
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-206 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2020 г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.210 
В приетия бюджет на община Самуил за 2020 г. с Решение 

№ 6.061/31.01.2020 г. се правят следните актуализации: 

 Във връзка с изготвянето на касовия отчет към 30.06.2020 г. и 

установената икономия на средства за персонал във функция „Общи 

държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” 

предлагам дофинансирането за изплащане на обезщетения на 

персонала с характер на възнаграждение в размер на 16 306,00 лв. да 

се прехвърли в местни дейности – дейност 619 „Други дейности по 

жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие” 

параграф 52-06 „Инфраструктурни обекти”. Сумата се добавя към 

частта за финансиране със собствени средства на обект 

„Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия – централна част на с. Владимировци I етап” в 

капиталовия списък. 

 В дейност 122 „Общинска администрация” (държавни 

дейности, уточнен план) се правят следните вътрешно-компенсирани 

промени: 

 Параграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения” се намалява с 16 310 лв., а параграф 02-

08 „Обезщетения за персонала” се увеличава със същата сума. След 

извършената компенсирана промяна параграф 01-01 „Заплати и 

възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” става 

618 866,00 лв., а параграф 02-08 „Обезщетения за персонала” става 

20 688,00 лв. 

 В дейност 122 „Общинска администрация” изплатената и 

отчетена като дофинансиране по параграф 02-08 „Обезщетения за 

персонала” сума в размер на 12 695 лв. ще  се прехвърли по същия 

параграф в държавни дейности.   

 С направените промени не се изменя общия размер на 

разходите и не са нарушени стандартите за делегираната 

държавна дейност.  
           

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 96 и  чл. 

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



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

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1. Извършва актуализация на бюджета на общината за 2020 г. 

по посочените дейности и параграфи: 
В дейност 122 „Общинска администрация” (държавни 

дейности, уточнен план) се правят следните вътрешно-компенсирани 

промени: 

 Параграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения” се намалява с 16 310 лв., а параграф 02-

08 „Обезщетения за персонала” се увеличава със същата сума. След 

извършената компенсирана промяна параграф 01-01 „Заплати и 

възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” става 

618 866,00 лв., а параграф 02-08 „Обезщетения за персонала” става 

20 688,00 лв. 

 В дейност 122 „Общинска администрация” изплатената и 

отчетена като дофинансиране по параграф 02-08 „Обезщетения за 

персонала” сума в размер на 12 695 лв.  се прехвърля по същия 

параграф в държавни дейности.  

 

 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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-207 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО:  Актуализация на капиталовия списък за 2020 г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.211 

 В капиталовия списък за 2020 г. се правят следните 

промени: 
    

 Във функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 603 

„Водоснабдяване и канализация“,  обект „Реконструкция и 

рехабилитация на водопровод и дълбок сондаж с. Желязковец “ 

става „Закупуване на помпен агрегат“- ПС-Голям извор – 34 000 

лева. (било 98 000 лв., става 34 000 лв.). Намаление с 64 000 лв. 

            Обект „Основен ремонт на дълбок сондаж с. Голям 

Извор“ става „Просондиране  на дълбок сондаж с. Голям 

Извор“- 59 310 лева . (било 43 004 лв., става 59 310 лв.). 

Увеличение с 16 306 лв. 

 Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство, 

благоустройство и регионално развитие-Местна дейност ,обект 

„Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в 

обществена територия - централна част на с. Владимировци І 

етап“ от 65 000 лв. става 109 306 лева. Сумата включва 65 000 лв. 

от субсидията за капиталови разходи за 2020 г. и 44 306 лв. от 

собствени бюджетни средства, в т. ч 16 306 лв. от актуализацията 

на бюджета в частта на местните приходи. Увеличение с 44 306 

лв. 
          Във функция ІII "Образование", Дейност 322 

Неспециализирани училища,Обект „Преустройство на парен 

котел за преминаване от дизелово гориво на природен газ  в ОУ 

"Христо Ботев" с.Владимировци –става – 29 694 лева. (било 

10 000 лв. , става 29 694 лв.). Увеличение с 19 694 лв. 

  

        След извършените промени общата стойност на капиталовите 

разходи става 3 318 868 лв.  увеличена с 16 306 лв. от последната 

актуализация на 30.06.2020 г. При последната актуализация на 

капиталовия списък стойността на посочените обекти е била 216 004, 

сега става 232 310 лв. 

           



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, чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните 

финанси и чл. 39, ал. 1, т. 1 от ПМС № 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 

Капит

алов 

разход 

за 

2020г. 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБС

ИДИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собст

вени 

бюдже

тни 

средст

ва 

Предоставени 

целеви 

субсидии и 

трансфери от 

държавния 

бюджет и 

трансфери от 

други 

бюджетни 

организации“.

/преходен 

остатък от 

2019 г./ 

Сред

ства 

от 

ДФЗ 

- РА 

Средст

ва от 

Европе

йски 

съюз 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

11 

Субс

идия 

от РБ 

2020г. 

по 

ЗДБР

Б за 

2020г.

/31-13 

Субси

дия от 

РБ за 

2020 

по 

ЗДБР

Б/31-

11 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2019 

г./31-

13 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2018 

г./31-

13 

Субсидия 

от РБ 

/преходен 

остатък от  

2017 г./ по 

ПМС 

№260/24.1

1.2017г. 

 ПМС 

№165/07.0

8.2018г. 

 ПМС 

№348/18.1

2.2019г. 

Субс

идия 

от РБ 

/прех

оден 

остат

ък от  

2018 

и 

2019 

г./31-

12 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
3 318 

868 

1 773 

430 

484 

100 
1 500 

77 

050 
0 0 435 780 680 000 

95 

000 

151 

511 
0 

1 254 

496 
4 700 

134 

731 

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     71050                     

  
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 

1 536 

624 

1 155 

784 

217 

504 
1 500 6 000 0 0 435 780 400 000 

95 

000 

151 

511 
0 

89 

898 
4 700 

134 

731 

  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" 36 099 31 194 
29 

694 
1 500             4 905         

  Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 4 905                   4 905         

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

  Дейност 322 Неспециализирани училища 31 194 31 194 
29 

694 
1 500             0         

  
Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Христо Ботев" с. 
Владимировци 

1 500 1 500   1 500             
     

  
Преустройство на парен котел за преминаване от дизелово гориво на 

природен газ  в ОУ "Христо Ботев" с.Владимировци 
29 694 29 694 

29 

694 
              

     

  Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
101 

046 
6 000     6 000           0     4 700 

90 

346 

  
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни 

дейности 
60 346 6 000   0 6 000           0       

54 

346 



  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 

15 000 6 000     6 000                   3 000 

  Реновиране на автомобилен подход на строеж „Ремонт и оборудване на 
ЦНСТ с. Богомилци, община Самуил“ – първи етап: Изграждането на 

асансьор и необходимото към него техническо помещение, реновиране 

на автомобилния подход, който е разположен северно от сградата на 
ЦНСТ, обновяване на алеята, осигуряваща пешеходен достъп до 

сградата, както и настилката около самата сграда“  

14 500 
 

                        
14 

500 

  
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" 

1 184 

794 

1 023 

590 

187 

810 
        435 780 400 000   71 306   

89 

898 
    

  Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 93 310 93 310 
93 

310 
              0         

  Закупуване на помпен агрегат - ПС-с.Голям извор 34 000 34 000 
34 

000 
                        

  Пресондиране на дълбок сондаж с. Голям извор 59 310 59 310 
59 

310 
                        

  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 

1 068 

484 
930 280 

94 

500 
        435 780 400 000   48 306   

89 

898 
    

  

Реконструкция и разширение на общинска сграда и преустройство в 

многофункционален комплекс в с. Самуил - I етап: Преустройство и 

разширение на сградата. Изграждане на терасата  пред нея на кота 0, 
външна тоалетна и подходите за обекта от юг от ул. "Мусала" 

400 

000 
400 000             400 000             

  
Изготвяне на технически проект за обект реконструкция и разширение 

на общинска сграда в мултифункционален камплект 
24 000 20 000 

20 

000 
              4 000         

  
Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на с. Владимировци І етап 
109 

306 
65 000 

65 

000 
              44 306         

  Изготвяне на технически проект  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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-209 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отчет за разхода на средствата за 

командировки за периода от    01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. 
 

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

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШЕНИЕ 12.212 

 

Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната съм длъжен да Ви представя отчет 

за разхода на средствата за командировки. 

 

За периода са изразходвани, както следва: 

 

 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

- 0.00 - - 

ВСИЧКО: 0.00   

 

 

Всички пътувания са в изпълнение на служебните ми 

задължения. 

Моля да приемете отчета в предложения му вид. 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – 

Самуил с 17 гласа – За, Против – няма, Въздържали се - няма  
 

 

 

РЕШИ: 

1.Приема отчет за разхода на средствата за командировки за 

периода от  01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

- 0.00 - - 

ВСИЧКО: 0.00   

  

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 Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                        /д-р Бейтула Сали/  

 

Изготвил преписа:…………....  

                     /Розалия Асенова/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-211 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Самуил в 

полза на ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция, 

обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № 

BG06RDNP001-7.001-0071-С01/16.05.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. – „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони”, за проект „Реконструкция на 

уличната мрежа в населени места на територията на община 

Самуил” сключен между Община Самуил и ДФ „Земеделие”. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.213 

 

Във връзка с реализацията на проект „ Реконструкция на 

уличната мрежа в населени места на територията на община 

Самуил” с регистрационен номер BG06RDNP001-7.001-0071 от 

16.05.2019г., сключен Анекс № BG06RDNP001-7.001-0071-C02. 

От 24.07.2020 г. и съгласно чл.14, ал. 1 от Наредба 

№12/25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони”, издадена он 

министъра на земеделието и храните, община Самуил има право 

да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността на 

одобрената финансова помощ по проекта и на разходите за ДДС 

по сумата на аванса съгласно чл. 59, ал. 3 от ПМС № 

381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2020 г., финансиране на разходи за ДДС 

е допустимо към авансово и при междинно и окончателно 

плащане на разходите по изпълнението на съответния проект. 



На основание чл.14, ал. 6 от Наредба №12/25.07.2016г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” за да подаде искане за авансова 

плащане е необходимо общината да представи пред фонда 

запис на заповед издадено от кмета на общината в полза на 

фонда в размер на 100% от стойността на авансовото плащане 

За да може общината да подаде своевременно 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане 

по договор № BG06RDNP001-7.001-0071 от 16.05.2019 г и 

Анекс № BG06RDNP001-7.001-0071-C02. От 24.07.2020 г., е 

необходимо Общински съвет Самуил да постанови 

предварително изпълнение на своя акт на основание чл. 60, ал. 1 

от АПК. 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал.5 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 59, ал. 3 от ПМС № 381/30.12.2019 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. и чл. 14, ал.1 и ал. 6, т. 2 от Наредба № 

12/25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” и договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0071-С01/16.05.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. – „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-

0071-C02. От 24.07.2020 г., сключен между Община Самуил и 

ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, 

бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по Булстат 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителен директор г-н Васил 

Грудев,Общински съвет – Самуил с 17 гласа – За, Против – 

няма, Въздържали се - няма 
 

РЕШИ: 

1. Упълномощава кмета на община Самуил инж. 

Джевдет Азис да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 581 632,30 лв. (петстотин осемдесет и една хиляди 

шестотин тридесет и два лева и 30 стотинки) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на авансово плащане  по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0071-С01/16.05.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. – „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-

0071-C02. От 24.07.2020 г., по проект „Реконструкция на 

уличната мрежа в населени места на територията на община 

Самуил” сключен между Община Самуил и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Самуил да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане 

по договор № BG06RDNP001-7.001-0071-С01/16.05.2019 г. и 

Анекс № BG06RDNP001-7.001-0071-C02. от 24.07.2020 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Упълномощава кмета на община Самуил инж. 

Джевдет Азис да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 



размер на 116 326,46 лв. (сто и шестнадесет хиляди триста 

двадесет и шест лева и 46 стотинки) за обезпечаване на 100 % 

от заявения размер на разходите за ДДС върху авансово 

плащане  по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0071-С01/16.05.2019 

г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. – „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” и Анекс № № 

BG06RDNP001-7.001-0071-C02. От 24.07.2020 г., по проект 

„Реконструкция на уличната мрежа в населени места на 

територията на община Самуил”сключен между Община 

Самуил и ДФ „Земеделие”. 

            4. Възлага на кмета на община Самуил да подготви 

необходимите документи за получаване на 100 % от заявения 

размер на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор 

№ BG06RDNP001-7.001-0071-С01/16.05.2019 г. и Анекс № 

BG06RDNP001-7.001-0071-C02. от 24.07.2020 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 5. Допуска предварително изпълнение на решението от 

деня на приемането му.   

 МОТИВИ: Предварителното изпълнение на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК, е необходимо, за да може общината 

своевременно да подготви и подаде необходимите документи 

пред фонда и да получи аванса по договор № BG06RDNP001-

7.001-0071 от 16.05.2019 г и Анекс № BG06RDNP001-7.001-

0071-C02. от 24.07.2020 г. за изпълнение на реконструкцията на 

уличната мрежа в населените места на територията на община 

Самуил. Това се прави с цел да се подобрят транспортно 

експлоатационните характеристики на уличната мрежа, за да се 

избегнат пътно транспортни произшествия и осигуряване на 

достъпна и безопасна среда. 

 

 Настоящото решение е прието на заседание на общински 

съвет Самуил, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12,т. I   

от дневния ред по доклад №№61-02-211/24.07.2020г.при кворум 

от 17(седемнадесет) Общински съветника и след проведено 

съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА 

поименно гласуване – с 17 гласа „за”, ”против”-няма и 

„въздаржали се”-няма И е подпечатано с официалния печат на 

общински съвет Самуил . 

 

 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 :…………....  

                        /д-р Бейтула Сали/  

 

Изготвил преписа:…………....  

                     /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-210 от д-р Бейтула Сали -

Председател на Общински съвет Самуил 

 

ОТНОСНО:Отчет за разхода на средствата за 

командировки за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. 
 

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

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШЕНИЕ 12.214 

Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната съм длъжен да Ви представя отчет 

за разхода на средствата за командировки. 

 

За периода са изразходвани, както следва: 

 

 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

- 0.00 - - 

ВСИЧКО: 0.00   

 

Всички пътувания са в изпълнение на служебните ми 

задължения. 

Моля да приемете отчета в предложения му вид. 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – 

Самуил с 17 гласа – За, Против – няма, Въздържали се - няма  

 

 

РЕШИ: 

1.Приема отчет за разхода на средствата за командировки за 

периода от  01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. 

Документ № /Дата Сума/лв. 
До населено 

място 
Дни 

- 0.00 - - 

ВСИЧКО: 0.00   

  

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 Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                        /д-р Бейтула Сали/  

 

Изготвил преписа:…………....  

                     /Розалия Асенова/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-241  от д-р Бейтула Сали – 

председател на ОбС-Самуил 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-Самуил  

за периода 01.01.2020г. до  30.06.2020г. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 12.215 

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА внасям за 

разглеждане отчет за дейността на Общински съвет Самуил и 

неговите комисии. 

        Отчетния период се характеризира със своята динамичност 

и разнообразие, продиктувани от целите и приоритетите пред 

общинското ръководство и ограниченията  в резултат на 

прилагането на мерките за ограничаване разпространението на 

COVID-19.  

  Водещите принципи в работата на общинския съвет бяха 

прозрачност при вземане на решения, целесъобразност 

съответстваща на интересите на жителите на общината и 

законосъобразност. Всички проекти на решения  своевременно 

бяха публикувани на интернет страницата на община Самуил в 

секция общински съвет. Всички  приети решения на ОбС са 

публично достъпни и са изпратени на кмета на общината, 

районния прокурор и областния управител на област Разград в 

нормативно определените срокове. 

  За съжаление ограничителните мерки срещу коронавируса 

принудиха общинския съвет да проведе няколко заседания без 

присъствие на граждани и кметовете на кметства, но те имаха 

възможност предварително да се запознаят с материалите по 

дневния ред и при желание да представят своите становища. 

Заседанията се провеждаха регулярно веднъж месечно, а при 

възникнали проблеми и задачи пред общинското ръководство, 

които трябваше да се решават в спешен порядък сме заседавали 

и извънредно.   

През изминалите месеци Общинският съвет и неговите седем 

постоянни комисии работиха отговорно, компетентно и с 

желание за решаване на общинските проблеми, спазвайки 

Законите на Република България и съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет- Самуил. 

          От началото на отчетния период – м.януари  2020 г. до м. 

юни  2020г., са проведени 5 редовни  и 2 извънредни заседания 

на Общински съвет – Самуил. Приети са 167  решения. 

Преобладаващите предложения, които са обсъждани на 

заседанията на Общински съвет са свързани с бюджета на 

общината, управлението и разпореждането с общинско 

имущество, приемане на програми и стратегии, реализиране на 

проекти по национални и оперативни програми и отпускане на 

еднократни помощи. 

 По-важни Решения приети през отчетния период от работата на  

Общински съвет-Самуил са свързани с: 

-отчет за състоянието на общинската собственост  и резултати 

от нейното управление през 2019год. 

-доклад  за изпълнението на действащите концесионни  

договори през 2019год.  

- Приемане бюджета на Община Самуил за 2020 г., приходно- 

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за 

периода 2020-2023 г. 



- Изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне 

размера на местните данъци през 2008г.на територията на 

община Самуил. 

- Изменение и допълнение на  Наредба №2 на ОбС Самуил – „За 

придобиване,  управление и разпореждане симоти и вещи – 

общинска собственост”  

Приети бяха следните наредби, стратегии,  програми, 

планове и отчети: 

- Програма за управление  и  разпореждане с имоти – общинска 

собственост   през  2020год. 

- 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.  

- Годишен план за младежта за 2020 г. 

- Отчет за дейността на МКБППМН  към община Самуил за 

2019г. 

- Отчет за изпълнение на „ Програма за опазване на околната 

среда” и „ Програма за управление на дейностите по 

отпадъците” за 2019 година. 

-  Общинската програма за закрила на детето за 2020г. и Отчет 

по  Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 

-  Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Самуил за 2021  година. 

-Годишен отчет  за изпълнение по  действащите концесионни 

договори през 2019год. 

- Мониторингов доклад по плана за интеграция на уязвими 

общности  в Община Самуил за 2019 година. 

- Годишен отчетен доклад за 2019 г. за изпълнението на 

Общински план за развитие на община Самуил 2014-2020 г. 

Разпореждане с общинско имущество : 

 Актуализиране  на базисните  наемни цени на 

жилищните имоти - общинска собственост  по   

Приложение №1  до  15 февруари   в съответствие с 

Националния статистически индекс на инфлация за 

предходната година 

 Откриване на процедура за отдаване под  наем на  земи 

от ОПФ за стопанската 2020-2021год. чрез публични 

търгове с явно наддаване  

 Откриване на процедура чрез публични търгове с явно 

наддаване за отдаване под  наем на училищни земи за 

стопанската 2020-2021год.  

 Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване  на незастроено 

общинско място с площ от 222м2  в  част от УПИ  І  в  

квартал 87 с НТП „Обществено обслужване, спорт, 

атракции, озеленяване и благоустройство”  с.Самуил 

 Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване   за поставяне на 

преместваема конструкция  с площ от  200.0м2  в  част от 

поземлен имот  с идентификатор №11449.73.562 с НТП 

„Обществен селищен парк, градина” в с.Владимировци  

 Отдаване под наем на полски път №110669 с площ от 

1.930дка. в землището на с.Хърсово 

 Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен  търг с явно наддаване на  30000 кв.м.  от 

поземлен имот  с идентификатор  58877.5.309 с НТП- 



„Изоставени трайни насаждения”  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри  на с.Пчелина  

 Откриване на процедура за отдаване под наем  на  

поземлени  имоти  в строителните граници на населените 

места за стопанската 2020-2021год. 

 Изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, 

Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

 

Кандидатсване по програми и проекти: 

 Кандидатстване за финансиране на средства от Фонд 

„Социална закрила“ с проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. 

Самуил, ул. Драва №2 

    През полугодието в Общинския съвет са постъпили и 

разгледани общо 106 броя молби на граждани от общината за 

отпускане на еднократни финансови помощи и с решения на 

Общинския съвет са отпуснати такива на 102 граждани 

Проведените заседания на Постоянните комисии при 

Общински съвет – Самуил, видно от техните протоколи, са 

както следва: 

1. ПК по Бюджет, финанси и икономическа политика с 

председател Бюлент Али, която за периода е провела  -5 

заседания; 

2. ПК по Устройство и развитие на територията, търговия и 

транспорт  с председател Реджеб Назиф, която за 

периода е провела - 5 заседания; 

3. ПК по Образование, наука, култура и духовни ценности с 

председател Абтула Абтула , която за периода е провела 

-5  заседания; 

4. ПК по Законност, сигурност, превенция на корупцията, 

молби, жалби и предложения на гражданите с 

председател Ерсин Исмаил, която за периода е провела-5   

заседания;  

5. ПК по Здравеопазване, социална политика, проблеми на 

децата, младежта и семействата,спорта,отдиха и туризма 

с председател Юлиян Аврамов, която за периода е 

провела-5  заседания; 

6. ПК по Околна среда, селско, горско, водно стопанство с 

председател Айхан Исмаил, която за периода е провела-  

5 заседания.   

7. ПК към Общински съвет Самуил по чл.11, ал.2, от 

НОРИПДУКИ с председател Реджеб Осман Хасан, която 

за периода е провела-  2 заседания.   

 

     Уважаеми общински съветници,  

настоящият отчет е кратък обзор на работата ни през 

изминалите 6 месеца, през които извън официалните заседания 

имахме възможност ежедневно да се срещаме с гражданите на 

общината и да вникнем в техните проблеми и очаквания. В 

рамките на нашите правомощия и възможности сме проявявали 



нужната отговорност и сме приемали адекватни решения. 

Убеден съм, че съвместно с кмета на общината, заместник 

кметовете и кметовете по населени места ще продължим да 

работим активно за решаване на проблемите на гражданите и 

по-доброто бъдеще на общината. Надявам се и на по-добро 

взаимодействие със служителите от общинската 

администрация, за да приемаме своевременно законосъобразни 

решения в полза на нашите съграждани. 

     Една от основните дейности на Общинския съвет е 

приемането на актове, регламентиращи обществените 

отношения от местно значение. Предвид динамичното 

законодателство е необходимо да се следят промените в 

нормативната уредба и своевременно да се актуализират 

общинските наредби. В това отношение можем да отчетем 

известни закъснения, които трябва да преодолеем съвместно с 

общинската администрация. Необходимо е активно участие на 

компетентните служители от общинската администрация в 

работата на постоянните комисии. 

     Надявам се да продължим с градивност, диалог и 

самокритичност да коригираме нашите слабости, за да вървим 

напред, в изпълнение на задълженията си на отговорни 

публични личности пред избирателите на общината. 

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.27, ал.6 

от ЗМСМА, Общински съвет – Самуил с 17 гласа – За, Против – 

няма, Въздържали се - няма 

РЕШИ: 

Приема „Отчет за дейността на Общински съвет – Самуил и 

неговите комисии за периода от м. „Януари  2020г.” до м. „Юни 

2020 г.”. 

 

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 обжалване в 14-дневен срок от 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-212  от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение №6.050/31.01.2020 

г. -„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС Самуил 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.216 

1. В общинска администрация Самуил е получено е получено 

Заявление с Вх.№3255/01.07.2020 г.  от  Юксел Дахилов 

Хюсеинов  с постоянен адрес:с.Самуил, ул.“Хан Аспарух“ №5, 

община Самуил, област Разград  за закупуване на поземлен 

имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед 

№РД-18-17/07.06.2005 г.  на Изпълнителния  директор на 

Агенция по кадастъра.  

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №6.050/31.01.2020г.   „Програмата  за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.1 

„Описание на имотите, които община Самуил  има намерение  

да   продаде  по реда на  чл.35,ал.1 от Закона за общинската 

собственост – чрез публичен  търг с явно наддаване”    като 

добави т. 1.16.  

„1.16. Поземлен имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил, одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005 г.  на 

Изпълнителния  директор на Агенция по кадастъра.“ 

   2. Във връзка с входирано Заявление  с Вх.№3511/17.07.2020 г.  с 

искане  за право на   пристрояване на търговска сграда с  площ от  

235.00 кв. м.    към съществуваща сграда собстеност на Месут Адил 

Халим  построена върху  общински имот  - урегулиран  поземлен 

имот ХVІ   в квартал 87 с начин на трайно ползване за  „Обществено 

обслужване“  по плана на с. Самуил,  в с. Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” № 6. 



 В Раздел I, т. 11. 3 в  „Програмата  за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2020г.” да се добави текста: Промяна на статут от 

публична на частна общинска собственост на урегулиран  

поземлен имот ХVІ  в квартал 87 с начин на трайно ползване за  

„Обществено обслужване“ по плана на с. Самуил,  в с. Самуил, ул. 

”Хаджи Димитър” № 6.   
 

3. В общинска администрация Самуил  е получено Заявление  с 

Вх. №3502/16.06.2020 г. от Тунчер Невзат Аляйдин с постоянен 

адрес: с.Хитрино, ул.”Бузлуджа” №14, община Хитрино, област 

Шумен   с молба за учредяване  право  на ползване  върху  3000 

кв.м.  от поземлен имот с идентификатор №04741.66.237  

целият с площ от 58819 кв.м. с НТП –пасище в местността 

„Гьолджюк ьоню“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Богомилци по АПОС №3324/20.05.2019 г. за 

устройване на пчелин.  

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №6.050/31.01.2020г.   „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.9. 

„Учредяване право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  на имоти  – общинска собственост”,  да се добави  

„т.9.5. Учредяване  право  на ползване  върху  3000 кв.м.  от 

поземлен имот с идентификатор №04741.66.237  целият с площ 

от 58819 кв.м. с НТП –пасище в местността „Гьолджюк ьоню“ 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Богомилци по АПОС №3324/20.05.2019 г. за устройване на 

пчелин. 
 

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

ЗОС, Общински съвет – Самуил с 17 гласа – За, Против – няма, 

Въздържали се - няма 

РЕШИ: 

1. Изменя и допълва  свое Решение №6.050/31.01.2020г. - 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС Самуил в 

Раздел І, т.1. „Описание на имотите, които община Самуил  има 

намерение  да   продаде  по реда на  чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост – чрез публичен  търг с явно 

наддаване”,  се добавя  „т.1.16. Поземлен имот №65276.1.41 с 

площ от 762 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед №РД-18-

17/07.06.2005 г.  на Изпълнителния  директор на Агенция по 

кадастъра.“, като   т. 1.  придобива следния  вид:  

1. Описание на имотите, които община Самуил  има намерение  

да   продаде  по реда на  чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост – чрез публичен  търг с явно наддаване: 

 1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

 1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №2190/08.07.2017г.  

 1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г.  

 1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 



ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г.  

 1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№655/26.08.2011г.  

 1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№646/26.08.2011г.  

 1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г.  

 1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г.  

 1.9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  

 1.10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г.  

 1.11.  Поземлен имот  6146/9004кв.м. идеални части от  

незастроен поземлен имот VІІ квартал 32, с НТП – общежитие, 

с.Самуил по АЧОС №606/08.09.2009г. (за имота предстои делба 

и промяна на начина на трайно ползване)  

 1.12. Част от поземлен имот №І в квартал 51 с площ от 

3890м2 с НТП за «Озеленяване», находящ се в с.Самуил, ул. „Л. 

Каравелов„ №1А 

 1.13. Урегулиран  поземлен имот-незастроен с начин на 

трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на 

трайно ползване –за «Обществено обслужване» с площ от 903 

м2, за който е отреден поземлен имот ХІV-677 от квартал 3 по 

плана на с.Самуил, находящ се в с.Самуил, ул. „Димчо 

Дебелянов” №6, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№3110/25.10.2018г. 

 1.14.Имот №11449.73.1050 с площ от 1335м2  по  АЧОС 

3423/13.06.2019г. с.Владимировци  

 1.15. Поземлен имот  с начин на трайно ползване: 

Незастроен  имот   за жилищни нужди. Трайно предназначение 

на територията:Урбанизирана. Площ- 691 кв.м.  с 

идентификатор №11449.73.146 с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.”Стамболийски” №2  по АЧОС 

№898/03.02.2012г.  

 1.16. Поземлен имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, 

одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005 г.  на 

Изпълнителния  директор на Агенция по кадастъра. 

2. Изменя и допълва свое Решение №6.050/31.01.2020г. ОбС 

Самуил в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 



общинска собственост в Община Самуил през 2020 г.” в Раздел 

I в „Програмата  за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” като 

добавя т. 11. 3  Промяна на статут от публична на частна 

общинска собственост на урегулиран  поземлен имот ХVІ  в 

квартал 87 с начин на трайно ползване за  „Обществено 

обслужване“ по плана на с. Самуил,  в с. Самуил, ул. ”Хаджи 

Димитър” № 6.   
 

3. Измененя и допълва  свое Решение №6.050/31.01.2020г. Самуил  

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС Самуил в Раздел 

І, т.9. „Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  на имоти  – общинска собственост”,  

се добавя  „т.9.5. Учредяване  право  на ползване  върху  

3000 кв.м.  от поземлен имот с идентификатор 

№04741.66.237  целият с площ от 58819 кв.м. с НТП –пасище 

в местността „Гьолджюк ьоню“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Богомилци по АПОС 

№3324/20.05.2019 г. за устройване на пчелин.”, който 

придобива следния вид: 

Раздел І, т.9. „Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  на имоти  – общинска собственост” 

придобива следния вид: 
 

№  Срока на договорите изтичащи през 2020год. 

9.1. На 11.01.2020 г. изтече срока на договор №6/11.01.2017г.  

сключен с Областна дирекция  на МВР Разград за 

предоставено едно помещение със застроена площ от 

10.40 м2 от втория етаж на сграда с предназначение за 

„Обществено обслужване“ с.Самуил, ул.“Хаджи 

Димитър“ №4  по АПОС №2150/22.04.2014г. предоставене 

за ползване от инспектори на Детска педагогическа стая. 

9.2.  Предоставя за безвъзмездно управление и ползване  на  

Областна дирекция на МВР-Разград -  самостоятелен 

обект  от  едноетажна масивна сграда с вх.1 – публична  

общинска собственост, представляващи 4  помещения, 

коридор  и  санитарен възел  със застроена площ от  143.00 

кв.м. целият от  275.00 кв.м.,  с предназначение за 

“Администрация и склад”, находяща се в част от поземлен 

имот №ІІІ в квартал 56 по плана на с.Самуил с 

административен адрес: с.Самуил, ул. “Н.Й.Вапцаров” №2 

по АПОС №4/01.02.2005г.  за ползване  от  инспектори 

при Районно управление „Полиция“ – гр.Исперих.   

9.3.  Предоставя за безвъзмездно управление  и ползване на  

Агенция за социално подпомагане –гр.София  за  

осъществяване дейността на  Дирекция за социално 

подпомагане – Самуил следните имоти от двуетажна 

масивна сграда с партер  във вх.1 (северозападно  

изложение) с предназначение  за „Административни 

дейности” с административен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи 

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

в УПИ №ІІ, квартал 86 по плана на с.Самуил по АПОС 

№66/20.03.2006год.  както следва: 

 1.  6(шест) помещения от партерния  етаж ,съставляващи:  

склад – 6.84 кв.м., котелно помещение- 6.48 кв.м.; склад – 

6.90 кв.м.; склад - 7.20 кв.м.; коридор – 10.50 кв.м., архив  

– 14.40 кв.м.   и  помещение  приемна - 13.95 кв.м.     

 2. Самостоятелен обект от първия етаж  със застроена 

площ от 127.88 кв.м., състоящи се от  5 помещения за 

административни дейности, коридор, санитарен възел  и  2 

балкона; 

3. Самостоятелен обект от втория етаж  със застроена 

площ от 127.88 кв.м., състоящи се от  5 помещения за 

административни дейности, коридор, санитарен възел  и  2 



балкона. 

9.4. Учредяване  право  на ползване  върху  1000/11194 кв.м. 

идеални части  от поземлен имот с идентификатор 

№65276.1.17 целият с площ от 11194 кв.м. с НТП – нива 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Самуил  за устройване на пчелин 

9.5. Учредяване  право  на ползване  върху   3000 кв.м.  от 

поземлен имот с идентификатор №04741.66.237  целият с 

площ от 58819 кв.м. с НТП –пасище в местността 

„Гьолджюк ьоню“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Богомилци по АПОС №3324/20.05.2019 г. за 

устройване на пчелин. 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-213  от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решения 

№10.153/29.05.2020 г. и №11.186/30.06.2020 г. на Общински 

съвет Самуил във връзка с отдаване  под наем  на  поземлени  

имоти  в строителните граници на населените места за 

стопанската 2020-2021год. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.217 

С  Решения №10.153/29.05.2020 г. и №11.186/30.06.2020 г. на 

Общински съвет Самуил   са определени   имотите   за отдаване  

под наем  на  поземлени  имоти  в строителните граници на 

населените места за стопанската 2020-2021год.   

В общинска администрация Самуил е получено 

Заявление с Вх.№3255/01.07.2020 г.    от  Юксел Дахилов 

Хюсеинов  с постоянен адрес:с.Самуил, ул.“Хан Аспарух“ №5, 

община Самуил, област Разград  за закупуване на поземлен 

имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед 

№РД-18-17/07.06.2005 г.  на Изпълнителния  директор на 

Агенция по кадастъра.  

 Същия да бъде изключен за отдаване под наем и да се 

включи в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС 

Самуил за продажба на имота.  

 

         На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.11, ал.2 от 

ЗСПЗЗ, Общински съвет - Самуил  с 17 гласа – За, Против – 

няма, Въздържали се – няма. 

РЕШИ: 

1.Изменя и допълва свое  Решение №10.153/29.05.2020 г. и 

Решение №11.186/30.06.2020 г. на Общински съвет Самуил, като 

изключва поземлен имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, 



одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005 г.  на 

Изпълнителния  директор на Агенция по кадастъра.  

и го включва в „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2020 г.” 

на ОбС Самуил  за продажба на имота.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок 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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-214  от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем  на имот с идентификатор  

№77579.110.669 с НТП- полски път с площ от 1931 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Хърсово 

 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.218 

В общинска администрация Самуил е получено заявление с 

Вх.№3183/26.06.2020 г.  от Фиданка Георгиева Ахмедова с 

постоянен адрес: с.Хърсово, ул.”Ал.Стамболийски” №49, 

община Самуил, област Разград за наемане имот с 

идентификатор  №77579.110.669 с НТП- полски път с площ от 

1931 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри  на 

с.Хърсово за ползване като лятна кошара за животни за 

стопанската 2020-2021 г.  

Фиданка Георгиева Ахмедова е собственик на имотите от двете 

страни на полския път, който желае да наеме. Същата участва  в 

търга за наемане  на общински поземлен имот №77579.110.501, 

предстои да се сключи договор за наем. Идеята и е  да загради 

имотите си и постави електро- пастир за животни.  

 

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

Закона за общинската собственост, Общински  съвет -Самуил с 

17 гласа – За, Против – няма, Въздържали се – няма. 

 

РЕШИ: 
 

1.Да се отдаде  под наем на  Фиданка Георгиева Ахмедова с 

постоянен адрес: с.Хърсово, ул.”Ал.Стамболийски” №49, 

община Самуил, област Разград  поземлен  имот с 

идентификатор  №77579.110.669 с НТП- полски път с площ от 

1931 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри  на 

с.Хърсово за ползване като лятна кошара за животни за 

стопанската 2020-2021 г.  с годишна наемна цена в размер на 

127.45 лв. (66.00лв./1000м2).  



2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до сключване на договора.  

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-215  от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: За прекратяване на съсобствеността между 

община Самуил и физически лица  чрез продажба на общинския 

дял от  поземлен имот  с идентификатор №65276.1.4, находящ 

се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №52 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.219 
В общинска администрация Самуил е получено заявление с 

Вх.№3156/25.06.2020 г.  от  Али Сали Али и Нермин Емрулла Али  с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Черни връх” №23, община Самуил, 

област Разград за закупуване    частта  на общината  с площ от 37 

кв.м.  от  поземлен имот  с  идентификатор  №65276.1.4, за който е 

съставен  АЧОС №518/09.03.2009 г..  Али Сали Али и Нермин 

Емрулла Али   са  собственици  на 640 кв.м. по Н.А. №126/2008 

г.(типов договор от 1980г.), целият  имот е с площ от 677 кв.м. 

 С решение №11.186/30.06.2020 г. имота е включен  в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти– общинска 

собственост за 2020год.” в  Раздел І, т.3  „Прекратяване на 

съсобственост между физически и юридически лица“-   под 

точка 3.1.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

06.07.2020 г.  в размер на  109.90 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 151.10  лв.  

изготвена на  11.06.2020г.  

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС и 

чл.34, ал.1, т.2  от Наредба №2 на Об.С- Самуил, чл.36 от Закона 

за собствеността ОбС- Самуил, чл.36 от Закона за собствеността 

Общински  съвет  -Самуил с 17 гласа – За, Против – няма, 

Въздържали се – няма. 
                                       РЕШИ: 

 



1.Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността между  Община 

Самуил от една страна  и   от друга страна   Али Сали Али и Нермин 

Емрулла Али   с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Черни връх” №23, 

община Самуил, област Разград, чрез продажба  на общинските 37 

кв.м. идеални части   от  поземлен имот с идентификатор №65276.1.4  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, 

община Самуил, област Разград одобрени по Заповед РД-18-

17/07.06.2005 г. с адрес:с.Самуил, ул.”Черни връх”  №52, община 

Самуил, област Разград  по  АЧОС №518/09.03.2009 г.   

2. Община Самуил   продава  своите   37 кв.м.   идеални части   

за сумата в размер на 151.10  лв. без ДДС или 181.32  лв.  с ДДС  на 

Али Сали Али и Нермин Емрулла Али   с постоянен адрес: с.Самуил, 

ул.”Черни връх” №23, община Самуил, област Разград, които   са  

съсобственици  на   имота  по Н.А. №126/2008 г.(типов договор от 

1980г.). 

3.Възлага на кмета на общината да издаде заповед  и да сключи 

договор за прехвърляне правота на собственост върху имота след 

внасяне на дължимата сума по банковата сметка на общината.  

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-216  от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: За прекратяване на съсобствеността между 

община Самуил и физическо лице  чрез продажба на общинския 

дял от  поземлен имот  с идентификатор №65276.1.5, находящ 

се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №50 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.220 
В общинска администрация Самуил е получено заявление  с 

Вх.№3131/24.06.2020 г. от Юркие Ахмед Куруоглу  с постоянен 

адрес: с.Самуил, ул.”Черни връх” №50, община Самуил, област 

Разград за закупуване    частта  на общината  с площ от  225 кв.м.  от  

поземлен имот  с  идентификатор  №65276.1.5, за който е съставен  

АЧОС №516/09.03.2009 г..  Юркие Ахмед Куруоглу  е собственик на 

640 кв.м. по Н.А. №38/2002 г., целият  имот е с площ от 865 кв.м. 

 С решение №11.186/30.06.2020 г. имота е включен  в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти– общинска 

собственост за 2020год.” в  Раздел І, т.3  „Прекратяване на 

съсобственост между физически и юридически лица“  -   

под точка 3.2.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

06.07.2020 г.  в размер на  757.70лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 841,70 лв.  без 

ДДС изготвена на  11.06.2020г.  

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС и 

чл.34, ал.1, т.2  от Наредба №2 на Об.С- Самуил, чл.36 от Закона 

за собствеността ОбС- Самуил, чл.36 от Закона за собствеността 

Общински  съвет  Самуил с 17 гласа – За, Против – няма, 

Въздържали се – няма. 
 

 

РЕШИ: 



1.Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността между  Община 

Самуил  и Юркие Ахмед Куруоглу  с постоянен адрес: с.Самуил, 

ул.”Черни връх” №50, община Самуил, област Разград, чрез продажба  

на общинските 225 кв.м. идеални части   от  поземлен имот с 

идентификатор №65276.1.5  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил, община Самуил, област Разград одобрени по 

Заповед РД-18-17/07.06.2005 г. с адрес:с.Самуил, ул.”Черни връх”  

№50, община Самуил, област Разград  по  АЧОС №516/09.03.2009 г.   

2. Община Самуил   продава  своите   225 кв.м.   идеални части   

за сумата в размер на 841,70 лв.  без ДДС или 1010,04 лв.  с ДДС на 

Юркие Ахмед Куруоглу  с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Черни 

връх” №50, община Самуил, област Разград, която е  съсобственик  на   

имота  по Н.А. №37/2002 г. 

3.Възлага на кмета на общината да издаде заповед  и да сключи 

договор за прехвърляне правота на собственост върху имота след 

внасяне на дължимата сума по банковата сметка на общината.  

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-217  от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: За прекратяване на съсобствеността между 

община Самуил и физическо лице  чрез продажба на общинския 

дял от  поземлен имот  с идентификатор №65276.1.9, находящ 

се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №42 
 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.221 

 
 В общинска администрация Самуил е получено заявление  

№2808/03.06.2020 г. от  Вежди Кязим Сали с постоянен адрес: 

с.Самуил, ул.”Черни връх” №42, община Самуил, област Разград за 

закупуване    частта  на общината  с площ от 98 кв.м.  от  поземлен 

имот  с  идентификатор  №65276.1.9, за който е съставен  АЧОС 

№517/09.03.2009 г..  Вежди Кязим Сали е собственик на 653 кв.м. по 

Н.А. №131/1997г., целият  имот е с площ от 751 кв.м. 

 С решение №11.186/30.06.2020 г. имота е включен  в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти– общинска 

собственост за 2020год.” в  Раздел І, т.3  „Прекратяване на 

съсобственост между физически и юридически лица“ -  под 

точка 3.5.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

06.07.2020 г.  в размер на  291.20 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 366.60 лв.  

изготвена на  11.06.2020г.  

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС и 

чл.34, ал.1, т.2  от Наредба №2 на Об.С- Самуил, чл.36 от Закона 

за собствеността ОбС- Самуил, чл.36 от Закона за собствеността 

Общински  съвет Самуил с 17 гласа – За, Против – няма, 

Въздържали се – няма. 



 

РЕШИ: 
 

1.Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността между  Община 

Самуил  и Вежди Кязим Сали с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Черни 

връх” №42, община Самуил, област Разград, чрез продажба  на 

общинските 98 кв.м. идеални части   от  поземлен имот с 

идентификатор №65276.1.9  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил, община Самуил, област Разград одобрени по 

Заповед РД-18-17/07.06.2005 г. с адрес:с.Самуил, ул.”Черни връх”  

№42, община Самуил, област Разград  по  АЧОС №517/09.03.2009 г.   

2. Община Самуил   продава  своите   98 кв.м.   идеални части   

за сумата в размер на 366.60 лв. без ДДС или 439.92 лв.  с ДДС  на 

Вежди Кязим Сали с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Черни връх” 

№42, община Самуил, област Разград, който е  съсобственик  на   

имота  по Н.А. №131/1997г. 

3.Възлага на кмета на общината да издаде заповед  и да сключи 

договор за прехвърляне правота на собственост върху имота след 

внасяне на дължимата сума по банковата сметка на общината.  

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-218 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: За прекратяване на съсобствеността между 

община Самуил и физическо лице  чрез продажба на общинския 

дял от  поземлен имот  с идентификатор №65276.1.19, находящ 

се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №14 
 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.222 
В общинска администрация Самуил е получено заявление с 

Вх.№2964/11.06.2020 г.  от  Талиб Бейхан Талиб  с постоянен адрес: 

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

за закупуване    частта  на общината  с площ от 736 кв.м.  от  поземлен 

имот  с  идентификатор  №65276.1.19, за който е съставен  АЧОС 

№288/14.08.2006 г. Талиб Бейхан Талиб  е собственик на 240 кв.м. по 

Н.А. №93/2016 г., целият  имот е с площ от 976 кв.м. 

 С решение №11.186/30.06.2020 г. имота е включен  в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти– общинска 

собственост за 2020год.” в  Раздел І, т.3  „Прекратяване на 

съсобственост между физически и юридически лица“ -  под 

точка 3.6.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

06.07.2020 г.  в размер на  2937.70 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 2753.40 лв.  

изготвена на  11.06.2020г.  

 

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС и 

чл.34, ал.1, т.2  от Наредба №2 на Об.С- Самуил, чл.36 от Закона 

за собствеността ОбС- Самуил, чл.36 от Закона за собствеността 

Общински  съвет Самуил с 16 гласа – За, Против – няма, 

Въздържали се – няма. 
  

 



РЕШИ: 
 

1.Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността между  Община 

Самуил  и Талиб Бейхан Талиб  с постоянен адрес: с.Самуил, 

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

продажба  на общинските 736 кв.м. идеални части   от  поземлен имот 

с идентификатор №65276.1.19  по кадастралната карта и 

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

одобрени по Заповед РД-18-17/07.06.2005 г. с адрес:с.Самуил, 

ул.”Черни връх”  №14, община Самуил, област Разград  по  АЧОС 

№288/14.08.2006 г. 

2. Община Самуил   продава  своите   736 кв.м.   идеални части   

за сумата в размер на 2937.70 лв. без ДДС или 3525.24 лв.  с ДДС на 

Талиб Бейхан Талиб  с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Хаджи 

Димитър” №5, община Самуил, област Разград, който е  съсобственик  

на   имота  по Н.А. №93/2016 г. 

3.Възлага на кмета на общината да издаде заповед  и да сключи 

договор за прехвърляне правота на собственост върху имота след 

внасяне на дължимата сума по банковата сметка на общината.  

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-219 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: За прекратяване на съсобствеността между 

община Самуил и физическо лице  чрез продажба на общинския 

дял от  поземлен имот  с идентификатор №65276.1.7, находящ 

се в с.Самуил, ул.”Черни връх” №46 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.223 
В общинска администрация Самуил е получено Заявление  с 

Вх.№3106/22.06.2020 г.  от  Нурхан Фикрет Хакъ с постоянен адрес: 

с.Самуил, ул.”Черни връх” №46, община Самуил, област Разград за 

закупуване    частта  на общината  с площ от 124 кв.м.  от  поземлен 

имот  с  идентификатор  №65276.1.7, за който е съставен  АЧОС 

№521/09.03.2009 г..  Нурхан Фикрет Хакъ  е собственик на 635 кв.м. 

по Н.А. №166/2019 г., целият  имот е с площ от 759 кв.м. 

С  решение №11.186/30.06.2020 г. имота е включен  в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти– общинска собственост за 

2020год.” в  Раздел І, т.3  „Прекратяване на съсобственост 

между физически и юридически лица“  -   под точка 3.3.  

 

- За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

06.07.2020 г.  в размер на  368.50 лв. без ДДС. 

- Данъчната оценка на имота е в размер на 463.90 лв.  

изготвена на  11.06.2020г.  

 

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС и 

чл.34, ал.1, т.2  от Наредба №2 на Об.С- Самуил, чл.36 от Закона 

за собствеността, ОбС- Самуил, чл.36 от Закона за 

собствеността,  Общински  съвет- Самуил  с 16 гласа – За, Против 

– няма, Въздържали се – няма. 
 

РЕШИ: 
 



1.Дава съгласие    за  прекратяване  съсобствеността между  Община 

Самуил  и Нурхан Фикрет Хакъ  с постоянен адрес: с.Самуил, 

ул.”Черни връх” №46, община Самуил, област Разград, чрез продажба  

на общинските 124 кв.м. идеални части   от  поземлен имот с 

идентификатор №65276.1.7  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Самуил, община Самуил, област Разград одобрени по 

Заповед РД-18-17/07.06.2005 г.    на Изпълнителния директор на 

Агенция по кадастъра с адрес:с.Самуил, ул.”Черни връх”  №46, 

община Самуил, област Разград  по  АЧОС №521/09.03.2009 г.   

2. Община Самуил   продава  своите   124 кв.м.   идеални части   

за сумата в размер на 463.90 лв. без ДДС или 556.68 лв.  с ДДС   на 

Нурхан Фикрет Хакъ с постоянен адрес: с.Самуил, ул.”Черни връх” 

№46, община Самуил, област Разград, който е  съсобственик  на   

имота  по Н.А. №166/2019 г. 

3.Възлага на кмета на общината да издаде заповед  и да сключи 

договор за прехвърляне правота на собственост върху имота след 

внасяне на дължимата сума по банковата сметка на общината.  

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-220 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

ОТНОСНО: Промяна статута  на урегулиран поземлен имот  от  

публична   на частна общинска собственост 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.224 

Във връзка с получено Заявление  с Вх.№3511/17.07.2020 г.  с 

искане  за право на  пристрояване на  търговска сграда с  площ 

от  235.00 кв.м.    към южната част на основната сграда 

собственост на Месут Адил Халим  построен върху   общински 

имот  - урегулиран  поземлен имот ХVІ   в квартал 87 с начин на 

трайно ползване за  „Обществено обслужване“  по плана на 

с.Самуил,  в с. Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №6   по АПОС 

№51/14.02.2006г. 

Съгласно  Чл. 38. (2) Право  на пристрояване на сграда, 

построена върху имот - частна общинска собственост, се 

учредява от кмета на общината без търг или конкурс на 

собственика на сградата  от Закона за общинската собственост   

и    чл.40,   ал. (2) Право на надстрояване и/или пристрояване на 

сграда, построена върху имот- частна общинска собственост, 

се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на 

собственика на сградата, както и на собственици на жилища в 

сгради-етажна собственост, или на техни сдружения за цена на  

правото на строеж се приема по-високата   от Наредба №2 на 

Общински съвет Самуил.    

  Мотиви:  

 На територията на общинския център-Самуил към 

настоящият момент няма функциониращо заведение за 

обществено хранене за покриване на нуждите на населението, 

гости и служители от населени места работещи в институции, 

социални услуги и администрация разположени в общинския 

център. Поради което има крещяща необходимост и потребност 

от разкриване на заведение за обществено обслужване  

/ресторант/. 

 На основание  чл. 6, ал. 1 и чл.8, ал.1  от ЗОС е 

необходимо  да се промени  статута на сградата от публична на 

частна общинска собственост,  предлагам следния: 



        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и 

чл.8, ал.1  от ЗОС, Общински съвет Самуил с 16 гласа – За, 

Против – няма, Въздържали се – няма. 

РЕШИ: 

1.  Обявява    урегулиран  поземлен имот ХVІ  в квартал 87 с 

начин на трайно ползване за  „Обществено обслужване„ по 

плана на с. Самуил, одобрена по Заповед № 908/1983 г.  по 

АПОС №51/14.02.2006 г.   за частна общинска собственост.  

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-221 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване за 

разполагане на пчелин  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ПРОТИВ 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ПРОТИВ 

3 Бюлент Кадир Али ПРОТИВ 

4 Закир Садула Билял ПРОТИВ 

5 Реджеб Осман Хасан ПРОТИВ 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ПРОТИВ 

7 Реджеб Халил Назиф ПРОТИВ 

8 Гюнел Мехмед Юмер ПРОТИВ 

9 Ерсин Февзи Исмаил ПРОТИВ 

10 Динчер Али Чауш ПРОТИВ 

11 Юлиян Аврамов Наумов ПРОТИВ 

12 Стефан Николов Савов ПРОТИВ 

13 Ердинч Хюсеин Халим ПРОТИВ 

14 Абтула Мехмед Абтула ПРОТИВ 

15 Алпер Зикри Чауш ПРОТИВ 

16 Ергин Ерол Шефкъ ПРОТИВ 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 12.225 

 

В общинска администрация Самуил е  получено Заявление  с 

Вх. №3502/16.07.2020 г. от Тунчер Невзат Аляйдин   с 

постоянен адрес: с.Хитрино, ул.”Бузлуджа” №14, община 

Хитрино, област Шумен  с молба за учредяване  право  на 

ползване  върху 3000 кв.м.  от поземлен имот с идентификатор 

№04741.66.237  целият с площ от 58819 кв.м. с НТП –пасище в 

местността „Гьолджюк ьоню“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Богомилци  за устройване на 

пчелин.  

 Съгласно чл. 11, ал.1 и ал. 2 от Закона за пчеларството за 

устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства 

държавата или общините могат да учредяват право на ползване 

върху земеделски земи, горски територии, както и в  

урегулирани имоти. 

 На основание чл.8, ал.1 и чл.39, ал.3 от Закона за 

общинската собственост,  чл.43, ал.2 от Наредба №2 на ОбС- 

Самуил и чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, 

предлагам  Общински съвет Самуил да даде съгласие   за 

учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на 

пчелин за срок от 10 (десет) години на  Тунчер Невзат Аляйдин   

с постоянен адрес: с.Хитрино, ул.”Бузлуджа” №14, община 

Хитрино, област Шумен    върху 3000 кв.м.  от поземлен имот с 

идентификатор №047741.66.237  целият с площ от 58819 кв.м. с 

НТП –пасище в местността „Гьолджюк ьоню“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Богомилци по АПОС 

№3324/20.05.2019 г. с годишна наемна цена в размер на  23.82 

без ДДС, определена по т.16 от Таблицата за базисните цени на 

имотите общинска собственост – приложение №1 от Наредба 

№2 на ОбС- Самуил.  

  



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

чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.43, ал.2 от 

Наредба №2 на ОбС -Самуил и чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 

пчеларството, Общински съвет Самуил с   За - няма, Против с 

16 гласа, Въздържали се – няма. 

 
                   РЕШИ: 

 

1.  Не дава съгласие   за учредяване  възмездно право на 

ползване за устройване  на пчелин за срок от 10(десет) години 

на Тунчер Невзат Аляйдин   с постоянен адрес: с.Хитрино, 

ул.”Бузлуджа” №14, община Хитрино, област Шумен  върху 

3000 кв.м.  от поземлен имот с идентификатор №04741.66.237  

целият с площ от 58819 кв.м. с НТП –пасище в местността 

„Гьолджюк ьоню“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Богомилци по АПОС №3324/20.05.2019 г. с 

годишна наемна цена в размер на  23.82 без ДДС, определена по 

т.16 от Таблицата за базисните цени на имотите общинска 

собственост – приложение №1 от Наредба №2 на ОбС- Самуил.  

2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и 

сключи договор за учредяване   право на ползване.  

 

 

 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 № 12 

от заседание на 28.07.2020 г. 
 

Докладна записка с вх. № 61-02-223 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Актуализация на маршрут на пътуващ служител, 

към дейностите финансирани от общинския Бюджет 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.07.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Реджеб Халил Назиф ЗА 

8 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

10 Динчер Али Чауш ЗА 

11 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

14 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 12.226 

С приемането на Бюджета за 2020 година е приет Списък 

на пътуващи служители в Община Самуил от населено място до 

месторабота и обратно. 

Поради закриване на ДГ “Детска радост“ с. Голяма Вода 

и преназначаването на г-жа Петя Димитрова Маринова - учител 

в ДГ “Детелина“ с. Богданци предлагам  да се направи следната 

редакция в маршрута:   

  

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

ЗМСМА Общински съвет  Самуил с 16 гласа – За, Против – 

няма, Въздържали се – няма. 

РЕШИ: 

Променя маршрута от гр. Разград до с. Богданци и обратно, 

съгласно предложението: 

- Петя Димитрова Маринова - учител, пътуващ по 

маршрут  гр. Разград до с. Богданци и обратно. 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-224 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето А. С. А. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ 12.227 

 

         Постъпила е молба с вх.№3323/03.07.2020г. от лицето А. 

С. А. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 

    Господин А. e живеещ сам вдовец с увредено здравосно 

състояние. Лицето се препитава с вдовишка пенсия от 165 лева. 

Предписана му е постоянна медикаментозна терапия и поради 

недостиг на финансови средства не може да закупи 

необходимите лекарства за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. С. А. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-225 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. Н. Х. от с.Кривица, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ 12.228 

 

         Постъпила е молба с Вх.№3170/25.06.2020г. от лицето Е. 

Н. Х. от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по възраст, която живее сама. На 

26.04.2020г. е постъпила за оперативно лечение в МБАЛ 

гр.Разград с диагноза „Оперативно лечение при остър 

перитонит“. След изписването лицето през ден пътува до МБАЛ 

гр.Разград  за смяна на превръзки Поради разходите за 

оперативно лечение се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. Н. Х. от 

с.Кривица, община Самуил в размер на 200лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-226 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. И. Н. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ 12.229 

 

Постъпила е молба с Вх.№3112/23.06.2020г. от лицето Е. И. Н. 

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

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Н. е пенсионерка по болест. На 17.06.2020г. е 

постъпила за оперативно отстраняване на катаракта в СОБАЛ 

Д-р Тасков“ ООД с диагноза „Старческа нуклеарна катаракта - 

ляво око“.  Поради разходите за оперативно лечение на око на 

стойност 850лв.  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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. И. Н. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100лв. 

. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-227 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ 12.230 

 

         Постъпила е молба с вх.№3362/07.07.2020г. от лицето И. 

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

еднократна помощ  за лечение. 

    Господин И. и съпругата му са пенсионери. Лицето е с 

увредено здравословно състояние с 72% т.н.р. с диагноза 

„Мозъчен инфаркт“. Периодично постъпва за лечение в болница 

в гр.Шумен с диагнози „ИБС. Остър трансмурален инфаркт на 

миокарда на задна стена на лява камера при критични стенози. 

Имплантация на медикамент излъчващ стент“ и „Остър 

панкреатит“ с предписана постоянна медикаментозна терапия. 

Поради разходите по лечението 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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето И. И. И. от 

с.Пчелина, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-228 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ 12.231 

 

     Постъпила е молба с Вх.№3114/23.06.2020г. от лицето К. Х. 

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

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа А. е пенсионерка по болест с 66% т.н.р. с диагноза 

„Хипертонична болест на сърцето“. На 27.05.2020г. е постъпила 

за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „ИБС – НАП. ХЛСН 

II-III ф.к. по НИХА. СП-лекостепенни митрална и 

трикуспидална регургитации. Лека ЛК систолно-диастолна 

дисфункция.ХСБ III стадий, умерена степен, сърдечна форма“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за 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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето К. Х. А. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-229 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. С. М. от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.232 

 

     Постъпила е молба с вх.№3500/16.07.2020г. от лицето М. С. 

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

еднократна помощ за лечение. 

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

„Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 

употреба на алкохол“. На 05.07.2020г. е постъпил за лечение  

МБАЛ гр.Разград с диагноза „Счупване на горния край на 

раменна кост в дясно“ и за закупуване на комплект ъглово 

стабилна плака за проксимален хумерус е заплатил 1780 лева. 

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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. С. М. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-230 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.233 

 

          Постъпила е молба с вх.№ 3267/01.07.2020г. от лицето М. 

Х. М. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Господин М. е безработен и без други източници на доходи. 

На 13.06.2020г. е постъпил за лечение  в МБАЛ гр.Разград с 

диагноза „Диагностика и лечение на заболявания на 

хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица 

над 18 години“. 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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Х. М. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-231 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.234 

 

         Постъпила е молба с вх.№ 3253/01.07.2020г. от лицето О. 

М. И. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за лечение. 

    Господин И.е пенсионер, който живее с безработната си 

дъщеря и внуче. Лицето е в увредено здравословно състояние 

боледува с диагноза „Неинсолинозависим захарен диабет с 

неврологични усложнения“ и е на постоянна медикаментозна 

терапия.  Поради недостиг на финансови средства за разходите 

по лечението е задлъжнял към познати и близки. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

        

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето О. М. И. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-232 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето П. М. Е. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.235 

 

    Постъпила е молба с вх.№3243/30.06.2020г. от лицето П. М. 

Е. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Е. е безработна. На 03.02.2020г. и 06.05.2020г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Шумен  с диагноза „Друг вид 

запушване на червата“. Лицето е на постоянна медикаментозна 

терапия и поради липса на финансови средства е задлъжняла 

към близките си. Молителката 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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето П. М. Е. от 

с.Хума, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-233 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. Ю. Б. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.236 

 

         Постъпила е молба с Вх.№3314/03.07.2020г. от лицето С. 

Ю. Б. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за покриване на разходи за лечение. 

Г-н Б. е пенсионер по болест, а съпругата му е безработна. 

Боледува с 100% т.н.р. без чужда помощ с диагноза: 

“Злокачествено новообразувание на ларинкса“. Предстои му 

болнично лечение и прегледи в гр.Русе и гр.Шумен.   

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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Ю. Б. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-234 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – 1 
 

РЕШЕНИЕ 12.237 

 

Постъпила е молба с вх.№ 3322/03.07.2020г. от лицето С. А. М. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Господин М. и съпругата му са безработни и единствените им 

доходи са месечните помощи от Д „СП“  с.Самуил. През месец 

май синът му А. С. А. при игра с топка е паднал и се счупила 

ръката му, след което е постъпил за лечение в МБАЛ 

гр.Исперих.  Поради непосилните разходи по лечението на 

детето и липса на финансови средства от три месеца насам не 

могат да платят сметките си за ток и вода. 

     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 Общински съвет – Самуил 

„За” –15 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 1. 

 

РЕШИ 

Не отпуска еднократна парична помощ на лицето С. А. М. от 

с.Пчелина, община Самуил.Не отговаря на условията за 

отпускане на еднократна парична помощ. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-235 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. Ю. Е. от с.Владимировци,  община Самуил. 

 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.238 

 

         Постъпила е молба с вх.№3447/10.07.2020г. от лицето С. 

Ю. Е. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Е. на 22.06.2020г. е постъпила в „УМБАЛ Д-р 

Георги Странски“ гр.Плевен с диагноза „Коксартрозис 

синистра“ . За оперативно лечение на тазобедрена става е 

заплатила 5 000 лева. Поради разходите за оперативно лечение 

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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Ю. Е. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-236 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. Х. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.239 

 

   Постъпила е молба с вх.№3457/13.07.2020г. от лицето Ф. Х. Х. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е вдовица, която е пенсионерка по възраст. 

Лицето  боледува с диагноза „Двустранна деформираща 

гонартроза. Периартрит на дясна раменна става. Артериална 

хипертония”. Молителката е на постоянна медикаментозна 

терапия, като й предстои лечение в гр.Русе. 

     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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Х. Х. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 50лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-237 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.240 

 

         Постъпила е молба с Вх.№3346/06.07.2020г. от лицето Ф. 

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

еднократна помощ  за оперативно лечение. 

        Госпожа А. е с влошено здравословно състояние. На 

15.06.2020г. е постъпила за оперативно лечение в МБАЛ „Сета 

Анна-Варна“ с диагноза „Злокачествено новообразувание на 

щитовидната жлеза“, като за оперативното лечение е заплатила 

200 лева. Предстоят й следоперативно лечение и прегледи в 

гр.Варна. Поради разходите по лечението се намира във 

финансово затруднение 

         Необходими са й финансови средства 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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Е. А. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 200лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-238 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

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

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.241 

 

              Постъпила е молба с Вх.№3254/01.07.2020г. от лицето 

Х. Ш. А. от с.Владимировци, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа А.  е пенсионерка със силно увредено здравословно 

състояние. През 2020 година няколкократно е била на лечение в 

МБАЛ гр..Разград и УМБАЛ Медика Русе с диагнози 

„МСБ.Коров исхемичен мозъчен инсулт в БДСМА“, 

„Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-

реконструктивни операции“, „Оперативни интервенции при 

инфекции на меките и костни тъкани“, „Консервативно лечение 

на съдова недостатъчност“, „Емболия и тромбоза на артерии на 

долните крайници“ и „Атеросклероза на артерии на крайниците. 

Гангрена атеросклеротика дигити педис синистра“.  Лицето 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. 

        

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Ш. А. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100лв. 

 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-239 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. К. А. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.242 

 

         Постъпила е молба с вх.№3382/07.07.2020г. от лицето Ю. 

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

на еднократна помощ за лечение. 

    Господин А. е безработен. Молителят е пострадал при 

пътнотранспортно произшествие и на 17.06.2020г. е постъпил за 

лечение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“  гр.Разград с диагноза 

„Субтрохантерна фрактура в ляво“. Поради разходите по 

лечението,  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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. К. А. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 300лв. 

 

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 № 12 
от заседание на 28.07.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-240 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ю. А. Ю. от с.Ножарово, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 12.243 

 

                  Постъпила е молба с вх.№ 3324/03.07.2020г. от 

лицето Ю. А. Ю. от с.Ножарово, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

         Господин Ю. е пенсионер по болест с 87% т.н.р. с диагноза 

„Инсулинозависим захарен диабет“. През 2019г. няколкократно 

е бил на лечение в МБАЛ гр.Разград и МБАЛ ГР.Исперих с 

диагнози „Исхемичен мозъчен инсулт в басейна на ВБС“, 

„Лумбо-саркален радикулит“ и „Гангрена диабетика педис 

декстра. Ексцизия на кожна лезия. Некректомия“. Лицето е на 

постоянна медикаментозна терапия и през шест месеца 

постъпва за лечение в болница. Поради разходите по лечението 

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 Общински съвет – Самуил 

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

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. А. Ю. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на 50лв. 

 

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/ 

 

 


