ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1075 от д-р Бейтула Сали –
Кмет на Община Самуил.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване и
стопанисване на
роторна косачка „Сюрюм Джелла” на
Общинско предприятие ”Самуил 2011” .
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 28.06.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване
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15

Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Кемал Сюлейман Кадир
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
Ерсин Февзи Исмаил
Азем Хълми Шакир
Сезгин Бекир Ахмед

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 52.1042

Общинското предприятие е специализирано звено на Общината
за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от
общинския бюджет.
Недвижими имоти и движими вещи, собственост на общината
могат да се предоставят на общинските предприятия за
стопанисване и управление въз основа на решение на Общинския
съвет.
Общинско предприятие „Самуил 2011” осъществява дейностите
си чрез предоставените му активи, описани в чл.12,ал.1 по
Приложение №2 към Решение №3.026/28.12.2011 г., Решение
№7.164/03.06.2016
г.
по
Протокол
№7,
Решение
№37.769/08.08.2018 г. по Протокол №37, допълнено с Решение
№48.979/25.04.2019 г. по Протокол №48 на Общински съветСамуил.
№
Мярк
по
Наименовение
а
ред
1. Гараж
бр.
Сметоизвозващ
2.
бр.
автомобил-ISUZU NQR 70
Лек автомобил Форд
3. модел Фокус
бр.
с рег.№ РР 42-92 ВМ
Специален автомобил
4. модел Мерцедес 608 Д
бр.
с рег.№ РР 22-17 ВА
Специализиран автомобил
за събиране на твърди
битови отпадъци, марка
ФОРД, модел КАРГО2526,
5.
бр.
DC с рама:
№NM0LKXTP6LDM91358
,
Двигател №DM91358
6. Багер HIDROMEK
бр.
Колесен трактор Беларус
7.
бр.
820 с рег. № РР 05620 с

Кол
ичес
тво
6

Ед.цена

Стойност

3 006.70

3 006.70

1

104 400.00

104 400.00

1

26 090.00

26 090.00

1

14 398.80

14 398.80

1

199 164.00

199 164.00

1

119 800.00

119 800.00

1+1

50 400.00

50 400.00

Тракторно ремарке Ремби
AT2RT8 с рег. № РР 05621
Гребло за снегопочистване
марка Крамекс,модел СФ
8.
2500 с фабричен
№010/2019
ВСИЧКО:

ред

бр.

1

4920.00

X

X

X

4920.00
522 179.50

На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2, чл.22,ал.1 от ЗМСМА;
чл.53,т.1 и т.2 от Закона за общинската собственост; чл.1,ал.1 от
Наредба №2 на Общински съвет-Самуил допълва и изменя
чл.12,ал.1 по Приложение №2 към Решение №3.026/28.12.2011
г., чрез предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на
роторна косачка „Сюрюм Джелла”на Общинско предприятие
”Самуил 2011”, Общински съвет- Самуил със „За” –15 гласа;
„Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Изменя и допълва Приложение № 2 към Решение
№3.026/28.12.2011 г., Решение №7.164/03.06.2016 г. по Протокол
№7, Решение №37.769/08.08.2018 г. по Протокол №37, допълнено
с Решение №48.979/25.04.2019 г. по Протокол №48 на Общински
съвет-Самуил като предоставя роторна косачка „Сюрюм
Джелла”на Общинско предприятие ”Самуил 2011” при което
активите на Общинско предприятие „Самуил 2011” по
Приложение № 2 към Решение №3.026/28.12.2011 г., Решение
№7.164/03.06.2016
г.
по
Протокол
№7,
Решение
№37.769/08.08.2018 г. по Протокол №37, допълнено с Решение
№48.979/25.04.2019 г. по Протокол №48 на Общински съветСамуил придобива следния вид:

Приложение №2 към Решение №3.026/28.12.2011 г.
№ по

Наименовение

Мярк

Кол

Ед.цена

Стойност

1. Гараж
Сметоизвозващ
2. автомобил-ISUZU NQR
70
Лек автомобил Форд
3. модел Фокус
с рег.№ РР 42-92 ВМ
Специален автомобил
4. модел Мерцедес 608 Д
с рег.№ РР 22-17 ВА
Специализиран
автомобил
за събиране на твърди
битови отпадъци, марка
ФОРД, модел
5.
КАРГО2526,
DC с рама:
№NM0LKXTP6LDM913
58,
Двигател №DM91358
6. Багер HIDROMEK
Колесен
трактор
Беларус 820 с рег. № РР
7. 05620
с
Тракторно
ремарке Ремби AT2RT8
с рег. № РР 05621
Гребло за
снегопочистване марка
8.
Крамекс,модел СФ 2500
с фабричен №010/2019
Роторна косачка
9.
„Сюрюм Джелла”
ВСИЧКО:

а
бр.

ичес
тво
6

бр.

3 006.70

3 006.70

1

104 400.00

104 400.00

бр.

1

26 090.00

26 090.00

бр.

1

14 398.80

14 398.80

бр.

1

199 164.00

199 164.00

бр.

1

119 800.00

119 800.00

бр.

1+1

50 400.00

50 400.00

бр.

1

4920.00

4920.00

бр.

1

2200.00

2200.00

X

X

X

524 379.50

2. Роторна косачка „Сюрюм Джелла”с балансова стойност 2
200.00 лв. да се отпише от активите на Община Самуил и с
приемно-предавателен протокол да се предаде на Общинско
предприятие ”Самуил 2011”;

4. Разходите за извършените ремонти работи, закупени
материали и резервни части на предоставената Роторна косачка ,
както и цялостната й поддръжка да бъдат изцяло за сметка на
Общинско предприятие „Самуил 2011”.
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
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1076 от инж. Ахмед Мустафа зам. кмет на община Самуил.
ОТНОСНО: За учредяване възмездно право на ползване за
устройване на пчелин в с.Самуил.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 28.06.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1
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Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Кемал Сюлейман Кадир
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
Ерсин Февзи Исмаил
Азем Хълми Шакир
Сезгин Бекир Ахмед

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 52.1043

В общинска администрация е получено Заявление с Вх.
№2762/25.06.2019г. от Зюлкеф Самиев Раимов с постоянен
адрес:с.Самуил, ул.”Огоста” №5, община Самуил, област Разград
с молба за прекратяване на Договор за наем №191/16.07.2014г. на
пчелин, поради намеренията му да кандидатства по Мярка 6.3
„Стартова помощ за развитие на малки стопанства” по ПРСР
2014-2020г.
Условията на програмата изискват периода на договора да бъде
със срок не по-малко от 5 години. На 16.07.2019г. изтича 5
години от сключването на договора, мярката все още не е
отворена, а предстои да се отвори през следващите месеци,
когато срока на договора ще бъде по-малко от 5 години.
Предвид гореизложеното и 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:
1.Прекратяване на Договор за наем №191/16.07.2014г. на
устроен пчелин;
2.Учредяване на възмездно право на ползване върху 1000 кв.м.
идеални части от 11194кв.м. от поземлен имот с идентификатор
№65276.1.17 с НТП – нива по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005г. на
Изпълнителния директор на АК на устроен пчелин със същото
местоположене по АЧОС №293/14.08.2006год. за срок от 10 (десет)
години на Зюлкеф Самиев Раимов, с постоянен адрес: с.Самуил,
ул.”Огоста” №5, община Самуил,област Разград с годишна наемна
цена в размер на 7.62лв./кв.м. без ДДС или 9.14лв. с ДДС, определена
по т.16 от Таблицата за базисните цени на имотите общинска
собственост 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
Общински съвет-

Самуил със „За” –15 гласа; „Против” – няма; „Въздържали
се” – няма.
РЕШИ:
1. Дава съгласие
за прекратяване на Договор за наем
№191/16.07.2014г. на устроен пчелин ;
2. Учредява възмездно право на ползване за устройване на
пчелин със същото местоположение върху 1000 кв.м. идеални
части
от 11194кв.м. от поземлен имот с идентификатор
№65276.1.17 с НТП – нива по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Самуил, одобрени по Заповед №РД18-17/07.06.2005г. на Изпълнителния директор на АК по АЧОС
№293/14.08.2006год. за срок от 10 (десет) години на Зюлкеф
Самиев Раимов с постоянен адрес:с.Самуил, ул.”Огоста” №5,
община Самуил,област Разград с годишна наемна цена в размер
на 7.62лв./кв.м. без ДДС или 9.14лв. с ДДС, определена по т.16
от Таблицата за базисните цени на имотите общинска
собственост от Наредба №2 на ОбС- Самуил.
3. 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 кметана
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1077 от инж.Ахмед Мустафа –
зам.кмет на община Самуил.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на зъболекарски кабинет в
с.Владимировци.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 28.06.2019г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване
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Джевдет Ахмед Азис
Айхан Хъкмет Исмаил
Седат Хайредин Мехмед
Бюлент Шеит Мехмед
Реджеб Осман Хасан
Хюсеин Сали Хюсеин
Кемал Сюлейман Кадир
Ерол Ибраим Сали
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш
Вадет Мехмед Нурула
Станимир Петров Тодоров
Ерсин Февзи Исмаил
Азем Хълми Шакир
Сезгин Бекир Ахмед
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ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 52.1044

В общинска администрация Самуил е получено Заявление с Вх.
№2498/12.06.2019г. от "Д- Р ЗЕЙНЕБ ИСА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА
ЗА
ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"
ЕООД , ЕИК:205505492, със седалище и адрес на управление:
област Разград, община Самуил, ул. Хаджи Димитър” No 1, вх. А,
ет. 4, ап. 10 представлявано от Зейнеб Гюнур Иса за наемане на
едно помещение за зъболекарски кабинет в с.Владимировци.
На 30.05.2019г. е прекратен договора с бившия наемател на
зъболекарския кабинет с.Владимировци, поради което има
неотложната нужда от стоматолог за здравно медицинско
обслужване на пациенти в с.Владимировци и околните села.
Съгласно чл.60, ал.1 от АПК решението на общинския съвет може да
предвиди предварително изпълнение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от
АПК; чл.8, ал.1 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската
собственост; чл.18, ал.1 от Наредба №2 на ОбС-Самуил,
Общински съвет Самуил, Общински съвет- Самуил със „За” –15
гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
1.Да се отдаде под наем самостоятелен обект сграда с
идентификатор №11449.73.269.1.6 с предназначение за „Здравни
и социални услуги” със застроена площ от 17.86 м2, находящ се в
поземлен имот с идентификатор №11449.73.269 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Владимировци
на "Д- Р
ЗЕЙНЕБ ИСА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД , ЕИК:205505492, със
седалище и адрес на управление: област Разград, община Самуил,
ул. Хаджи Димитър” No 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано от
Зейнеб Гюнур Иса с месечна наемна цена в размер на 34.29лв.
без ДДС или 41.15лв. с ДДС за срок от 5(пет)год. считано от
датата на подписване на договора за наем.

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да сключи договор за
наем на недвижим имот и предприеме всички необходими
последващи действия за изпълнение на настоящото решение.
3. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на
приемането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.14, ал.6 от Закона за
общинската собственост; чл.18, ал.1 от
Наредба №2 на ОбС-Самуил във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК,
допуска предварително изпълнение поради следните причини:
налице са особено важни обществени интереси, неотложната
нужда от зъболекарски кабинет за здравно, медицинско
обслужване на пациенти от населените места: с.Владимировци,
с.Ножарово,с.Богданци, с.Голяма вода, с.Кара Михал, с.Здравец,
с.Пчелина
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на
Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7дневен 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
/инж. /Джевдет Азис/

Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1055 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Е. И. А. от с.Самуил, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 13 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. И. А. от
с.Самуил, община Самуил в размер на 150 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1045
Постъпила е молба с вх.№2404/06.06.2019г. от лицето Е. И. А. от
с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна
помощ за лечение.
Госпожа А. е вдовица, пенсионерка по възраст. На 17.01.2019г.
е била на лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза: „Птеригиум
окули декстри“. Лицето е на постоянна медикаментозна терапия
и поради разходите по лечението й се намира във финансово
затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със
„За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.

РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето И. Р. И.
с.Хърсово, община Самуил в размер на 100 лв.

от

Докладна записка с вх. № 61-02-1056 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
И. Р. И. от с.Хърсово, община Самуил.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 52.1046
Постъпила е молба с вх.№ 2460/10.06.2019г. от лицето И. Р. И. от
с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна
помощ за лечение.
Госпожа И. е безработна. Детето й Р. И. Р. се родило с ниско
тегло, като до осеммесечна възраст е отглеждано и лекувано в
различни болници и социални институции. През 2019г. е било на
лечение с диагнози „Остър ентерит“, „Остър бронхиолит“ и му
предстои явяване на ТЕЛК. Понастоящем майката полага грижи
за отглеждане и лечение на детето, които са свързани с
финансови разходи. Молителката не разполага с необходимите
средства за покриване на разходите на детето.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за отглеждане 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1057 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
М. А. М. от с.Самуил, община Самуил.

РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на М. А. М. от с.Самуил,
община Самуил в размер на 200 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

РЕШЕНИЕ 52.1047
Постъпила е молба с вх.№2387/05.06.2019г. от лицето М. А.
М. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Господин М. е безработен. На 25.02.2019г. е постъпил за
лечение в КОЦ – гр.Русе с диагноза „Злокачествено
новообразувание на простатата“ с „Вторично злокачествено
новообразувание на кости и костен мозък“. Предписани са му
скъпоструващи лекарствени продукти, но поради недостиг на
финансови средства изпитва затруднение при закупуване на
нужните лекарства.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти и лечение.

Изготвил преписа:…………....

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1058 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Н. И. Х. от с.Самуил, община Самуил

РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. И. Х. от
с.Самуил, община Самуил в размер на 100 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

РЕШЕНИЕ 52.1048
Постъпила е молба с вх.№ 2328/03.06.2019г. от лицето Н. И. Х.
от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна
помощ за оперативно лечение.
Госпожа Х. е вдовица, пенсионерка по болест трета група с
диагноза „Травматична ампутация на други пръсти“.
На
28.05.2019г. е постъпила за оперативно лечение в УМБАЛ
Медика, гр. Русе с
диагноза: „N20.1“ с трансуретрално
отстраняване на обструкция на от уретер или бъбречно легенче.
Лицето е на постоянна медикаментозна терапия и поради
разходите по лечението й се намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за оперативно лечение.

Изготвил преписа:…………....

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1059 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
О. И. М. от с.Владимировци, община Самуил.

РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето О. И. М. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 200 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

РЕШЕНИЕ 52.1049
Постъпила е молба с вх.№ 2394/06.06.2019г. от лицето О. И.
М. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства .
Господин М. е пенсионер по болест с 80% т.н.р. с диагноза
”Фиброза и цироза на черния дроб”. На 01.03.2019г. е постъпил
за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „ Цироза на черния
дроб, декомп. ст., Чайлд В, с етилетична етиология“. Поради
недостиг на средства за предписаната му постоянна
медикаментозна терапия и разходите по лечението му се намира
във финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на лекарства и лечение.

Изготвил преписа:…………....

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1060 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Р. Ю. С. от с.Кара Михал, община Самуил.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1050
Постъпила е молба с вх.№2280/31.05.2019г. от лицето Р. Ю. С. от
с.Кара Михал, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Госпожа С. е пенсионерка по болест с 100% т.н.р. с диагноза:
„Последици от мозъчно съдова болест“. Предстои й лечение в
болница, но поради недостиг на финансови средства не може да
постъпи за лечение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. Ю. С. от с.Кара
Михал, община Самуил в размер на 100 лв.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.

РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Х. Х. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-1061 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. Х. Х. от с.Владимировци, община Самуил.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 52.1051
Постъпила е молба с вх.№2292/31.05.2019г. от лицето С. Х. Х. от
с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна парична помощ за домакинство пострадало от
бездомни кучета.
Господин Х. и съпругата му се препитават с земеделие и
отглеждат дребни животни. На 26.03.2019г. бездомни кучета са
разкъсали и умъртвили козата му, която била вързана в двора му.
Лицето подало сигнал на тел.112 за случилото се , след което РП
– гр.Исперих издава постановление за прекратяване на
преписката, тъй като кучетата са бездомни. Лицето е финансово
затруднено и не може да си купи друга коза.
Необходими са му финансови средства за покриване на
причинената щета.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.2 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1062 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. М. И. от с.Богданци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 13 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. М. И. от
с.Богданци, община Самуил в размер на 150 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1052
Постъпила е молба с вх.№2500/12.06.2019г. от лицето С. М. И. от
с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна
помощ за оперативно лечение.
Госпожа И. работи като личен асистент на непълно работно
време. На 16.05.2019г. е постъпила за лечение в МБАЛ
„Еврохоспитал” ООД-гр.Варна с диагноза: ”Вътреставни
увреждания на колянната става”, като й е извършена оперативна
артроскопия на коляно. Поради разходите по лечението лицето се
намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –13 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.

РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Х. Р. от
с.Голяма вода, община Самуил в размер на 100 лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-1063 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. Х. Р. от с.Голяма вода, община Самуил.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 52.1053
Постъпила е молба с вх.№ 2541/14.06.2019г. от лицето С. Х. Р.
от с.Голяма вода, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Господин Р. е пенсионер по болест с 95% т.н.р. с чужда помощ
с диагноза „Придобита липса на крайник“. На 07.06.2019г. е
постъпил за лечение в УМБАЛ Медика гр.Русе с диагноза
„Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници.
Тромбозис хроника артерии тибиалис антериор/постериор
синистра“. 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 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1064 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Х. И. Х. от с.Самуил, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. И. Х. от
с.Самуил, община Самуил в размер на 100 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1054
Постъпила е молба с вх.№ 2447/10.06.2019г. от лицето Х. И.
Х. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Господин Х. и съпругата му са пенсионери по възраст. На
29.01.2019г. е постъпил за лечение в МБАЛ-гр.Разград с
диагноза: „Хронична дихателна недостатъчност“. 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 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1065 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
А. К. Е. от с.Богомилци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. К. Е. от
с.Богомилци, община Самуил в размер на 100 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1055
Постъпила е молба с вх.№1874/03.05.2019г. от лицето А. К. Е. от
с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за оперативно лечение.
Госпожа Е. е пенсионерка. На 11.03.2019г. е постъпила за
оперативно лечение в Очна клиника Света Петка ООД гр.Варна с
диагноза „Изкълчване на лещата на ляво око“. Поради разходите
за оперативно лечение в размер на 620 лв. 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1066 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
В. С. А. от с.Богданци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето В. С. А. от
с.Богданци, община Самуил в размер на 150 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1056
Постъпила е молба с вх.№ 2001/13.05.2019г. от лицето В. С.
А. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални
потребности.
Госпожа А. е безработна, живее сама без никакви доходи.
Молителката се препитавала с пенсията на съпругът си, с когото
живеела на семейни начала. След боледуване съпругът й починал
на 03.04.2019г. Лицето е направило разходи по погребението,
поради което се намира в затруднено финансово положение.
Необходими са й средства за покриване на разходите за
погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1067 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
М. Ш. А. от с.Владимировци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Ш. А. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1057
Постъпила е молба с вх.№1977/09.05.2019г. от лицето М. Ш. А.
от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Г-жа А. е пенсионерка по възраст, вдовица и живее сама. Лицето
боледува с диагноза „Тревожно разстройство, неуточнено“.
Предстои й лечение в болница. На памперси и постоянна
медикаментозна терапия е и се затруднява финансово при
закупуването на лекарствата си.
Необходими са й финансови средства за покриване на разходите
за закупуване на лекарства и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1068 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Н. И. С. от с.Самуил, община Самуил.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1058
Постъпила е молба с вх.№2114/20.05.2019г. от лицето Н.
И. С. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за закупуване на лекарства.
Госпожа С. е безработна. Лицето боледува с диагноза
„Невротично разстройство, неуточнено“. Молителката е на
постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по
лечението й се намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. И. С. от
с.Самуил, община Самуил в размер на 150 лв.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1069 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Н. Р. И. от с.Владимировци, община Самуил.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1059
Постъпила е молба с вх.№ 2046/15.05.2019г. от лицето Н.
Р. И. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане
на еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални
потребности.
Господинн И. е безработен,
живее на квартира в село
Владимировци и поради липса на финансови средства не може да
покрие ежемесечните си разходи. Необходими са му финансови
средства за закупуване на дърва за зимния сезон и ежедневните
нужди от първа необходимост.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. Р. И. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1070 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Р. Т. Х. от с.Ножарово, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. Т. Х. от
с.Ножарово, община Самуил в размер на 100 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1060
Постъпила е молба с вх.№ 2225/28.05.2019г. от лицето Р. Т.
Х. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Господин Х. и съпругата му са пенсионери по възраст. На
16.05.2019г. е постъпил за лечение в МБАЛ-гр.Шумен с
диагноза: „Други анемии дължащи се на ензимни нарушения“.
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 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1071 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. Ю. Б. от с.Владимировци, община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 52.1061
Постъпила е молба с вх.№ 2177/23.05.2019г. от лицето С.
Ю. Б. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане
на еднократна помощ за покриване на разходи за лечение.
Господинн Б. е пенсионер по болест. Боледува с 100% т.н.р. без
чужда помощ с диагноза: “Злокачествено новообразувание на
ларинкса“. Предстои му лъчетерапия и прегледи в 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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Ю. Б. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1072 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. А. М. от с.Богданци, община Самуил.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1062
Постъпила е молба с вх.№ 2124/20.05.2019г. от лицето С.
А. М.от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за неотложни социални потребности.
Госпожа М. и съпругът й са безработни, като единствените им
доходи са от детските надбавки за три деца. Поради недостиг на
финансови средства не може да покрие разходите за
домакинството и за потребностите на децата си, които учат.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за потребностите на децата за посещаване на училище.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. А. М. от
с.Богданци, община Самуил в размер на 200 лв.

/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1073 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. С. К. от с.Владимировци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШЕНИЕ 52.1063
Постъпила е молба с вх.№1940/08.05.2019г. от лицето С. С.
К. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални
потребности.
Господин К. е пенсионер, а съпругата му безработна. Дълго
време нямат никаква вест от синът им С. С. С., който изчезнал
безследно във Франция. Получават вест от криминалната
полиция в гр.Исперих за неговата смърт, като не им е изяснено
при какви условия и кога е настъпила и какво ще стане с тялото
му. Лицето не разполага с достатъчно финансови средства за
транспортиране на починалия му син.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за транспортирането и погребението на синът му
Селим.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет- Самуил със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С. К. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 200 лв.
Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.
Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/
Изготвил преписа:…………....
/Дамла Ахмед/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 52
от заседание на 28.06.2019 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-1074 от Гюрсел Али
секретар на община Самуил.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община
Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен
срок по АПК пред Административен съд Разград.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Ф. Х. А. от с.Богданци, община Самуил.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

Общински съвет – Самуил със „За” – 14 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма.

Изготвил преписа:…………....

РЕШЕНИЕ 52.1064
Постъпила е молба с вх.№ 2214/28.05.2019г. от лицето Ф. Х. А. от
с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна
помощ за оперативно лечение.
Госпожа А. и съпругът й са безработни. На 08.12.2018г. е
постъпила за оперативно лечение в УМБАЛ Медика – гр.Русе с
диагноза „Екзоцервикс“. Поради разходите по оперативното
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 със
„За” –14 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. Х. А. от
с.Богданци, община Самуил в размер на 150 лв.

/Дамла Ахмед/

