите 

хора до подходящи за 

тях качествени услуги 

и до съвременна 

научна информация 

по въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивното 

здраве, превенция на 

нежелана бременност 

и на сексуално 

предавани инфекции." 

представяне на 

презентация 

включващи 

запознаване с 

различни заболявания 

предавани по полов 

път и предпазване с 

тях.  

  Дейност 3               

  Дейност *               

  Дейност *               

4. Приоритет: ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в 

специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от 

различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск 

4.2.1 Оперативна цел: Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата 

  

Дейност 1 "Ранна 

превенция на 

малолетни и 

непълнолетни" 

организирани срещи обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

1 23 община 

Самуил 

МКБППМН 

    

  

Дейност 2 

"Информационна 

кампания за 

предотвратяване и 

противодействие на 

трафика на хора" 

тема «Трафик на 

хора» 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

1 23 община 

Самуил 

МКБППМН 

    

  Дейност 3               

  Дейност *               



 

 

5. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, 

учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

5.2.3 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството 

  

Дейност 1 

"Насърчаване на 

младежкото 

доброволчество от  

общините" 

Доброволческа акция 

„Да изчистим 

България“ 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

1 300 община 

Самуил и 

училища 

    

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

6. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за 

приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти 

6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора 

  

Дейност 1 

"Признаване на 

приноса на 

инициативите на 

неорганизираните 

млади" 

Периодични срещи на 

младежи с местната 

власт – споделяне на 

идеи. 

12 октомври – Ден на 

българската община – 

Ден на отворените 

врати – среща на 

Кмета с младежи, 9 

май – Ден на Европа 

12 август – 

Международен ден на 

младежта 

 8 ноември – 

Европейски ден на 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

1 500 община 

Самуил и 

училища 

    



 

 

младежта и др. 

  

Дейност 2 "Създаване 

на условия за 

подкрепа и 

реализиране на 

младежки кампании и 

младежки 

инициативи" 

Международен ден на 

младежта – 12 август; 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.   

1 30 община 

Самуил и 

училища 

  

  

  Дейност 3               

  Дейност *               

6.2.3 Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, 

изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво 

  

Дейност 1 

"Стимулиране на 

участието на младите 

хора и техните 

организации в 

опазването, 

подобряването и 

управлението на 

природното 

богатство" 

Инициативи във 

връзка с 

1.Международния ден 

на Земята – 22 април; 

Световен ден на 

околната среда  - 5 

юни и Зелена 

седмица. 

2.Участие на 

училищата в 

международната  

инициатива „Зелена 

вълна” – деца 

засаждат дървета. 

3.Участие в 

Национална кампания 

за чиста околна среда. 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.  

3 300 община 

Самуил 

    



 

 

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

7. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони 

7.2.1 Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на младите хора в малките 

населени места и селските райони 

  

Дейност 1 

"Насърчаване и 

подпомагане на 

читалищата като 

средища за 

информация, 

неформално 

обучение, културно 

изразяване и 

гражданско участие в 

малките населени 

места и селските 

райони" 

Организиране на  

мероприятия 

заложена в културния 

календар на община 

Самуил за 2018 год. 

обхванати млади 

хора в различни 

дейности и  

инициативи на 

читалищата от  

малки населени 

места (села)  на 

възраст от 15 до 

29г.           

14 550 община 

Самуил  и 

читалища 

    

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

8. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното младежко общуване 

8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог 



 

 

  

Дейност 1 

"Насърчаване и 

подпомагане на 

опознаването на 

отделните етнически 

общности и техните 

култури за 

стимулиране на 

толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие 

между общностите" 

Организиране на 

програми, културно – 

масови мероприятия 

на отделните 

етнически общности, 

култури, традиции 

обичаи 

обхванати млади 

хора на възраст 

от 15 до 29 г.     

  

150 община 

Самуил и 

читалища 

    

                  

 

изготвил: Севим 

Рамаданова 

       Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  и на областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок от приемането му пред Административен съд- Разград по 

реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-66 от  Севим Рамаданова – 

зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: : Приемане на годишен план  за паша в мерите, 

пасищата и ливадите в община Самуил, определяне на пасища, мери 

и ливади  за общо и индивидуално ползване, отдаването им под 

наем на правоимащи лица и определяне на правила за тяхното 

ползване за стопанската 2019 -2020 г.  

 

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

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШЕНИЕ 7.071 

На основание  чл.37о, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет 

Самуил ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой  

на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването 

на мерите, пасищата и ливадите.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, ал. 4, 

ал. 13, ал. 14 и чл.37о, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 

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

няма. 

РЕШИ 

1. Приема годишен план  за паша в мерите, пасищата и ливадите 

в община Самуил  за стопанската  2019-2020 г. – Приложение 

№1;  

2. Определя правила за  ползване  на пасища, мери и ливади за 

стопанската 2019 -2020 г. –Приложение №2;  

3. Определя пасища, мери и ливади,  описани в Приложение №3, 

които да бъдат разпределени за индивидуално ползване  за 

отдаване под наем на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

за съответното землище съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за 1 

животинска единица в имоти от І до VІІ  категория и до 20 дка за 

1 животинска единица в имоти от VІІІ до Х категория. При 

недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на Община 

Самуил в съответното землище на правоимащите лица да бъдат 

разпределени такива в съседни землища;  

4. Определя  наемна цена  предоставена под наем площ  пасища, 

мери и ливади  в размер на 9,00 лева за 1000 кв.м. ;  

5.Договорите за наем да бъдат сключени за срок от 5 години.  

6. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение 

свободни мери, пасища и ливади  да се отдадат под наем  чрез 

публичен  търг с явно наддаване  по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 

от ЗСПЗЗ  с първоначална тръжна цена  в размер на  9,00 лв.  за  

1000 кв.м.;  

7. Дава съгласие договорите за наем на пасища, мери и ливади след 

търговете  да бъдат сключени  за 1 стопанска година /2019-2020/. 

8.Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община 

Самуил, останали неразпределени след гореизброените процедури 

за общо ползване;  

9. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите 

законови действия по изпълнение на Решението.  

 

 

  



 

 

 

 

Приложение №1 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ 

 

I. ОСНОВАНИЕ 

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година е разработен на 

основание чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от 

Общински съвет. 

 

II. ОБХВАТ 

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински 

поземлен фонд на територията на Община Самуил , като определя размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за 

ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл.37о, ал.1, т.1 и 

т.2 от ЗСПЗЗ. 

 

III. ЦЕЛ 

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 

пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху 

околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики. 

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за  общо и 

индивидуално ползване на територията на Община Самуил, включени в списъка на 

Приложение №1. 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за 

индивидуално ползване на територията на Община Самуил, в зависимост от броя и вида на 

отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от 

Общински съвет- Самуил  с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците. 

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

1. Общината e длъжна: 

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и  пасища – публична 

общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски 

производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и 

екологично състояние. 

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище. 

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на 

ползването на пасищата и мерите. 

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 

2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване, 

единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са 

регистрирани земеделски производители с животни. 

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни. 



 

 

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят 

свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и 

да не събират такса от собствениците на единични животни, 

независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата. 

2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина 

на трайно ползване. 

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и 

храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и 

групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. 

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на  опазването 

им. 

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, 

промишлени и други отпадъци. 

2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, в 

съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 

година на Министъра на земеделието и храните, включително: 

Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси. 

Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 

растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова 

папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина. 

Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори). 

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни (задължителните 

ваксинации и обезпаразитяване), с оглед недопускане разпространението на зарази и 

паразити. 

2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна 

защита. 

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с 

начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища. 

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства. 

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност 

в мерите и пасища. 

2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им пасища, мери и ливади, както 

и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен в 

изрично разрешени случаи.  

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 

1. Кмета на Общината: 

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на 

мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно 

ЗСПЗЗ. 

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона. 

2. Дирекция „Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности”: 

2.1. Отговаря за актуализацията на плана. 

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на 

плана. 

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд. 

2.4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове. 

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



 

 

При изпълнение на плана, Община Самуил  взаимодейства с: Общинска служба по земеделие 

– Исперих,, офис –Самуил и  ОД „Земеделие“ гр.Разград , ОД по безопасност на храните град 

Разград. 

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход 

на бюджета на общината. 

 

Приет с решение №………от…….02.2020 г. 

на Общински съвет Самуил  
 

 

 

Приложение№2 

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от 

Общинския поземлен фонд на територията на община Самуил  за 

стопанската 2019-2020 година 

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община град Добрич, 

съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ, включват: 

1. Перспективен експлоатационен план за паша  

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на община Самуил , съобразено с 

утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 година на Министъра на Земеделието и 

храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”. 

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските 

стопани, с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на 

възможен екологичен ефект и икономически растеж на района. 

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, 

отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване 

на животновъдството като фактор за развитие на населеното място. 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално 

ползване  

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от Oбщинския поземлен фонд 

се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен 

механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на 

лица, които нямат данъчни задължения към Общинския поземлен фонд. 



 

 

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и се 

обявява в общината и се публикува на интернет страницата на общината. 

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от 

осма до десета категория. 

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на общината, към което 

прилагат документи от първи до десети март на текущата година. 

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 

кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията съставя 

протокол за окончателното разпределение на имотите, при наличие на необходимите площи. 

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд, в землището към 

разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва допълнително 

разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и 

съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се 

прилага до изчерпване на имотите от Oбщинския поземлен фонд или до достигане на нормата 

по т.2.1.3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и 

област. 

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд след 

разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото 

лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на Министъра на 

земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и заявление за 

допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след заплащане на 

наемната цена кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на 

договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се 

регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда 

увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, 

публикуван от НСИ. 

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават 

под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Договорите се сключват за една стопанска година. 

2.1.10. Останалите, след провеждане на търга по т.2.1.9 свободни пасища, мери и ливади се 

отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 

определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска 

година. 



 

 

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от Oбщинския поземлен фонд, за които са сключени 

наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

2.2. Пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд за общо ползване. 

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното 

място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери 

и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада. 

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене 

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, утвърдени 

със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско 

състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се 

започва от средата към периферията. 

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците. 

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват 

съществуващите прокари и полските пътища. 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата  

5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата: 

            5.1.1. За почвения слой не се допуска: 

1. нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, 

почва, разораване 

2. преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище 

3. едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за 

едновременно пашуване и за водопой 

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се 

допуска: 

1. паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места 

2. унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в 

ландшафта 

3. оставянето на пашуващите животни без надзор 

4. внасянето на минерални торове за подобряване на тревата 

5. не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището 

6. собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите 

отпадъци извън пасището 

7. опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел 

предизвикване нов подраст 



 

 

8. поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –

чешми, корита и други 

       6. Ветеринарна профилактика 

6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните, причинено 

от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на 

животни в заразени участъци. 

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със 

специфични ветеринарни препарати. 

7. Охрана  

Охраната на наетите мери и пасища от Oбщински поземлен фонд е съответно за сметка на 

ползвателите. 

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на 

топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието на 

животновъдството на територията на общината  

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, 

поддържане и подобряване на мерите и пасищата. 

  

Приет с решение №……от……02.2020 г. 

на Общински съвет Самуил  
 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

Пасища за отдаване под наем  за стопанската 2019-2020 г.  

Землище Местност Имот номер Площ 

/м2/ 

Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Номер на акта за публична 

общинска собственост 

Богомилци Ендеклик 04741.21.204  32842 Пасище ІV 3240/20.05.2019  г. 

Богомилци Куфалъ 04741.42.219 32698 от 42993 Пасище VІІ 3241/20.05.2019 г. 

Богомилци Куфалъ 04741.67.216  16575 Пасище VІІ 3242/20.05.2019 г. 

Богомилци Куфалъ 04741.67.215  1863 Пасище ІV 3243/20.05.2019 г. 

Богомилци Юг чешма 04741.67.214  1086 Пасище ІV 3244/20.05.2019 г. 

Богомилци Каралар 04741.71.212  1396 Пасище ІV  3245/20.05.2019 г. 

Богомилци Ени махле 04741.19.210  9717 Пасище VІІ  3246/20.05.2019 г. 

Богомилци  Коджа кору 04741.51.208  8252 Пасище ІV  3247/20.05.2019 г. 

Богомилци Ендеклик 04741.22.201  6800 Пасище ІV  3248/20.05.2019 г. 

Богомилци Коруалтъ 04741.48.200  5640 Пасище VІІ  3249/20.05.2019 г. 

Богомилци Гюнерджик  04741.27.197  1641 Пасище V 3250/20.05.2019 г. 

Богомилци Юг чешма 04741.35.193  5411 Пасище VІІ  3251/20.05.2019 г. 

Богомилци Коджа кору 04741.17.192  2035 Пасище ІV 3252/20.05.2019 г. 



 

 

Богомилци Чакъллък 04741.9.189  5107 Пасище V 3253/20.05.2019 г. 

Богомилци  Чакъллък 04741.13.190  379 Пасище V  3254/20.05.2019 г. 

Богомилци Текне тарла 04741.2.188  1771 Пасище ІV  3255/20.05.2019 г. 

Богомилци  Чешме дере 04741.43.246  1745 Пасище VІІ  3301/20.05.2019 г. 

Богомилци  Чешме дере 04741.43.247  146 Пасище VІІ  3302/20.05.2019 г. 

Богомилци Чешме дере 04741.44.249  1434 Пасище ІV  3303/20.05.2019 г. 

Богомилци Буранлар екинлик 04741.43.250  715 Пасище ІV  3304/20.05.2019 г. 

Богомилци  Саксанджик 04741.59.252  3345 Пасище ІV  3305/20.05.2019 г. 

Богомилци Саксанджик 04741.59.253  749 Пасище VІІ  3306/20.05.2019 г. 

Богомилци  Чакъллък 04741.6.259  1685 Пасище ІV  3307/20.05.2019 г. 

Богомилци Тютюнлюк 04741.46.263  14583 Пасище ІV  3308/20.05.2019 г. 

Богомилци Каршъ 04741.42.269  41428 Пасище VІІ 3309/20.05.2019г. 

Богомилци Инжовка 04741.46.271  3899 Пасище VІ  3310/20.05.2019г. 

Богомилци Плуг тарла  04741.33.273  11002 Пасище VІІ  3311/20.05.2019г. 

Богомилци Чакъллък 04741.7.256  495 Пасище V  3312/20.05.2019г. 

Богомилци Гьолджюк ьоню 04741.297.1  7147 Пасище ІV  3313/20.05.2019г. 

Богомилци Гьолджюк ьоню 04741.297.3  37257 Пасище ІV 3314/20.05.2019г. 

Богомилци Каралар 04741.71.221  6264 Пасище ІV  3315/20.05.2019г. 

Богомилци Балък аркасъ 04741.39.222  19897 Пасище VІІ 3316/20.05.2019г. 

Богомилци Куфалъ 04741.37.223  5162 Пасище ІV  3317/20.05.2019г. 

Богомилци Каралар 04741.71.227  2876 Пасище ІV  3318/20.05.2019г. 

Богомилци Каралар 04741.71.228  2830 Пасище ІV 3319/20.05.2019г. 

Богомилци Инжовка 04741.42.232  18744 Пасище VІІ  3320/20.05.2019г. 

Богомилци Коруалтъ 04741.62.234  28784 Пасище VІІ  3321/20.05.2019г. 

Богомилци Коруалтъ 04741.62.235  22722 Пасище ІV  3322/20.05.2019г. 

Богомилци Гьолджюк ьоню 04741.49.236  19215 Пасище ІV  3323/20.05.2019г. 

Богомилци Гьолджюк ьоню 04741.66.237  58819 Пасище ІV  3324/20.05.2019г. 

Богомилци  Кьосерлик 04741.51.241  22055 Пасище ІV  3325/20.05.2019г. 

Богомилци Чешме дере 04741.43.244  863 Пасище VІІ  3326/20.05.2019г. 

Богомилци Чешме дере 04741.43.245  1907 Пасище VІІ 3327/20.05.2019г. 

Богомилци Ени махле 04741.19.274 50738  

от   66834 

Пасище VІІ  3328/20.05.2019г. 

Богомилци Ендеклик 04741.22.275  2386 Пасище ІV  3329/20.05.2019г. 

Богомилци Юг чешма 04741.67.276  2045 Пасище ІV  3330/20.05.2019г. 

Богомилци Юг чешме 04741.36.277  16061 Пасище ІV  3331/20.05.2019г. 

Богомилци Коруалтъ 04741.48.278  22657 Пасище ІV  3332/20.05.2019г. 

Богомилци Гюнерджик  04741.13.279  3824 Пасище V  3333/20.05.2019г. 

Богомилци Коруалтъ 04741.59.280  7490 Пасище VІІ  3334/20.05.2019г. 

Богомилци Коджа кору 04741.17.281  4103 Пасище ІV  3335/20.05.2019г. 

Богомилци Яхя ьоню 04741.64.282  110537 Пасище VІІ  3336/20.05.2019г. 

Богомилци Саксанджик 04741.60.283  13645 Пасище VІІ  3337/20.05.2019г. 

Богомилци Юг чешме 04741.32.284  157572 Пасище VІІ  3338/20.05.2019г. 

Богомилци Чакъллък 04741.7.285 7548   

от  18550 

Пасище ІV  3339/20.05.2019г. 

Богомилци  Чакъллък 04741.7.286  5210 Пасище V  3340/20.05.2019г. 

Богомилци Чакъллък 04741.9.287 10687  

от  19188 

Пасище V  3341/20.05.2019г. 

Богомилци Гюнерджик  04741.27.288  51054 Пасище V  3342/20.05.2019г. 

Богомилци Гюнерджик  04741.9.289  8773 Пасище V  3343/20.05.2019г. 

Богомилци Гюнерджик  04741.13.291  1131 Пасище V  3344/20.05.2019г. 

Богомилци Коруалтъ 04741.47.1  2995 Друг  вид ливада VІІ  3466/14.06.2019г. 

Богданци Дюз екинлик 04666.19.8 11423  от 

26523 

Пасище ІІІ  3182/07.05.2019г. 

Богданци Дюз екинлик 04666.19.4 32905 

от  110905 

Пасище ІІІ  3183/07.05.2019г. 

Богданци  Турските чаири 04666.15.24 144 Пасище ІІІ  3488/19.06.2019г. 

Богданци  Бекчия 04666.7.72 1371 Пасище ІІІ  3489/19.06.2019г. 



 

 

Богданци Джамийски ниви 04666.8.46 9613 Пасище ІІІ  3490/19.06.2019г. 

Богданци Джамийски ниви 04666.7.67 1383 Пасище ІІІ  3491/19.06.2019г. 

Богданци Джамийски ниви 04666.7.59 4250 Пасище ІІІ 3492/19.06.2019г. 

Богданци  Джамийски ниви 04666.7.57 1996 Пасище ІІІ 3493/19.06.2019г. 

Богданци Зад стоп.двор 04666.5.69 1407 Пасище ІV 3494/19.06.2019г. 

Богданци Зад стоп.двор 04666.5.67 3108 Пасище ІV 3495/19.06.2019г. 

Богданци Под язовира 

Богданци 

04666.13.47 5276 Пасище ІV 3496/19.06.2019г. 

Богданци Джамийски ниви 04666.16.12 9900 Пасище ІV  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№3/29.07.2008г. 

Богданци Джамийски ниви 04666.19.2 50223 Пасище ІII  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№3/29.07.2008г. 

Владимировци Пунар кулак 11449.36.20 40235 от 

123452 

Пасище ІV  386/14.08.2007г. 

Владимировци Катранлък 11449.35.20 44322 от 

101336 

Пасище ІV  387/14.08.2007г. 

Владимировци Коджа кьоше 11449.29.20  14631 Пасище ІІІ  769/19.01.2012 г. 

Владимировци Кирезлик 11449.36.25  54117  от 

167339 

Пасище ІV  770/19.01.2012 г. 

Владимировци Катранлък 11449.36.39  37189     от 

96302 

Пасище ІV  771/19.01.2012 г. 

Владимировци Дерелик 11449.55.22  2622 Пасище ІV  773/19.01.2012 г. 

Владимировци Кайрака 11449.55.24 47917 от 

110731 

Пасище ІV  774/19.01.2012 г. 

Владимировци Кузу Гьолджек 11449.57.52   2633 Пасище ІІІ 775/19.01.2012 г. 

Владимировци Кузу Гьолджек 11449.61.154  13702  от 

67311 

Пасище ІІІ 776/19.01.2012 г. 

Владимировци Каршъ авул 11449.61.184  1474 Пасище ІІІ  777/19.01.2012 г. 

Владимировци Кьоклюк 11449.17.17  2340 Пасище ІІІ 778/19.01.2012 г. 

Владимировци Кьоклюк 11449.17.18 14703 Пасище ІІІ 779/19.01.2012 г. 

Владимировци Ени гьол 11449.20.11  3868 Пасище ІІІ 780/19.01.2012 г. 

Владимировци Табак кору 11449.20.17  3704 Пасище ІІІ 781/19.01.2012 г. 

Владимировци Табак кору 11449.20.19  7817 Пасище ІІІ  782/19.01.2012 г. 

Владимировци Табак кору 11449.21.39   2048 Пасище ІІІ  783/19.01.2012 г. 

Владимировци Коджа кьоше 11449.28.17 1186 Пасище ІІІ 785/19.01.2012 г. 

Владимировци Ени кору 11449.29.21  1750 Пасище ІІІ  786/19.01.2012 г. 

Владимировци Акбаш кору 11449.30.51  2961 Пасище ІІІ 787/19.01.2012 г. 

Владимировци Каршъ авул 11449.30.55  15314 Пасище ІІІ  788/19.01.2012 г. 

Владимировци Акбаш кору 11449.30.56  10756 Пасище ІІІ  789/19.01.2012 г. 

Владимировци Кузу гьолджек 11449.32.36  10605 Пасище ІІІ  790/19.01.2012 г. 

Владимировци Акбаш кору 11449.35.22  6687 Пасище ІІІ  791/19.01.2012 г. 

Владимировци Калето 11449.40.26  37397 Пасище ІV  792/19.01.2012 г. 

Владимировци Калето 11449.40.30  192280 от 

278318 

Пасище ІV 793/19.01.2012 г. 

Владимировци Даалтъ 11449.4.31  5189 Пасище ІV  794/19.01.2012 г. 

Владимировци Каролу корусу 11449.45.35  32100 Пасище ІV 795/19.01.2012 г. 

Владимировци Каролу корусу 11449.45.37  725 Пасище ІV 796/19.01.2012 г. 

Владимировци Каролу корусу 11449.47.12  52688 Пасище ІV 797/19.01.2012 г. 

Владимировци Дерелик 11449.48.11  11297 Пасище ІV 798/19.01.2012 г. 

Владимировци Алчак кору 11449.48.14  4426 Пасище ІV 799/19.01.2012 г. 

Владимировци Алчак кору 11449.48.15  1382 Пасище ІV  800/19.01.2012 г. 

Владимировци Алчак кору 11449.48.16  1286 Пасище ІV  801/19.01.2012 г. 

Владимировци Кьолджек 11449.49.26  16725 Пасище ІV 802/19.01.2012 г. 

Владимировци Кьолджек 11449.50.40  33933 Пасище ІV  803/19.01.2012 г. 



 

 

Владимировци Кара сулук 11449.8.41  66006  от 

148629 

Пасище ІV 804/19.01.2012 г. 

Владимировци Ени гьол  11449.20.54 1013 Пасище ІІІ  1693/04.03.2013г. 

Голяма вода   Лозята  15669.4.99 454  Пасище ІІІ 3523/01.07.2019г. 

Голяма вода  Лозята  15669.4.73 28413  

от  153129 

Пасище VІ 3527/01.07.2019г. 

Голяма вода  Лозята  15669.4.3  1401 Пасище ІІІ  3528/01.07.2019г. 

Голяма вода  Ливадите  15669.4.72  4597 Пасище VІ 3529/01.07.2019г. 

Голяма вода  Кьоклюк  15669.3.205  4590 Пасище ІІІ  3530/01.07.2019г. 

Голяма вода  Даллъ кору  15669.3.194 185349  от 

274878  

Пасище ІІІ  3531/01.07.2019г. 

Голяма вода  Даллъ кору   15669.2.17 30643  от 

124057  

Пасище ІІІ  3532/01.07.2019г. 

Голяма вода  Даллъ кору  15669.3.131 668  Пасище ІІІ 3533/01.07.2019г. 

Голяма вода  Даллъ кору   15669.3.193 54904  Пасище ІІІ  3534/01.07.2019г. 

Голяма вода  Лозята  15669.4.84 438  Пасище ІІІ  3535/01.07.2019г. 

Голяма вода  Кьоклюк  15669.3.115 16849 от 50555 Пасище ІІІ  3536/01.07.2019г. 

Голяма вода  Бостанлък 15669.1.105 16588 Пасище ІІІ  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№6/29.07.2008г. 

Голяма вода  Лозята 15669.4.1 14893 Пасище ІІІ  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№6/29.07.2008г. 

Голям извор Кармазлията 15761.24.29 182837 от 

262568 

Пасище ІV  1259/29.05.2012г. 

Голям извор Черкезското 15761.6.6 7757 Пасище ІІІ  1380/11.02.2013г. 

Голям извор Черкезското 15761.6.8 8384 Пасище ІV  1381/11.02.2013г. 

Голям извор Кармазлията 15761.16.1 66597 Пасище ІV  1382/11.02.2013г. 

Голям извор Хърсов екинлик 15761.18.1 21935 Пасище ІІІ 1383/11.02.2013г. 

Голям извор Кармазлията 15761.20.1 12490 Пасище ІІІ 1384/11.02.2013г. 

Голям извор Шопова кория 15761.26.13 1470 Пасище ІV  1385/11.02.2013г. 

Голям извор Лозята 15761.29.7 2186 Пасище ІV 1386/11.02.2013г. 

Голям извор Церака 15761.31.1 5171 Пасище ІV  1387/11.02.2013г. 

Голям извор Церака 15761.37.1 38478 Пасище VІ  1388/11.02.2013г. 

Голям извор Церака 15761.37.16 182 Пасище ІV 1389/11.02.2013г. 

Голям извор Отсрещните ниви 15761.38.4 213047 Пасище ІV 1390/11.02.2013г. 

Голям извор Отсрещните ниви 15761.41.20 161319 Пасище ІV  1391/11.02.2013г. 

Голям извор Отсрещните ниви 15761.42.2 634 Пасище ІV  1392/11.02.2013г. 

Голям извор Отсрещните ниви 15761.43.1 44817 Пасище ІV 1393/11.02.2013г. 

Голям извор Над кошарите  15761.46.2 79365 Пасище ІV  1394/11.02.2013г. 

Голям извор Липака  15761.55.5 8300 Пасище ІV  1395/11.02.2013г. 

Голям извор Черкезското 15761.6.12 28714 Пасище ІV 1396/11.02.2013г. 

Голям извор Черкезското  15761.6.16 17827 Пасище ІV  1397/11.02.2013г. 

Голям извор Кармазлията 15761.13.1 5004 Пасище ІV  1398/11.02.2013г. 

Голям извор Кармазлията  15761.14.2 23181 Пасище ІV  1399/11.02.2013г. 

Голям извор Хърсов екинлик 15761.17.1 8680 Пасище ІІІ 1400/11.02.2013г. 

Голям извор Хърсов екинлик 15761.17.10 15390 Пасище ІІІ 1401/11.02.2013г. 

Голям извор Хърсов екинлик 15761.18.10 5085 Пасище ІV  1402/11.02.2013г. 

Голям извор Церака  15761.33.25 378 Пасище ІV 1403/11.02.2013г. 

Голям извор Церака  15761.37.3 120385 Пасище ІV 1404/11.02.2013г. 

Голям извор Отсрещните ниви  15761.41.22 47954 Пасище ІХ  1405/11.02.2013г. 

Голям извор Отсрещните ниви  15761.42.1 19756 Пасище ІV  1406/11.02.2013г. 

Голям извор Над кошарите  15761.50.2 243543 Пасище ІХ  1407/11.02.2013г. 

Голям извор Над кошарите  15761.50.4 38288 Пасище ІV  1408/11.02.2013г. 

Голям извор Над кошарите  15761.51.3 24627 Пасище ІV  1409/11.02.2013г. 

Голям извор Над кошарите  15761.51.4 3482 Пасище ІХ  1410/11.02.2013г. 

Голям извор Маджара  15761.52.5 1728 Пасище ІХ 1411/11.02.2013г. 



 

 

Голям извор Липака  15761.55.3 1878 Пасище ІV  1412/11.02.2013г. 

Голям извор Алмалъ гьол  15761.66.1 2852 Пасище ІV 1413/11.02.2013г. 

Голям извор Алмалъ гьол 15761.66.13 8515 Пасище ІV  1414/11.02.2013г. 

Голям извор Кармазлията 15761.13.3 5535 Ливада  ІІ  2153/26.05.2014г. 

Голям извор Хърсов екинлик 15761.19.11 57556 Пасище ІІІ 2156/26.05.2014г. 

Голям извор Над кошарите 15761.47.1 66217 Пасище IV Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№7/29.07.2008г.  

Желязковец Махледжик  29218.18.6  9404 Пасище ІХ  3366/03.06.2019г. 

Желязковец Махледжик  29218.19.2  501 Пасище ІХ  3369/03.06.2019г. 

Желязковец Махледжик  29218.19.4  8994 Пасище ІХ 3371/03.06.2019г. 

Желязковец Агова нива 29218.24.4  526 Пасище ІV  3375/03.06.2019г. 

Желязковец Агова нива 29218.35.8  5673 Пасище ІV 3383/03.06.2019г. 

Желязковец Дерелик 29218.52.23  14953 Пасище ІV  3390/03.06.2019г. 

Желязковец Агова нива 29218.27.6  1038 Пасище VІІ  3391/03.06.2019г. 

Желязковец Плуг дюзю 29218.70.1  1520 Пасище V  3415/03.06.2019г. 

Желязковец Юренджик  29218.67.3  3734 Пасище ІХ 3416/03.06.2019г. 

Желязковец Под чалията  29218.78.5  1337 Пасище ІV 3417/03.06.2019г. 

Желязковец Чаталова  29218.98.3  351 Пасище ІV 3418/03.06.2019г. 

Желязковец Толджа  29218.99.5  1695 Пасище ІV 3419/03.06.2019г. 

Желязковец Толджа  29218.99.11  13124 Пасище ІV 3420/03.06.2019г. 

Здравец Караач корусу 30630.161.26 52129 Пасище ІV 697/12.12.2011 г. 

Здравец Коджа ямач  30630.161.25  20517 от 59217 Пасище ІV 698/12.12.2011 г. 

Здравец Веретлер 30630.10.20  10360 Пасище ІV 702/12.12.2011 г. 

Здравец Веретлер 30630.10.24  5256 Пасище ІV 703/12.12.2011 г. 

Здравец Веретлер 30630.10.25  20729 Пасище ІV 704/12.12.2011 г. 

Здравец Веретлер 30630.10.29  3562 Пасище ІV  705/12.12.2011 г. 

Здравец Добрудж.блок 30630.162.26 9628 Пасище ІV 706/12.12.2011 г. 

Здравец Коджа ямач 30630.29.15  10021 от 18424 Пасище ІV 752/10.01.2012 г. 

Здравец Коджа ямач 30630.30.44  906 Пасище ІV  753/10.01.2012 г. 

Здравец Коджа ямач 30630.30.33  8814 Пасище ІV  754/10.01.2012 г. 

Здравец Коджа ямач 30630.30.29  2427 Пасище ІV 755/10.01.2012 г. 

Здравец Коджа ямач 30630.31.19  1365 Пасище ІV 756/10.01.2012 г. 

Здравец Коджа ямач 30630.32.39  3181 Пасище ІV 757/10.01.2012 г. 

Здравец Арпалък 30630.32.38  7644 Пасище VІІІ 758/10.01.2012 г. 

Здравец Арпалък 30630.33.26  5791 Пасище ІV 759/10.01.2012 г. 

Здравец Арпалък 30630.33.23  8125 Пасище ІV 760/10.01.2012 г. 

Здравец Арпалък 30630.33.22  9327 Пасище ІV  761/10.01.2012 г. 

Здравец Арпалък 30630.33.21  11959 Пасище ІV  762/10.01.2012 г. 

Здравец Караач корусу 30630.34.19  33714 Пасище VІІІ 763/10.01.2012 г. 

Здравец Кору гьолджюк  30630.35.36 3713 Пасище ІІІ  764/10.01.2012 г. 

Здравец Караач корусу  30630.35.32  18934 Пасище ІХ  765/10.01.2012 г. 

Здравец Кору гьолджюк  30630.36.61  1500 Пасище ІІІ 766/10.01.2012 г. 

Здравец Мандра кулак  30630.36.60  4513 Пасище ІІІ  767/10.01.2012 г. 

Здравец Бова тарла  30630.163.3  3629 Пасище ІV 768/10.01.2012 г. 

Здравец Айля кулак 30630.30.38 56253 от 98266 Пасище ІХ  1281/16.01.2013г. 

Здравец Айля кулак 30630.30.35 34599 от 

190025 

Пасище VІІІ 1694/04.03.2013г. 

Кара Михал  Кара кору 36333.29.75  10355 Пасище  ІІІ  3544/02.07.2019г. 

Кара Михал  Подбалканск гора  36333.20.4 3601  Друг вид ливада  ІІІ  3631/31.07.2019г. 

Кара Михал  Голям паламар 36333.15.5 12884  Друг вид ливада  ІХ 3632/31.07.2019г. 

Кара Михал  Бостанлък 36333.31.13  5000 Друг вид ливада  ІІІ  3633/31.07.2019г. 

Кара Михал  Между прокара 36333.14.92  395 Пасище ІІІ 3547/02.07.2019г. 

Кара Михал  Голям паламар 36333.34.88  2128 Пасище ІХ 3548/02.07.2019г. 

Кара Михал  Голям паламар 36333.15.8  2122 Пасище ІХ  3556/02.07.2019г. 

Кара Михал  Кючюк дермен 36333.3.59 16561  Пасище VІ  3337/10.09.2019г.  

Кривица Отлуени   39815.105.298 20090 Пасище VІІ  1546/15.02.2013г. 



 

 

Кривица Шишман кулак  39815.101.297 15619 Пасище VІІ  1547/15.02.2013г. 

Кривица Шишман кулак  39815.105.296 719 Пасище ІV  1548/15.02.2013г. 

Кривица Шишман кулак  39815.105.295 923 Пасище ІV   1549/15.02.2013г. 

Кривица Шишман кулак  39815.86.294 1102 Пасище ІV  1550/15.02.2013г. 

Кривица Шишман кулак  39815.98.293 679 Пасище ІV 1551/15.02.2013г. 

Кривица Шишман кулак  39815.91.292 1240 Пасище ІV 1552/15.02.2013г. 

Кривица Пара кайнак  39815.87.291 432 Пасище ІV 1553/15.02.2013г. 

Кривица Пара кайнак 39815.84.290 2466 Пасище ІV 1554/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.29.1 2676 Пасище ІV 1555/15.02.2013г. 

Кривица Пара кайнак 39815.74.289 3880 Пасище VІІ  1556/15.02.2013г. 

Кривица Пара кайнак 39815.85.288 11898 Пасище ІV 1557/15.02.2013г. 

Кривица Пара кайнак  39815.110.287 2906 Пасище VІІ 1558/15.02.2013г. 

Кривица Пара кайнак  39815.74.286 1319 Пасище VІІ 1559/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени кулак  39815.70.285 6034 Пасище VІ  1560/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени  39815.69.284 95919 Пасище ІV  1561/15.02.2013г. 

Кривица Юртлук  39815.69.283 5810 Пасище ІV  1562/15.02.2013г. 

Кривица Юртлук  39815.68.282 4444 Пасище VІ  1563/15.02.2013г. 

Кривица Юртлук  39815.66.281 21061 Пасище VІ  1564/15.02.2013г. 

Кривица Юртлук  39815.62.278 518 Пасище VІІ  1565/15.02.2013г. 

Кривица Юртлук  39815.60.277 1086 Пасище ІV  1566/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени  39815.124.274 1736 Пасище ІV 1567/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени  39815.124.273 5568 Пасище ІV  1568/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени  39815.57.272 4575 Пасище ІV  1569/15.02.2013г. 

Кривица Чакмаклии  39815.107.269 1150 Пасище VІ 1570/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени  39815.57.268 700 Пасище ІV 1571/15.02.2013г. 

Кривица Отлуени  39815.127.267 3482 Пасище ІV  1572/15.02.2013г. 

Кривица Ян тарла  39815.50.266 25112 Пасище ІV 1573/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.114.265 1020 Пасище ІV  1574/15.02.2013г. 

Кривица Равнищата  39815.75.264 11611 Пасище ІV 1575/15.02.2013г. 

Кривица Равнищата  39815.132.263 14485 Пасище ІV  1576/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу 39815.133.259 5106 Пасище ІV 1577/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу 39815.47.258 5170 Пасище ІV  1578/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу 39815.48.256 1402 Пасище ІV  1579/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу  39815.45.254 9804 Пасище ІV 1580/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу  39815.42.250 6568 Пасище ІV  1583/15.02.2013г. 

Кривица Дермен даа 39815.111.249 3051 Пасище ІV 1584/15.02.2013г. 

Кривица Дермен даа 39815.28.247 2425 Пасище VІ  1586/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.244 846 Пасище ІV  1589/15.02.2013г. 

Кривица Дермен даа 39815.113.243 397 Пасище ІV  1590/15.02.2013г. 

Кривица Дермен даа 39815.29.242 3550 Пасище VІ  1591/15.02.2013г. 

Кривица Дермен даа 39815.24.240 993 Пасище VІ  1593/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.115.235 829 Пасище ІV  1595/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.21.234 1828 Пасище ІV  1596/15.02.2013г. 

Кривица Баалък сърт 39815.16.228 9126 Пасище ІV  1597/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.4.220 3101 Пасище ІV  1598/15.02.2013г. 

Кривица Шишман кулак  39815.102.1 46385 Пасище ІV  1600/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу  39815.45.1 7075 Пасище ІV  1601/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу  39815.42.31 1018 Пасище ІV  1602/15.02.2013г. 

Кривица Кьоклюк 39815.33.11 2617 Пасище VІІ  1605/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.37 391 Пасище ІV  1606/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.36 648 Пасище ІV  1607/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.35 3003 Пасище ІV  1608/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.34 405 Пасище ІV  1609/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.33 262 Пасище ІV  1610/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.32 548 Пасище ІV  1611/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.31 1105 Пасище ІV  1612/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.30 1787 Пасище ІV 1613/15.02.2013г. 



 

 

Кривица Дерелик 39815.113.29 1369 Пасище ІV  1614/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.28 697 Пасище ІV  1615/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.27 2285 Пасище ІV  1616/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик 39815.113.26 2698 Пасище ІV  1617/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.25 731 Пасище ІV  1618/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.24 868 Пасище ІV  1619/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.23 240 Пасище ІV  1620/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.22 182 Пасище ІV  1621/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.21 535 Пасище ІV  1622/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.20 45 Пасище ІV  1623/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.19 26 Пасище ІV  1624/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.18 17 Пасище ІV  1625/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.17 44 Пасище ІV  1626/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.16 29 Пасище ІV  1627/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.15 24 Пасище ІV 1628/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.14 78 Пасище ІV  1629/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.13      30                                                                                                                                                   Пасище ІV  1630/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.12 24 Пасище ІV  1631/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.11 155 Пасище ІV  1632/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.10 232 Пасище ІV  1633/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.9 49 Пасище ІV  1634/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.8 30 Пасище ІV  1635/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.7 35 Пасище ІV  1636/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.6 179 Пасище ІV 1637/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.5 176 Пасище ІV  1638/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.4 997 Пасище ІV  1639/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.3 197 Пасище ІV  1640/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.2 525 Пасище ІV  1641/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.113.1 853 Пасище ІV 1642/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.11 1393 Пасище ІV  1643/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.8 937 Пасище ІV  1645/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.7 111 Пасище ІV  1646/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.6 101 Пасище ІV  1647/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.5 255 Пасище ІV  1648/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.4 554 Пасище ІV  1649/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.3 2130 Пасище ІV  1650/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.2 3240 Пасище ІV  1651/15.02.2013г. 

Кривица Дерелик  39815.112.1 1281 Пасище VІ  1652/15.02.2013г. 

Кривица Баалък сърт   39815.17.92 1764 Пасище ІV  1653/15.02.2013г. 

Кривица Баалък сърт   39815.17.91 2524 Пасище ІV 1654/15.02.2013г. 

Кривица Баалък сърт   39815.17.90 2005 Пасище ІV  1655/15.02.2013г. 

Кривица Баалък сърт   39815.17.89 918 Пасище ІV 1656/15.02.2013г. 

Кривица Чакмаклии   39815.107.307 2042 Пасище VІ  1657/15.02.2013г. 

Кривица Демир йолу 39815.48.255 14423 Пасище  ІV  2536/19.02.2016г. 

Кривица Баалък сърт 39815.16.224 773 Пасище  ІV  2593/18.04.2017г. 

Кривица Баалък сърт 39815.16.225 1490 Пасище  ІV  2601/18.04.2017г. 

Кривица Баалък сърт 39815.16.226 1625 Пасище  ІV  2602/18.04.2017г. 

Кривица Баалък сър 39815.20.227 3564 Пасище  ІV 2603/18.04.2017г. 

Кривица Шанлък 39815.6.230 7433 Пасище  ІV  2604/18.04.2017г. 

Кривица Дерелик 39815.5.231 5008 Пасище  ІV  2605/18.04.2017г. 

Кривица Дерелик 39815.24.237 389 Пасище  VІ 2606/18.04.2017г. 

Кривица Дерелик 39815.25.238 3942 Пасище  ІV 2607/18.04.2017г. 

Кривица Дермен даа 39815.26.239 1445 Пасище  VІ  2608/18.04.2017г. 

Кривица  Дерелик 39815.112.10 1194 от 6294 Пасище ІV  3170/07.05.2019г. 

Кривица Кьоклюк 39815.34.1 118930 Пасище VІІ  3171/07.05.2019г. 

Кривица Куз 39815.39.3 1023 от 7323 Пасище ІV 3172/07.05.2019г. 

Кривица Даема кулак 39815.94.302 34204 от 52004 Пасище VІ  3173/07.05.2019г. 



 

 

Кривица Балталък 39815.42.252 2693 от 4793 Пасище ІV 3174/07.05.2019г. 

Кривица Демир йолу 39815.42.251 1118 от 4718 Пасище ІV 3175/07.05.2019г. 

Кривица  Дермен даа 39815.111.248 1884 от 11184 Пасище VІ 3176/07.05.2019г. 

Кривица Дерелик 39815.113.245 4160 от 10460 Пасище ІV 3178/07.05.2019г. 

Кривица Дермен даа 39815.27.241 33696 Пасище VІ 3179/07.05.2019г. 

Кривица Дерелик 39815.24.236 827 от 14727 Пасище VІ 3180/07.05.2019г. 

Кривица Иланлък 39815.2.218 25000 от  

28800 

Пасище ІV 3181/07.05.2019г. 

Ножарово Дермен сърт  52341.23.60  9457 Пасище ІV  3424/14.06.2019г. 

Ножарово Дермен сърт  52341.23.59  9193 Пасище ІV 3425/14.06.2019г. 

Ножарово Дермен сърт  52341.12.63  7161 Пасище ІV 3426/14.06.2019г. 

Ножарово Ясак 52341.21.1 5934  

от  111434 

Пасище ІІІ  3464/14.06.2019г. 

Ножарово Ясак 52341.16.50  2995 Пасище ІІІ 3465/14.06.2019г. 

Ножарово Ясак 52341.23.3 30254 Пасище ІV  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№5/29.07.2008г. 

Пчелина Пунар каршъ 58877.6.1 6721  Пасище ІV  3610/15.07.2019г. 

Пчелина Пунар каршъ 58877.3.45 655  Пасище ІІІ  3611/15.07.2019г. 

Пчелина Резервуара 58877.2.96 508  Пасище ІІІ  3612/15.07.2019г. 

Пчелина Параджик 58877.3.42 182  Пасище ІІІ 3613/15.07.2019г. 

Пчелина Параджик 58877.2.95  691 Пасище ІІІ  3614/15.07.2019г. 

Пчелина Коджа къшла 58877.32.316 1360  Пасище ІІІ  3615/15.07.2019г. 

Пчелина Коджа къшла 58877.4.317 8223  Пасище ІІІ  3616/15.07.2019г. 

Пчелина Коджа къшла 58877.32.4  68894 Пасище ІV  3617/15.07.2019г. 

Пчелина Параджик 58877.1.305 110696 

от  293696 

Пасище ІV  3618/15.07.2019г. 

Пчелина Бозлук 58877.5.308 1231 от 76331 Пасище ІV  3619/15.07.2019г. 

Пчелина Резервуара 58877.3.304 15559 от 

98359  

Пасище ІV  3620/15.07.2019г. 

Пчелина Бозлук 58877.5.310 31412  Пасище ІІІ  3621/15.07.2019г. 

Пчелина Коджа къшла 58877.4.313 1223  Пасище ІV 3622/15.07.2019г. 

Самуил Църквино  65276.2.310 2450 Пасище ІV  3740/25.11.2019г. 

Самуил Арпалък 65276.32.325 19739 Пасище ІV  3741/25.11.2019г. 

Самуил Гьол бою 65276.39.323 8205 Пасище ІV 3742/25.11.2019г. 

Самуил Гьол бою 65276.39.324 15808 Пасище ІV  3743/25.11.2019г. 

Самуил Топал каршъ 65276.39.327 10146 Пасище ІV  3744/25.11.2019г. 

Самуил Гьол бою 65276.39.403 2045 Пасище ІV  3745/25.11.2019г. 

Самуил Лозята   65276.48.346 7153 Пасище V  3746/25.11.2019г. 

Самуил Църквино 65276.62.304 140 Пасище VІ 3747/25.11.2019г. 

Самуил Ики кьопрю 

кулак   

65276.83.392 94236 Пасище VІІ  3748/25.11.2019г. 

Самуил Деведжи 65276.85.394 2713 Пасище VІІ  3749/25.11.2019г. 

Самуил Деведжи 65276.85.395 1013 Пасище VІІ  3750/25.11.2019г. 

Самуил Фаик кулак 65276.70.368 55145 Пасище VІІ  3751/25.11.2019г. 

Самуил Деведжи 65276.88.413 145 Пасище VІІ  3752/25.11.2019г. 

Самуил Токат азъ 65276.88.385 2400 Пасище ІV  3753/25.11.2019г. 

Самуил Токат азъ 65276.88.386 1721 Пасище ІV  3754/25.11.2019г. 

Самуил Деведжи 65276.88.397 3910 Пасище VІІ  3755/25.11.2019г. 

Самуил Токат азъ 65276.89.384 1407 Пасище ІV  3756/25.11.2019г. 

Самуил Токат азъ 65276.92.383 1122 Пасище ІV  3757/25.11.2019г. 

Самуил Лозята 65276.98.9 7002 Пасище V  3758/25.11.2019г. 

Самуил Гюнерджик 65276.98.345 2945 Пасище V  3759/25.11.2019г. 

Самуил Лозята 65276.113.342 2304 Пасище V  3760/25.11.2019г. 

Самуил До стоп. двор 65276.118.356 2598 Пасище ІV  3761/25.11.2019г. 

Самуил Дере бою 65276.130.312 4367 Пасище ІV  3762/25.11.2019г. 

Самуил Църквино 65276.201.412 989 Пасище ІV 3763/25.11.2019г. 



 

 

Самуил Лозята 65276.109.6 610 Пасище V  3875/02.12.2019г. 

Самуил  Лозята 65276.112.23 775 Пасище V  3929/02.12.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.3.164  2290 Пасище ІV  3191/07.05.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.3.165  11101 Пасище ІV 3192/07.05.2019г. 

Хума  Кору ери 77517.3.166  23655 Пасище ІV  3193/07.05.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.5.150  6624 Пасище VІІ  3194/07.05.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.6.151 6839 от  14941 Пасище VІІ 3195/07.05.2019г. 

Хума  Буранлар/Кованд

жи  

77517.6.152  8415 от 26817 Пасище VІІ  3196/07.05.2019г. 

Хума  Буранлар/Кованд

жи  

77517.6.153 18192 

от  66196 

Пасище VІІ  3197/07.05.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.7.149  396 Пасище VІІ  3198/07.05.2019г. 

Хума  Аланджик 77517.12.155 682 от  73487 Пасище VІІ  3199/07.05.2019г. 

Хума  Чифлик 77517.14.156  104642 Пасище VІІ  3200/07.05.2019г. 

Хума  Чифлик 77517.14.157  2423 Пасище VІІ  3201/07.05.2019г. 

Хума  Ески кьой 77517.15.161  8495 Пасище VІІ  3202/07.05.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.17.217  1038 Пасище VІІ  3203/07.05.2019г. 

Хума  Чотуклук 77517.22.159 15906 

от  25508 

Пасище VІІ  3204/07.05.2019г. 

Хума  Коджа кору 77517.26.204 173033 

от  183244 

Пасище VІІ  3205/07.05.2019г. 

Хума  Коджа кору 77517.26.215  3806 Пасище VІІ  3206/07.05.2019г. 

Хума  Сърт 77517.27.201  5593 Пасище V 3207/07.05.2019г. 

Хума  Сърт 77517.27.243  380 Пасище V  3208/07.05.2019г. 

Хума  Хамбарлък 77517.28.206  4932 Пасище ІV 3209/07.05.2019г. 

Хума  Коджа кору 77517.28.214  2230 Пасище ІV  3210/07.05.2019г. 

Хума  Хамбарлък 77517.31.211  124514 Пасище VІІ  3211/07.05.2019г. 

Хума  Кору алтъ 77517.32.212  9484 Пасище V  3212/07.05.2019г. 

Хума  Хамбарлък 77517.34.210  18708 Пасище V  3213/07.05.2019г. 

Хума  Кара сулук 77517.36.209  110555 Пасище VІІ  3214/07.05.2019г. 

Хума  Сърт 77517.38.198 8593 от  33595 Пасище VІІ  3215/07.05.2019г. 

Хума  Хамбарлък 77517.39.208  8735 Пасище V 3216/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.40.191  1717 Пасище ІV 3217/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.40.192  904 Пасище ІV  3218/07.05.2019г. 

Хума  Сърт 77517.40.197 5530  от  22531 Пасище ІV  3219/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.44.196  5854 Пасище VІІ  3220/07.05.2019г. 

Хума  Мандра 77517.46.186  3258 Пасище ІV  3221/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.45.188 17616 

от  34218 

Пасище VІІ  3222/07.05.2019г. 

Хума  Каналдиби 77517.50.178  1225 Пасище ІV  3223/07.05.2019г. 

Хума  Домусчук 77517.48.238  69946 Пасище VІІ 3224/07.05.2019г. 

Хума  Каналдиби 77517.52.179  3171 Пасище ІV 3225/07.05.2019г. 

Хума  Каналдиби 77517.53.177  5790 Пасище ІV  3226/07.05.2019г. 

Хума  Каналдиби 77517.54.173  3415 Пасище VІІ  3227/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.55.231  26240 Пасище V  3228/07.05.2019г. 

Хума  Коджа кору 77517.61.203 55 от   23606 Пасище ІV  3229/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.63.190  2490 Пасище V  3231/07.05.2019г. 

Хума  Домусчук 77517.65.181  938 Пасище ІV  3232/07.05.2019г. 

Хума  Ески мезарлък 77517.174.170  2345 Пасище V 3233/07.05.2019г. 

Хърсово Ерлийски лозя 77579.99.285 15183 Пасище ІІІ  425/10.07.2008г. 

Хърсово Ерлийски лозя 77579.99.286 59740 Пасище ІІІ  426/10.07.2008г. 

Хърсово Ерлийски лозя 77579.99.301 81817 Пасище ІІІ  427/10.07.2008г. 

Хърсово Дианското 77579.99.348 11382 Пасище ІХ  428/10.07.2008г. 

Хърсово Дианското 77579.99.371 1754 Пасище ІХ 429/10.07.2008г. 

Хърсово Дианското 77579.99.372 23741 Пасище ІХ  430/10.07.2008г. 

Хърсово Глоговец 77579.102.347 48679 Пасище ІІІ  620/15.03.2011г. 

Хърсово Дианското 77579.64.279 165162 от Пасище ІІІ  621/15.03.2011г. 



 

 

167680 

Хърсово Дианското 77579.64.278 84058 Пасище ІХ  622/15.03.2011г. 

Хърсово Балабаница 77579.67.332 22139 Пасище ІХ  623/15.03.2011г. 

Хърсово Дианското 77579.64.282 104812 Пасище ІІІ 625/15.03.2011г. 

Хърсово До селото 77579.109.229 26912 от 72517 Пасище ІІІ 1299/08.02.2013г. 

Хърсово До селото 77579.44.230 10221 от 16923 Пасище ІV 1300/08.02.2013г. 

Хърсово ТКЗС  77579.61.268 1584 Пасище ІІІ 1301/08.02.2013г. 

Хърсово Ерлийски лозя  77579.63.269 25157 Пасище ІІІ  1302/08.02.2013г. 

Хърсово Ерлийски лозя  77579.64.277 14116 Пасище ІІІ 1303/08.02.2013г. 

Хърсово Сазлъка  77579.88.309 1327 Пасище ІV  1304/08.02.2013г. 

Хърсово Балабаница  77579.67.330 45986 Пасище ІХ  1305/08.02.2013г. 

Хърсово Балабаница  77579.67.331 49306 Пасище ІІІ  1306/08.02.2013г. 

Хърсово Ерлийски лозя 77579.65.346 25680 Пасище ІІІ  1307/08.02.2013г. 

Хърсово Диянското 77579.64.370 44656 Пасище ІХ 1308/08.02.2013г. 

Хърсово Под корията 77579.33.410 72310 Пасище ІІІ  1309/08.02.2013г. 

Хърсово До селото 77579.38.456 1113 Пасище ІІІ 1310/08.02.2013г. 

Хърсово Тавшанлък 77579.1.464 30836 Пасище ІІІ  1311/08.02.2013г. 

Хърсово Ерлийски лозя 77579.110.1 5214 Пасище ІІІ  1312/08.02.2013г. 

Хърсово Лъск. кариера 77579.44.27 505 Пасище ІV 1313/08.02.2013г. 

Хърсово Лудня 77579.71.48 49463 Пасище ІІІ  1314/08.02.2013г. 

Хърсово До селото 77579.107.228 25138 Пасище ІІІ  1315/08.02.2013г. 

Хърсово До селото 77579.110.274 1885 Пасище ІІІ 1317/08.02.2013г. 

Хърсово Тавшанлък  77579.1.56 22698 Пасище ІV  1318/08.02.2013г. 

Хърсово Тавшанлък  77579.1.137 8334 Пасище ІХ 1319/08.02.2013г. 

Хърсово Кубаклии  77579.105.214 20549 Пасище ІV 1320/08.02.2013г. 

Хърсово Сазлъка  77579.88.309 1327 Пасище ІV 2863/03.04.2018г. 

Хърсово Глоговец 77579.102.335 21000 от 70423 Пасище ІІІ  3167/07.05.2019г. 

Хърсово До селото 77579.103.225 9072 от 18606 Пасище ІІІ  3168/07.05.2019г. 

Хърсово До селото 77579.103.223 6274 от 14705 Пасище ІІІ  3169/07.05.2019г. 

Хърсово До селото 77579.112.219 157164 Пасище ІІІ  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№1/29.07.2008г. 

Хърсово Аралъците 77579.23.232 117698 Пасище ІV  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№1/29.07.2008г. 

Хърсово Кубаклии 77579.105.1 16981 Пасище ІІІ  Приложение №1 към  

Протоколно решение 

№1/29.07.2008г. 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК  пред 

Административен съд Разград.  

 

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

управител  на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                              /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-67 от   Севим Рамаданова – 

зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Получена Нотариална покана от  Нотариус Радомир 

Велев Александров  с район на действие гр.Исперих. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.072 

Във връзка с получена  Нотариална покана  от  Нотариус 

Радомир Велев Александров  с район на действие гр.Исперих е 

необходимо  разглеждане на преписката  за възстановяване право 

на собственост с равностойни земеделски имоти от общинския 

поземлен фонд  на наследниците на Марин Ганчев Господинов    

по реда на §27,ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ(ДВ., бр.62 от 

2010г.) във връзка с чл.10б, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ.  

         

С Решение по Протокол №579/15.01.2019 г. Общинска служба 

„Земеделие“  гр. Исперих, офис –Самуил   постановено на 

основание Заявление  с Вх.№ РД-06-СЛ-61/05.11.2018 г.  

признава и определя за възстановяване право на собственост  от 

10 дка  на наследниците на Марин Ганчев Господинов с мотиви   

посочено в   Решение на РОС  от 03.08.1993година .    

        С писмо 658/05.02.2019 г. Общинска служба Земеделие на 

основание §27, ал.1,ал.2, т.2 от ЗСПЗЗ изпраща искане в 

община Самуил  за предоставяне на имоти от общинския 

поземлен фонд  в местността „Топ меше“ в землището на 

с.Самуил – поземлени имоти: №115009, НТП – нива с площ  

3.061 дка ,№115010, НТП-нива с  площ  2.376 дка, №115012, 

НТП-нива  с площ 1.327 дка , №115013, НТП – нива с площ 

2.358 дка, №115014, НТП-нива, с площ  0.904 дка. 

С решение №46.923/20.02.2019 г. Общински съвет Самуил 

определя имотите за възтановяване  в местността „Лозята“ в 

землището на с.Самуил. 

Имот 

№ 

Землище  Наименование на имота  Документ за 

собственост  

098001 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,453дка.  

1840/03.12.2013г. 



 

 

098002 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,254дка.  

1841/03.12.2013г. 

098004 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,426дка.  

1843/03.12.2013г. 

098005 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,313дка.  

1844/03.12.2013г. 

098006 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,294дка.  

1845/03.12.2013г. 

098007 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,584дка.  

1846/03.12.2013г. 

098008 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,590дка.  

1847/03.12.2013г. 

098010 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,336дка.  

1848/03.12.2013г. 

098011 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,252дка.  

1849/03.12.2013г. 

098012 З-ще 

Самуил 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,637дка.  

1850/03.12.2013г. 

м/т 

”Лозята„ 

098013 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,487дка.  

1851/03.12.2013г. 

098014 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,447дка.  

1852/03.12.2013г. 

098015 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,219дка.  

1853/03.12.2013г. 

098016 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,190дка.  

1854/03.12.2013г. 

098017 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,172дка.  

1855/03.12.2013г. 

099001 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,530дка.  

1856/03.12.2013г. 

099002 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,330дка.  

1857/03.12.2013г. 

099003 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” –0,342 

дка.  

1858/03.12.2013г. 



 

 

099004 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” –

0,349дка.  

1859/03.12.2013г. 

099005 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,336дка.  

1860/03.12.2013г. 

099006 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,253дка.  

1861/03.12.2013г. 

099007 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,397дка.  

1862/03.12.2013г. 

099008 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,411дка.  

1863/03.12.2013г. 

099009 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,390дка.  

1864/03.12.2013г. 

099010 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,396дка.  

1865/03.12.2013г. 

099011 З-ще 

Самуил 

м/т 

”Лозята„ 

ПИ с НТП „Лозе” – 

0,632дка.  

1866/03.12.2013г. 

  Общо :10.020дка.  

 

      Образувано е Съдебно производство за отмяна на 

Решението на Общински съвет-Самуил. Общински съвет - 

Самуил   отмени  свое Решение  №46.923/20.02.2019 г.  с 

Решение №48.983/25.04.2019 г. С мотив,че приложеното към 

преписката съдебно Решение №113 от 03.08.1993 год. на 

Окръжен съд-Разград не дава такова право за възстановяване на 

собственост . 

 

В община Самуил е получено  ново искане с 

Вх.№2818/27.06.2019 г. във връзка с протоколно решение №579 

от 15.01.2019 г. за възстановяване  на право на собственост с 

равностойни земеделски земи от ОПФ на наследниците на 

Марин Ганчев Господинов в размер на 10.000 дка. в землището 

на с.Самуил при условията на чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ.  

Кмета на община Самуил  изпрати писмо с 

Изх.№300/21.02.2020 г.  в Общинска служба „Земеделие“ 

гр.Исперих, офис –Самуил   с искане   за преразглеждане на   

Решението по протокол №579/15.01.2019 г.  

 

 

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

във връзка с постъпила Нотариална покана от Нотариус 

Радомир Велев Александров  с район на действие гр.Исперих 

във връзка с преразглеждане на приписката за възстановяване 

право на собственост с равностойни земеделски земи от ОПФ 

на наследниците на Марин Ганчев Господинов в размер на 

10.000 дка. в землището на с.Самуил при условията на чл.10, 

ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, Общински  съвет – Самуил , Общински 

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

„Въздържали се” – няма. 

 



 

 

РЕШИ: 

1.След получен отговор  от Общинска служба „Земеделие“ 

гр.Исперих, офис –Самуил   относно  преразглеждане на   

Решението по протокол №579/15.01.2019 г.  ще предприеме  

необходимите действия  по компетентност.    

 

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:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 7 
от заседание на 28.02.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-113 от Севим Рамаданова – 

зам.-кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изм. и доп. на  Решения с № 6.056 на протокол №6 

от 31.01.2020г. на ОбС-Самуил за откриване на процедура за 

провеждане на търг с явно наддаване за предварителна покупко - 

продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, 

добитата от горски територии общинска собственост на 

територията на Община Самуил с поземлен имот № 15669.3.194, 

представляващ отдел №1160”с” в землището на с. Голяма Вода, 

община Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.02.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

11 Динчер Али Чауш ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

16 Алпер Зикри Чауш ЗА 

17 Ергин Ерол  Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 7.073 

Във връзка с допусната техническа грешка в т. II. в Решения с № 

6.056 на протокол №6 от 31.01.2020г. на ОбС-Самуил, Моля 

Общински съвет Самуил да извърши изменение и допълнение в 

посоченото решение: 

Било: в т. II. Да се проведе търг с явно наддаване за 

покупко - продажба на прогнозни количества дървесина на 

временен склад,  добита от горски територии общинска 

собственост. 

Става: т. II. Да се проведе търг с явно наддаване за 

покупко - продажба на прогнозни количества дървесина на 

временен склад,  добита от горски територии общинска 

собственост за 200 /пр.м3/, Във връзка с което Предлагам на 

Общински съвет-Самуил следния 

 

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

Закона за общинската собственост и  чл. 66, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

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

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

 

 



 

 

РЕШИ 

I.Изменя и допълва  свое Решения с № 6.056 на протокол 

№6 от 31.01.2020г.  

II. Да се проведе търг с явно наддаване за покупко - 

продажба на прогнозни количества дървесина на временен 

склад,  добита от горски територии общинска собственост за 

200 /пр.м3/ 

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 срока по 

АПК пред Административен съд-гр. Разград.  

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-68 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Х. М. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.074 

         Постъпила е молба с вх.№ 396/23.01.2020г. от лицето А. Х. 

М. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин М. е пенсионер. Лицето е с увредено здравословно 

състояние, като боледува с диагнози „Остър калкулозен 

холецистит“ и „Декомпенсиран захарен диабет тип 2 без 

усложнения. Новооткрит. Лош контрол“. Доходите му от пенсия 

не достигат за закупуване на лекарства, поради което 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 ссъс „За” – 17   гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. Х. М. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 50  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-69 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

В. Т. В. от с.Голям извор, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.075 

         Постъпила е молба с вх.№296/16.01.2020г. от лицето В. Т. 

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

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Госпожа В. е безработна, а съпругът й пенсионер по болест. 

Лицето боледува с диагноза „Лек депресивен епизод“, като й 

предстои и лечение на гинекологично заболяване. Молителката е 

на постоянна медикаментозна терапия. Поради липса на здравни 

осигуровки не може да покрие разходите по лечението си. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”  ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   гласа;  

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

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето В. Т. В. от 

с.Голям извор, община Самуил в размер на 150  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-70 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО:Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.076 

         Постъпила е молба с Вх.№2/02.01.2020г. от лицето В. М. Д. 

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

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

 Господин Д. е безработен и няма доходи, поради което не може 

да покрие разходите за закупуване на дърва.    

 Необходими са му финансови средства за закупуване на дърва. 

       

        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 ссъс „За”– 17 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето В. М. Д. от 

с.Голям извор, община Самуил в размер на  50  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-71 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Д. Т. Г. от с.Хърсово,община Самуил. 

 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.077 

         Постъпила е молба с вх.№693/11.02.2020г. от лицето Д. Т. Г. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Г. периодично постъпва за болнично лечение в 

МБАЛ-гр.Търговище и МБАЛ-гр.Разград с едногодишния си син 

М. Д.. Детето  боледува с диагнози „Пневмония“ и „Остър 

бронхиолит“. Молителката и съпругът й са безработни и поради 

липса на финансови средства не могат да покрият разходите за 

медикаментозната терапия и предписаната помпа за лечение на 

бронхиална астма. 

     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 ссъс „За”– 17 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Д. Т. Г. от 

с.Хърсово,община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-72 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. Ф. Е. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.078 

     Постъпила е молба с вх.№145/09.01.2020г. от лицето Е. Ф. Е. 

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

помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа Е. е вдовица и пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с 

диагноза „Стенокардия“. На 29.10.2019г. е постъпила за лечение 

в УМБАЛ гр.Русе с диагноза „Увреждане на междупрешлените 

дискове в поясния отдел с радикулопатия.“. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия, която е на стойност 150 лева 

ежемесечно. Поради разходите по лечението се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 17 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. Ф. Е. от 

с.Хума, община Самуил  в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-73 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: : Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.079 

       Постъпила е молба с вх.№125/08.01.2020г. от лицето Е. Ш. Х. 

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

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа Х. е пенсионерка по възраст. На 08.06.2019г. лицето е 

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

мозъчен инсулт в басейна на ВБС“. 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 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 ссъс „За”– 17 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. Ш. Х. от 

с.Желязковец, община Самуил  в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-74 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

И. Р.  Р. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.080 

 

         Постъпила е молба с вх.№217/14.01.2020г. от лицето И. Р.  

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

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Господин Р. е самотно живеещ пенсионер по възраст. На 

12.11.2019г. е постъпил за хирургично лечение в МБАЛ 

гр.Търговище с диагноза „ Други уточнени локални инфекции на 

кожата и подкожната тъкан“.  Поради недостиг на средства за 

предписаната му постоянна медикаментозна терапия и лечение се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 17 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето И. Р.  Р. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-75 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Т. Х. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – 2 гласа.   

РЕШЕНИЕ 7.081 

 

         Постъпила е молба с вх.№386/22.01.2020г. от лицето М. Т. 

Х. от с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Х. е безработна, самотна майка с едно дете. На 

07.01.2020г. лицето е постъпило за лечение в КОЦ-Шумен за 

оперативно лечение с диагноза „Суберсерозен лейомиом на 

матката.Състояние след друга ексцизия или деструкция на лезии 

на матката“. 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”, Общински съвет – Самуил със „За” –  14  

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 2 гласа.   

 

РЕШИ: 

1. Не отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Т. Х. 

от с.Хърсово, община Самуил. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-76 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. С. И. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.082 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 555/31.01.2020г. от лицето М. С. 

И. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин И. е пенсионер по болест с 72% т.н.р. с диагноза 

„Друга загуба на слуха“. 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 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. С. И. от 

с.Желязковец, община Самуил  в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-77 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Ф. А. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.083 

 

     Постъпила е молба с вх.№329/20.01.2020г. от лицето М. Ф. А. 

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

помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

     Господин А. е пенсионер по болест с 92% т.н.р. без чужда 

помощ с диагноза „Хронична исхемична болест на сърцето“. 

През 2019г. лицето периодично е постъпвало за лечение в 

болници с диагнози „Други уточнени болести на жлъчния мехур-

дискинезия“, „ИБС. Нестабилна стенокардия-нова.Преживян 

долно латерален ми с елевация.Състояние след АКБ X 2 на ЛЦХ-

ПТКА. Тежка ЛК систолна дисфункция“, „Абцесус 

парапростатикус“ и „Стриктура на уретра.ДПХ“. 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Ф. А. от 

с.Самуил, община Самуил  в размер на  150 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-78 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.084 

 

    Постъпила е молба с вх.№212/14.01.2020г. от лицето М. М. М. 

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

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа М. е безработна. Молителката е с влошено 

здравословно състояние с диагноза „Абцес на кожата, фурункул 

и карбункул на торса“. Предстои й оперативно лечение на 

дясната гърда, но поради липса на здравноосигурителни права не 

може да постъпи в болница.  

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. М. М. от с. 

Голям извор, община Самуил  в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-79 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: : Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. Х. Х. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.085 

 

     Постъпила е молба с вх.№146/09.01.2020г. от лицето Н. Х. Х. 

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

помощ за закупуване на лекарства. 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с диагноза 

„Варикозни вени на долните крайници“. На 29.10.2019г. е 

постъпила за лечение в УМБАЛ гр.Русе с диагноза „Увреждане 

на междупрешлените дискове в поясния отдел с радикулопатия. 

Двустранна гонартроза“. Молителката живее сама и е на 

постоянна медикаментозна терапия. Поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Х. Х. от 

с.Хума, община Самуил  в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-80 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.086 

 

         Постъпила е молба с вх.№382/22.01.2020г. от лицето Н. А. 

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

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

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

„Умствена изостаналост“. Молителката с 16 годишната си 

дъщеря живее при родителите си, които са безработни. Лицето е 

на постоянна медикаментозна терапия  и поради недостиг на 

финансови средства  за лечението й се намира в затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. А. А. от 

с.Богданци, община Самуил  в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-81 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. А. Р. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.087 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 349/20.01.2020г. от лицето Р. А. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Господин Р. и съпругата му са пенсионери по възраст. На 

06.01.2020г. е постъпил за лечение в МБАЛ гр.Търговище с 

диагноза „ХОББ-средно тежък пристъп“. Предписана му е 

постоянна медикаментозна терапия, но 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 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. А. Р. от 

с.Самуил, община Самуил  в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-82 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. К. В. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.088 

 

         Постъпила е молба с вх.9/02.01.2020г. от лицето Р. К. В. от 

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

помощ за закупуване на лекарства. 

    Господин В. е пенсионер по болест и живее сам. Лицето 

боледува с 70% т.н.р. с диагноза „Травма на окото и очната 

орбита“ и други придружаващи заболявания. Поради недостиг на 

средства за предписаната му постоянна медикаментозна терапия 

се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. К. В. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-83 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. С. И. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.089 

 

Постъпила е молба с вх.№167/10.01.2020г. от лицето С. С. И. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа И. е безработна. През 2019г.  лицето е постъпвало два 

пъти за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Хронична 

дихателна недостатъчност“. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия използва апарат при дишане, за който 

закупила маска на стойност 200 лева.Поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С. И. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-84 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. С. М. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.090 

 

         Постъпила е молба с Вх.№293/16.01.2020г. от лицето С. С. 

М. от с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

 След боледуване и лечение в болница в гр.София е починало 

дете на негов близък. Поради липса на финансови средства за 

покриване на разходите по транспортирането и погребението 

лицето се намира в затруднено финансово положение.  

Необходими са му  финансови средства за покриване на 

разходите за транспортиране и погребение.  

 

       

        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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С. М. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на  150  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-85 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. М. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.091 

         Постъпила е молба с вх.№124/08.01.2020г. от лицето С. М. 

Х. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по възраст. На 13.08.2019г. лицето е 

постъпило за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „ХДН“. 

Поради недостиг на средства за предписаната й постоянна 

медикаментозна терапия се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. М. Х. от 

с.Желязковец, община Самуил  в размер на  50  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-86 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. Ш. Х. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.092 

Постъпила е молба с вх.№ 147/09.01.2020г. от лицето Т. Ш. Х. от 

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

помощ за лечение. 

Господин Х. и съпругата му са безработни с три деца. Дъщеря му 

Д. Т. на 10.12.2019г. Д. Т. е постъпила за лечение в МБАЛ 

гр.Разград оперативно лечение при остър перитонит. Поради 

разходите по лечението на дъщеря си лицето 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Т. Ш. Х. от 

с.Хърсово, община Самуил  в размер на  150 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-87 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. И. Т. от с.Голям извор, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.093 

Постъпила е молба с Вх.№153/09.01.2020г. от лицето Т. И. Т. от 

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

еднократна помощ за оперативно лечение. 

Господин И. боледува от катаракта на очите. Поради липса на 

финансови средства лицето не може да постъпи в болница за 

оперативно лечение на очите. 

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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Т. И. Т. от 

с.Голям извор, община Самуил  в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-88 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. С. М. от с.Хърсово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – 1 глас.  

РЕШЕНИЕ 7.094 

Постъпила е молба с вх.№196/13.01.2020г. от лицето Т. С. М. от 

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

помощ за лечение. 

Госпожа М. и съпругът й са безработни. На 06.01.2020г. дъщеря й 

Х. Л. е постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза 

„Остър максиларен синуит“.  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 ссъс „За” –  15  гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – 1 глас. 

 

РЕШИ: 

1.Не отпуска еднократна парична помощ на лицето Т. С. М. от 

с.Хърсово, община Самуил. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-89 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. А. Х. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.095 

         Постъпила е молба с вх.№422/24.01.2020г. от лицето Ф. А. 

Х. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

    Госпожа Х. е самотно живееща пенсионерка по възраст. На 

20.01.2020г.  лицето е постъпило за лечение в МБАЛ гр.Разград с 

диагноза „Хронична изострена застойна С.Н.  III Ф.К. по 

НИХА.Перманентно предсърдно мъждене. ПЛББ. СП- високо 

степенна митрална регургигация.ХСБ III ст., умерена степен, 

сърдечна и мозъчна форма“. На постоянна медикаментозна 

терапия е  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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. А. Х. от 

с.Хума, община Самуил  в размер на  50  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-90 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Ф. А. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.096 

Постъпила е молба с вх.№308/17.01.2020г. от лицето Ф. Ф. А. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

Господин А. и съпругата му са безработни. На 26.11.2019г. 

лицето е постъпило за лечение в МБАЛ гр. Разград с диагноза 

„Хроничен пиелонефрит” и на 03.01.2020г. в МБАЛ 

„Еврохоспитал“ гр.Варна с диагноза „Абсцес на кожата, 

фурункул и карабункул“. Поради недостиг на средства за 

предписаната му постоянна медикаментозна терапия и разходите 

по лечението му се намира във финансово затруднение. 

Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

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

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Ф. А. от 

с.Богомилци, община Самуил  в размер на  150 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-91 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.097 

Постъпила е молба с вх.№ 192/13.01.2020г. от лицето Х. Х. М.  от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

Госпожа М. и съпругът й са безработни. Лицето  боледува с 

диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ сърдечна 

недостатъчност”, като и предстои лечение в болница. 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 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Х. М.  от 

с.Желязковец, община Самуил  в размер на  50  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-92 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. С. Р. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.098 

Постъпила е молба с вх.№497/28.01.2020г. от лицето Х. С. Р. от 

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

помощ за лечение. 

Господин Р. е пенсионер по болест с 52% т.н.р. с диагноза „Други 

видове катаракта“, а съпругата му по възраст. През 2018г. се 

лекувал с диагноза „Увреждане на лумбосаркалните коренчета“. 

Лицето 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. С. Р. от 

с.Хума, община Самуил в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-93 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. И. Ю. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.099 

        Постъпила е молба с вх.№514/29.01.2020г. от лицето Ш. И. 

Ю. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

      Молителката се грижи за майка си, която боледува с диагноза 

„Множествен миелом. Състояние след АСКТ. Първи рецидив. 

Диагностика и лечение на лимфоми“ и е с 95% СУ с чужда 

помощ. Доходите им са недостатъчни за лечението на майка й, 

която 8 пъти месечно е на прегледи в гр. Варна. Предписана й е 

химиотерапия и лекарство на стойност 990 лв., което не се поема 

от Здравната каса. Финансовото им състояние  се влошава след 

смъртта на баща й, поради което се намират 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 ссъс „За”– 16 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ш. И. Ю. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  300  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-94 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ю. А. Х.от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.100 

     Постъпила е молба с вх.№8/02.01.2020г. от лицето Ю. А. Х.от 

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

помощ за лечение. 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест. Лицето боледува с 100% 

т.н.р с диагноза „Злокачествено новообразувание на дебелото 

черво“.  Периодично постъпва за лечение в болници в гр.София 

за химиотерапия по повод злокачествено новообразувание на 

правото черво, консултации и изследвания. На 07.06.2019г. е 

постъпила за лечение в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, гр. София с 

диагноза „Мета хепатис“. Молителката с силно увредено 

здравословно състояние на постоянна медикаментозна и 

химиотерапия, като периодично постъпва за изследвания и 

лечение. Предстои й изследване на пет скенер. Поради разходите 

по лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение, изследвания и терапии.  

 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. А. Х.от 

с.Богданци, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-96 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.101 

Постъпила е молба с вх.№4908/24.10.2019г. от лицето А. М. М. 

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

еднократна помощ за оперативно лечение. 

Госпожа М. и съпругът й са пенсионери по болест. Съпругът й А. 

Д. М. постъпва в МБАЛ „Сърце и мозък“, гр.Плевен с диагноза 

„Плексопатия лумбосаркалис“ с продължаващо оперативно 

лечение с диагноза „Херния дискалис регио лумбалис“. 

Разходите по лечението възлизат на около 6 000 лева, поради 

което семейството 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. М. М. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-97 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. А. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.102 

Постъпила е молба с вх.№5488/27.11.2019г. от лицето А. А. М. от 

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

помощ за оперативно лечение. 

Господин М. е вдовец, който е пенсионер по възраст. На 

18.11.2019г. е постъпил за оперативно лечение в „СОБАЛ Д-р 

Тасков“ гр.Търговище с диагноза „Старческа нуклеарна 

катаракта – ляво око“. Поради разходите за оперативно лечение 

на око 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. А. М. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-98 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г. Х. А. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.103 

Постъпила е молба с вх.№ 5164/11.11.2019г. от лицето Г. Х. А. от 

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

помощ за оперативно лечение. 

Госпожа А. на 30.10.2019г. е постъпила за оперативно лечение в 

УМБАЛ „Света Марина“, гр.Варна с диагноза „Други първични 

гонартрози, ляв долен крайник“. Разходите й за оперативна 

процедура с алопластика на тазобедрена и колянна става са около 

3000 лв., като за колянна протеза е доплатила 1 900лв. Лицето е 

на постоянна медикаментозна терапия с предписана 

физиотерапия и рехабилитация. Поради разходите по лечението 

лицето 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Г. Х. А. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  150  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-99 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Д. Т. Х. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.104 

Постъпила е молба с вх.№ 4972/30.10.2019г. от лицето Д. Т. Х. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение и закупуване на 

лекарства. 

Господин Х. е безработен, като единственият му доход е 

обезщетение за безработица. На 18.07.2019г. е постъпил за 

лечение в Кардиологична болница гр.Русе с диагноза „ИБС. 

Нестабилна стенокардия-нова.Преживян ОМИ имплантация на 3 

мис.Едноклонова коронарна болест.Хипертонична болест III ст.”. 

На 30.09.2019г. е постъпил за оперативно лечение в МБАЛ 

„Света Анна-Варна“. Поради недостиг на средства за 

предписаната му постоянна медикаментозна терапия и разходите 

по оперативното му лечение лицето се намира във финансово 

затруднение. 

Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Д. Т. Х. от 

с.Богомилци, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-100 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

З. Н. О. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.105 

         Постъпила е молба с Вх.№ 4974/30.10.2019г. от лицето З. Н. 

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

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа О. е пенсионерка по възраст. На 24.09.2019г. и на 

29.10.2019г. е постъпила за оперативно лечение в „СОБАЛ Д-р 

Тасков“ гр.Търговище с диагноза „Старческа нуклеарна 

катаракта – дясно око“ и „Старческа нуклеарна катаракта – ляво 

око“. Поради разходите за оперативно лечение на очите в размер 

на 1700лв. 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето З. Н. О. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-101 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

И. Х. Б. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.106 

Постъпила е молба с вх.№4874/22.10.2019г. от лицето И. Х. Б. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства. 

Господин Б. и съпругата му са пенсионери по болест. На 

27.09.2019г. е постъпил за оперативно лечение в МБАЛ „Света 

Анна –Варна“ с диагноза „Счупване на други уточнени шийни 

прешлени”. Лицето е заплатило 5800 лева за медицинско изделие 

и поради  разходите по лечението му се намира във финансово 

затруднение. 

Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето И. Х. Б. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-102 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Х. Я. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.107 

Постъпила е молба с вх.№ 4799/16.10.2019г. от лицето М. Х. Я. 

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

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа Я. е самотно живееща пенсионерка по възраст. 

Лицето боледува с диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ 

сърдечна недостатъчност“. Предстои й лечение в болница, но 

поради недостиг на финансови средства няма възможност за 

лечение. 

     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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Х. Я. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  50  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-103 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. Я. А. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.108 

Постъпила е молба с вх.№5262/15.11.2019г. от лицето Н. Я. А. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

Госпожа А. на 17.10.2019г. е постъпила за лечение в МБАЛ 

„Света Анна-Варна“ АД  с диагноза „Злокачествено 

новообразувание на главен мозък“. Извършена й е операция, за 

която е заплатила 5846 лева. 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 оперативно 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Я. А. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  300 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-104 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Н. И. М. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.109 

Постъпила е молба с вх.№6127/19.12.2019г. от лицето Н. И. М. от 

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

помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

Госпожа М. е безработна вдовица, която живее сама. Лицето 

няма никакви доходи, поради което не може да покрие 

ежемесечните си разходи. Необходими са й финансови средства 

за покриване на битовите разходи и ежедневни разходи от първа 

необходимост. 

 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. И. М. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-105 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

П. П. Ц. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.110 

Постъпила е молба с вх.№6182/23.12.2019г. от лицето П. П. Ц. от 

с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

Госпожа Ц. е пенсионерка по възраст. На 12.12.2019г. е 

постъпила за оперативно отстраняване на катаракта в МБАЛ 

гр.Шумен с диагноза „Други старчески катаракти на ляво око“.  

Поради разходите за оперативно лечение на око 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето П. П. Ц. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-106 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р. А. О. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.111 

Постъпила е молба с вх.№ 4983/30.10.2019г. от Р. А. О. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

Госпожа О. е работeща, а съпругът й е пенсионер по възраст. 

Лицето боледува с диагноза „Хипертонично сърце без /застойна/ 

сърдечна недостатъчност“. 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. А. О. от 

с.Богомилци, община Самуил в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-107 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. М. С. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.112 

Постъпила е молба с вх.№4001/02.09.2019г. от лицето С. М. С. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

Госпожа С. е вдовица, пенсионерка по болест с 58% т.н.р. с 

диагноза „Астма“. На 28.01.2019г. е постъпила за лечение в 

„УМБАЛ Медика Русе“ ООД с диагноза „Необструктивна КБ. ХБ 

II ст., сърд. ф-ма, ум.степен.Хипертонична криза.ДКБ. Калциноза 

на Мт.клапа“, на 15.03.2019г. с диагноза „Синдром на 

дразнимото дебело черво без диария.Хемороидална 

болест.Ерозивен гастрит. Язви на корпуса на стомаха в стадий на 

епителизация.Малка диафрагмална херния“ и на14.05.2019г. е 

постъпила в СБР Несебър с диагноза „Увреждане на лумбо-

саркалните коренчета“. 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 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. М. С. от 

с.Богомилци, община Самуил  в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-108 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Б. Ш. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.113 

Постъпила е молба с вх.№5534/29.11.2019г. от лицето С. Б. Ш. от 

с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

Госпожа Ш. е безработна, а съпругът й е пенсионер по болест. 

Лицето боледува с диагноза „Гонартроза, неуточненена“, като й 

предстои и лечение на око. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и се намира във финансово затруднение. 

Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за лечение и закупуване на медикаменти. 

 

       

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ”, ОбС-Самуил ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Б. Ш. от 

с.Богомилци, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-109 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т. О. Н. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.114 

Постъпила е молба с вх.№3772/19.08.2019г. от лицето Т. О. Н. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лечение. 

Господин Н. е пенсионер по възраст, а съпругата му по болест. 

На 06.08.2019г. е постъпил за лечение в МБАЛ гр.Разград с 

диагноза „Исхемичен мозъчен инсулт корова локализация“ с 

предписана постоянна медикаментозна терапия. Поради недостиг 

на финансови средства не може да покрие разходите си за 

лечение. 

Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за закупуване лекарства 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицето Т. О. Н. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-110 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. А. Ю. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.115 

Постъпила е молба с вх.№5072/05.11.2019г. от лицето Ф. А. Ю. 

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

помощ за закупуване на лекарства. 

Госпожа Ю. е самотно живееща пенсионерка по болест. Лицето 

боледува с 76%  ВСУ с диагноза „Невросензорна загуба на слуха, 

неуточнена“ и „Хипертонично сърце без з астойна сърдечна 

недостатъчност“. 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на Ф. А. Ю. от с.Самуил, 

община Самуил  в размер на  100  лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-111 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф. Х. О. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.116 

Постъпила е молба с вх.№ 4921/25.10.2019г. от лицето Ф. Х. О. от 

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

помощ за лечение. 

Госпожа О. и съпругът й са пенсионери по болест. Лицето 

боледува с 55% т.н.р. с диагноза „Афективни разстройства“. На 

25.09.2019г. е постъпила за лечение в Кардиологична болница 

„Медика Кор“ гр.Русе с диагноза: „ИБС. ОМИ латерален с ST 

елевация. Едноклонова коронарна болест. ППКИ на ЛАД с 

имплантация. Хипертонична болест III ст.“. 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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на Ф. Х. О. от с.Самуил, 

община Самуил в размер на  50 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол №7 
От заседание на 28.02.2020 г. 

 
Докладна записка с вх. № 61-02-112 от Севим Рамаданова зам. 

кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ю. А. Ю. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма  

РЕШЕНИЕ 7.117 

Постъпила е молба с вх.№5086/06.11.2019г. от лицето Ю. А. Ю. 

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

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

Господин Ю. поради недостиг на финансови средства не може да 

покрие разходите за потребностите на сина си А. Ю. А., който е 

ученик в 9 клас. 

Необходими са му финансови средства за покриване на разходите 

за потребностите на сина му за посещаване на училище. 

. 

 

       

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 ссъс „За”– 15 гласа;  „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна парична помощ на Ю. А. Ю. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

     

         Настоящото решение да бъде изпратено на кметана 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:………….... 

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 


