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Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 10.152
Oбщинският план за развитие на община Самуил за периода
2014 – 2020 г. е приет от Общински съвет – Самуил с Решение
№35.621 / Протокол №35 от 29.04.2014 г., на основание чл.21, ал.1,
т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.24, т.1 от Закона за регионалното
развитие и чл.37, ал.1 от Правилника за неговото прилагане.
Изпълнението на Общинския план за развитие подлежи на
ежегоден мониторинг, на основание Чл.23 от Закона за
регионалното развитие /ЗРР/ и Чл.91 от Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие, разглеждане и приемане на
Годишен отчетен доклад за изпълнението на Общинския план за
развитие за предходната календарна година от Общинският съвет.
В тази връзка Община Самуил възложи на „Динамик
Салюшънс“ ЕООД – град Шумен с Договор № 135 от 21.04.2020 г.
изготвянето на Годишен отчетен доклад за 2019 г. за изпълнението
на Общински план за развитие на община Самуил 2014-2020 г.
Докладът е изготвен съгласно нормативните изикствания
на ЗРР и ППЗРР и съдържа:
1. анализ на общите условия за изпълнение на общинския
план за развитие и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и
приоритетите на общинския план за развитие въз основа на
индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
ОПР, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за
събиране, обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на

прилагане на общинския план за развитие през съответната
година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на
действията по изпълнение на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на
общинския план за развитие със секторните политики, планове и
програми на територията на общината, включително мерките за
ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на
съответната година;
4 изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на
целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на
областната стратегия за развитие;
5. заключения и предложения за подобряване на
резултатите от наблюдението на изпълнението на ОПР.
На основание Чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР
(ППЗРР) внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет –
Самуил Годишен отчетен доклад за 2019 г. за изпълнението на
Общински план за развитие на община Самуил 2014-2020 г.
Общински съвет – Самуил „За” –16 гласа; „Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

РЕШИ
1. На основание чл.21, ал.1, т.12, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и във
връзка с чл.23 от ЗРР, Общински съвет Самуил одобрява
и приема Годишен отчетен доклад за 2019 г. за
изпълнението на Общински план за развитие на община

Самуил 2014-2020 г.
2. Във връзка с чл. 91, ал.5 от ППЗРР, Общински съвет
Самуил възлага на Кмета на Община Самуил да
публикува документа „Годишен отчетен доклад за 2019
г. за изпълнението на Общински план за развитие на
община Самуил 2014-2020 г.“ на официалната страница
на община Самуил в интернет.
Приложение: Годишен отчетен доклад за 2019 г. за
изпълнението на Общински план за развитие на община
Самуил 2014-2020 г.

ОБЩИНА САМУИЛ
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за 2019 г.
за наблюдение изпълнението на Общински план за
развитие на община Самуил 2014-2020 г.
Изготвен на основание чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и
чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР)

Май 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
I. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в община Самуил
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение
III. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на общинския план за развитие и на областната стратегия за
развитие
IV. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие
1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване
и анализ на данни
2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване
на тези проблеми
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство
6. Резултати от извършени оценки към края на 2019 година
V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият годишен отчетен доклад обхваща периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019
г. Това е шестият по ред доклад за отчитане изпълнението на Общинския план за
развитие на Самуил за този програмен период и е изготвен на основание чл.23 от Закона
за регионалното развитие (ЗРР), чл.40 и чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР
(ППЗРР).
Oбщинският план за развитие на община Самуил за периода 2014 – 2020 г. (ОПР) е
средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално
развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ,
стратегически, динамичен документ, който очертава перспективата за икономическо,
социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.
Oбщинският план за развитие е приет от Общински съвет – Самуил с Решение №35.621
/ Протокол №35 от 29.04.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.24, т.1
от Закона за регионалното развитие и чл.37, ал.1 от Правилника за неговото прилагане.

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за
наблюдение на изпълнението, който се изготвя по определен от кмета на общината ред
и се одобрява от общинския съвет всяка следваща календарна година.
Общинският съвет е орган за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие. Мониторингът и контролът на изпълнението на Общинския план за развитие
са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики в Община
Самуил.
Мониторингът на Общинския план за развитие трябва да осигури ефективно и
ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които
попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да
спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен
достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и
качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти
и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към
текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят
евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие. Чрез
мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински съвет
– Самуил, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на
всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на
гражданското общество) ранна информация за напредъка, или липсата на напредък по
заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или

проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри
осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на
процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се
направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките.
Съгласно нормативните изисквания настоящият годишен отчетен доклад
включва:
-

Общи условия за изпълнение на общинския план, промени в

социално-икономическите условия в общината;
-

Постигнат напредък по изпълнение на приоритетите и целите от

ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение;
-

Предприети действия от компетентните органи за осигуряване на

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;
-

Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и

приоритетите на ОПР и на Областната стратегия за развитие;
-

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в

плана посредством реализацията на мерки и проекти/дейности и включените индикатори
за оценка.
В Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2019 г. са
използвани данни от НСИ, Информационната система ИСУН 2020, Дирекция „Бюро по
труда", Главна дирекция „ГРАО”, Областна дирекция „Земеделие” – Разград, справки и
отчети от Общинска администрация – Самуил и други.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНА САМУИЛ
Положително влияние върху процесите на местно ниво и средата за изпълнение
на Общинския план за развитие през 2019 г. оказват икономическата и финансова
устойчивост и относително стабилната политическата обстановка в страната.
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени
настъпилите промени в условията на живот, оказващи въздействие върху социалноикономическото развитие на община Самуил.
Едни от основните показатели за социално-икономическото състояние на
общината са демографските данни във всичките им измерения. Основен източник за тях
са Националният статистически институт (НСИ) и Главна дирекция „ГРАО” чрез своята

национална база данни „Население”. Данните от НСИ и „ГРАО” са актуални към
31.12.2019 г.
Демографска ситуация в страната през 2019 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
• Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
• Намалява детската смъртност;
• Увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на
бракоразводите;
• Остава непроменена очакваната средна продължителност на живота.
Демографски характеристики
Таблица 1: Население в община Самуил 2014- 2019 г.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всичко

6645

6570

6474

6453

6384

6408

Мъже

3385

3341

3279

3274

3223

3228

Жени

3260

3229

3195

3179

3161

3180

Източник: Национален статистически институт

Анализът на данните показва, че в община Самуил има тенденция на намаление
на населението (с около 4% за последните 6 години) или с 237 души по-малко през 2019
г. спрямо 2014 г. – началото на действието на ОПР. През 2019 г. се забелязва
положителна тенденция и известен ръст на населението с 36 души спрямо 2018 г. Към
31.12.2019 г. в община Самуил живеят 6408 души, 51% от които мъже и 49% жени.
Графика 1: Динамика на населението в община Самуил 2014 – 2019 г.
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По официални статистически данни в община Самуил живее 5,78% от
населението на област Разград (110 789 души) и само 0,82% от населението на Северен
централен (СЦР/ NUTS2 – 778 809 души). Средната гъстота на населението в общината

за 2019 г. е 25,63 души на кв. км. е по-ниска от средните стойности за област Разград
(46,44), за СЦР (53,09) и за страната (63,20). По брой населени места (14), Самуил се
нарежда на пето място сред седемте общини в областта. По територия (250 кв.км.) също
е на пето място след общините Разград, Кубрат, Исперих и Завет.
Таблица 2: Население в община Самуил по населени места към 31.12.2019 г.
Общо

Мъже

Жени

Самуил

6408

3228

3180

с. Богданци

440

224

216

с. Богомилци

276

140

136

с. Владимировци

1064

551

513

с. Голям извор

319

168

151

с. Голяма вода

247

124

123

с. Желязковец

616

318

298

с. Здравец

322

156

166

с. Кара Михал

53

30

23

с. Кривица

217

109

108

с. Ножарово

501

266

235

с. Пчелина

244

127

117

с. Самуил

1446

685

761

с. Хума

224

119

105

439

211

228

с. Хърсово

Източник: Национален статистически институт

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
урбанистичната класификация на община Самуил включва следните категории населени
места: 2 средни села (от 1000 до 2000 жители) – Самуил и Владимировци; 7 малки села
(от 250 до 1000 жители) – Богданци, Богомилци, Голям извол, Желязковец, Здравец,
Ножарово и Хърсово и 5 много малки села (до 250 жители) – Голяма вода, Кривица,
Пчелина, Хума и Кара Михал. Застрашено от пълно обезлюдяване и изчезване е само с.
Кара Михал (под 100 жители)

Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12.2019 г.
Населени места

с. Богданци

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Постоянен и настоящ
адрес в същото
населено място

716

503

458

с. Богомилци
с. Владимировци
с. Голям извор
с. Голяма вода
с. Желязковец
с. Здравец
с. Кара Михал
с. Кривица
с. Ножарово
с. Пчелина
с. Самуил
с. Хума
с. Хърсово
Община Самуил

557
304
1979
1138
380
389
448
289
1230
826
585
372
52
57
585
245
880
540
518
265
2728
1540
511
234
536
536
11705
7238
Източник: http://www.grao.bg

281
1056
344
270
737
343
34
213
515
240
1411
210
454
6566

По данни на ГРАО към 31.12.2019 г. населението на община Самуил по постоянен
адрес е 11705 души, а по настоящ адрес 7283 души. Жителите с постоянен и настящ адрес
в същото населено място са 6566 души. Голямата разлика между населението по данни на
НСИ и ГРАО се дължи на факта, че голяма част от хората избрали постоянен адрес в населено
място на община Самуил не живеят реално в общината и имат друг настоящ адрес. Броят на
жителите с постоянен и настоящ адрес в същото населено място, които формират реалното
население на общината е близък до броя на жителите по данни на НСИ.
Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2016 - 2019 г.
2016

2017

2018

2019

Всичко Мъже Всичко Мъже Всичко Мъже Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени
Общо
Под
трудоспособна1
В
трудоспособна2
Над
трудоспособна3

6474

3279

6474

3279

6474

3279

6384

3223

3161

6408

3228

3180

931

473

931

473

931

473

942

480

462

929

466

463

3964

2182

3964

2182

3964

2182

3879

2121

1758

3903

2134

1769

1579

624

1579

624

1579

624

1563

622

941

1576

628

948

Източник: Национален статистически институт

През 2019 г. под трудоспособна възраст е около 14,5% от населението на
общината. Възрастните над трудоспособна възраст са 1576 души или 24,5%. Около 61%
е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.
Към 2019 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% от населението, децата и
младежите до 29 г. са 29%. Останалите 43% са хора в активна трудова възраст между 30

1

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
3
Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63
години и 8 месеца за мъжете.
2

и 59 години. Анализираните особености на възрастовата структура, свидетелстват за
слаба тенденция на застаряване на населението на територията на община Самуил.
(Таблица 5)
Таблица 5: Население в община Самуил по възрастови групи към 2016 – 2019 г.
Възраст
Общо
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+

2016

2017

2018

2019

6474
6453
6384
565
578
590
611
611
611
735
712
665
813
805
789
983
978
929
986
988
1010
917
906
902
643
642
667
221
233
221
Източник: Национален статистически институт

6408
581
584
661
765
950
1057
896
688
226

Естественият прираст на населението в община Самуил е отрицателен, като през
2019 г. е минус 47 души. Средногодишният брой на живородените деца в общината за
периода 2014-2019 г. е 62. Средната смъртност за периода е 111 човека годишно.
Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност водят до дисбаланс в
демографските показатели на общината и са причина за отрицателния естествен прираст.
Таблица 6: Естествен прираст на населението на община Самуил 2014-2019 г.
Година
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Общо
64
56
49
63
76
63

Живородени
Умрели
Естествен прираст
Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
28
36
134
68
66
-70
-40
-30
27
29
97
50
47
-41
-23
-18
25
24
109
52
57
-60
-27
-33
34
29
107
56
51
-44
-22
-22
42
34
109
56
53
-33
-14
-19
29
34
110
60
50
-47
-31
-16
Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст през повечето анализирани години е отрицателен, като за
2014 г. е – 64 души. През 2017 г. за първи път от осем години е положителен +23 души,
през 2018 г. отново е отрицателен -36, а през 2019 г. е +71. Средногодишно населението
на община Самуил е намалявала от миграция с около 12 човека, което оказва съществено
влияние върху демографските процеси. Постепенно тенденциите на изселване от
общината намаляват и нетния механичен прираст става положителен.
Таблица 7: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самуил 2014-2019 г.
Година
2014

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

89

39

50

153

60

93

-64

-21

-43

2015

88

34

54

122

55

67

-34

-21

-13

2016

126

44

82

162

79

83

-36

-35

-1

2017

187

80

107

164

63

101

23

17

6

2018

166

52

114

202

89

113

-36

-37

1

2019

275

128

36

35

147
204
92
112
71
Източник: Национален статистически институт

Заетост и безработица
Равнището на безработица в община Самуил намалява, но остава със стойности
значително над средните за област Разград и за страната.
Таблица 8: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Самуил
за периода 2013 - 2018 г.
Показател

2015

2016

2017

2018

2019

Брой регистрирани лица

843

706

641

585

612

Жени

479

406

367

329

351

Мъже

364

300

274

256

261

Равнище на безработица
36.4
32.4
28.2
24.4
(%)
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих

24.2

В рамките на анализирания период безработицата намалява с 12.2 пункта – от
36,4% през 2015 г. на 24,2% през 2019 г. За сравнение средното равнище на безработица
в страната към 31.12.2019 г. е 5.9%, а за област Разград – 10,4%.
През 2019 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в
община Самуил е 612 души. Налага се изводът, че безработицата се запазва висока и
пазарът на труда се нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки.
Структурата на безработицата по пол е с преимущество на жените. Относителният дял
на безработните жени за 2019 г. е 57% срещу 43% на безработните мъже.
Графика 2: Динамика на безработицата в община Самуил 2015-2019 г.
40,00

36,40%

35,00

32,40%

30,00

28,20%

25,00

24,40%

24,20%

2018

2019

20,00
15,00

10,00
5,00
0,00
2015

2016

2017

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих

В община Самуил се запазват високите абсолютни стойности на регистрираните
безработни лица без квалификация и специалност. С основно и по-ниско образование
са 395 души или 65% от безработните към 31.12.2019 г. Безработните младежи до 29
години са 70 (около 11%), а безработните на възраст над 50 години 326 или 53%.
Продължително безработните лица с регистрация на пазара на труда над 1 година са
292 или 48%, от тях 212 или 73% са с основно и по-ниско образование и това затруднява
реализацията им на пазара на труда.
Таблица 9: Регистрирани безработни лица по населени места за 2019 г.
№
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Населено място

Брой безработни лица

Самуил
88
Богомилци
19
Владимировци
119
Голяма Вода
20
Голям Извор
53
Богданци
60
Желязковец
59
Здравец
31
Кара Михал
2
Ножарово
46
Кривица
10
Пчелина
17
Хума
15
Хърсово
44
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих

По населени места най-много са регистрираните безработни от с. Владимировци
– 119 лица или 19,4%, с. Самуил – 88 или 14% и селата Богданци – 60 безработни и
Желязковец – 59, съответно по около 10%.
През 2019 г. в община Самуил са разкрити 12 нови работни места, а на работа през
годината са наети 44 безработни лица.
Социални дейности и услуги
В Община Самуил се предоставят качествени и разнообразни социални услуги,
представени в Таблица 10.
Таблица 10: Информация за функциониращите социални услуги в община Самуил през
2019 г.

1

Дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост /ДПЛУИ/, (ДДД)
Адрес: с.Самуил, ул. „Любен Каравелов“
№4

2

Център за обществена подкрепа /ЦОП/,
(ДДД)
Адрес: с.Самуил, ул. „Х. Димитър” № 5

3

Център за социална рехабилитация и
интеграция /ЦСРИ/, (ДДД)
Адрес: с.Владимировци, ул.“В.Левски“
№2

4

5

6

7

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, (ДДД) Заповед № РД 010334/07.03.2018г., считано от 01.09.2018г.
на Изпълнителен директор на АСП
Адрес: с. Богомилци, ул. „Гео Милев“ №2

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, (ДДД) Заповед № РД011503/07.08.2018г., считано от 01.11.2018г.
на Изпълнителен директор на АСП
Адрес: с.Самуил,ул. Драва № 2

Защитено жилище за пълнолетни лица с
умствена изостаналост /ЗЖ/, (ДДД)
Адрес: с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40А

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, (ДДД)
Адрес: с. Пчелина, ул. „Куванджилар“ №4

Персонал

Социални услуги

Капацитет

№

86

55

20

5

30

9

15

14

14

13

8

5

15

14

Съдържание-основни
дейности, фокус на услугата
Специализирана
институция,
предоставяща
комплекс от
социални услуги на навършили
пълнолетие, при които е
изчерпана възможността за
извършването им в семейната
среда или друг вид социална
превенция,
предлагана
в
общността.
Подкрепа на деца и семейства
във високо рискови общности
/жени с рискова бременност;
деца на улицата; деца жертви на
експлоатация; трайно отпаднали
от училище деца и деца, които са
в
ситуация
на
социална
изолация, както и на техните
семейства/.
Предоставяне на
консултативни, терапевтични и
рехабилитационни дейности,
насочени към създаване,
поддържане и разширяване на
социалните умения, както и
обучение за водене на
самостоятелен начин на живот.
Предоставяне
на
индивидуализирана
грижа,
подкрепа
и
осигуряване
качество на живот, което
гарантира благосъстоянието и
недопускането на социално
изключване на всяко лице.
Предоставяне
на
индивидуализирана
грижа,
подкрепа
и
осигуряване
качество на живот, което
гарантира благосъстоянието и
недопускането на социално
изключване на всяко лице.
Предоставяне на жизнена среда,
близка до семейната с цел
създаване на условия за
подпомагане, взаимопомощ,
ефективна защита и социална
интеграция на хора с умствена
изостаналост.
Предоставяне
на
индивидуализирана
грижа,
подкрепа
и
осигуряване
качество на живот, което
гарантира благосъстоянието и
недопускането на социално
изключване на всяко лице.

8

9

10

11

12

13

ЦНСТ за пълнолетни лица с физически
увреждания, (ДДД)
Адрес: с. Хърсово ул. „Пейо Яворов” №1

ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция,
(ДДД)
Адрес: с.Хума, ул. „Гагарин” № 4
Център изграден по Социално
включване Проект “ Детство без
граници”, процедура BG05M9OP001-2.004
„Услуги за ранно детско развитие” по ОП
РЧР
Адрес: с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №
3

Общинско предприятие „Обществено
хранене и социални услуги“
Адрес: с.Самуил, ул.“Х.Димитър“ №4

Предоставяне на услугите "Личен
асистент и Домашен помощник"
съгласно Споразумение ФС01-0728 от
28.12.2018 г., сключено между АСП и
Община Самуил. Продължение на Проект
“Подобряване качеството на живот на
хора с увреждания и хора над 65 г. в
Община Самуил”, по процедура
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
финансирани по ОП „РЧР”
Адрес: Община Самуил, ул. Хаджи
Димитър №2

Общинско социално предприятие
„Озеленяване и благоустройствообщина Самуил”- Решение №17.336 от
28.02.2017г. и Решение № 19.384 от
20.04.2017.г.на ОбС-Самуил, Проект
“Осигуряване на заетост в общинско
социално предприятие - община Самуил”,
процедура BG05M9OP001-2.010
„Развитие на социалното
предприемачество” по ОП РЧР 2014-2020

15

15

13

12

88

-

2 кухни
по 100
човека
капацитет

Осигуряване на подходящо
равнище на интервенция и
подкрепа на възрастни хора с
физически увреждания, което да
даде възможност на хората да
постигнат максимална
самостоятелност и контрол над
собствения си живот.
Осигуряване на грижи за хора с
деменция, нуждаещи се от 24
часово обгрижване в среда
близка до семейната.
Комплексни, междусекторни,
здравни, консултативни и
образователни услуги за децата
и техните семейства с цел да
посрещнат предизвикателствата
в образователната системата и
да бъдат активни участници в
социалния живот на страната.
Ограничаване и предаване на
бедността между поколенията.
Общинско предприятие
„Обществено хранене и
социални услуги“ предлага
следните услуги: Обществена
трапезария- осигуряване на
безплатна храна на хора с много
ниски доходи или без доход;
Дейности на ДСП.Осигуряване
на дневна и почасови услуги за
стари хора.
Дейности за лична помощ, в
това число и дейности с медикосоциална насоченост;Дейности
за социална подкрепа и
социално
включване;Комунално-битови
дейности.

114

-

Дейности по благоустрояване и
озеленяване на населените
места на общината;Дейности по
отглеждане дръвчета, храсти,
цветя и други растения.
20

г.
Адрес: Община Самуил, ул. Хаджи
Димитър №2,
Източник: Община Самуил

Здравеопазване
Здравното и медицинско обслужване на населението в община Самуил през 2019 г. се
осъществява от 3 броя индивидуални практики за първична извънболнична помощ и 2 броя
лекарски практики по дентална медицина.
Училищното и детско здравеопазване се осигурява от 7 души медицински персонал,
работещи в здравните кабинети в училищата и детските градини от общината.

Всички деца на територията на община Самуил се имунизират, съгласно
имунизационния им календар. Извършват се и профилактични прегледи и изследвания
на населението за социално - значимите заболявания.
Специализираната извънболнична, доболнична и болнична помощ в общината се
осигуряват в областния град Разград. Спешната медицинска помощ за част от селата е от
Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Разград, а за останалите от Филиал за спешна
медицинска помощ – гр. Исперих.
Образование
На територията на Община Самуил през учебната 2018/2019 г. функционират 4
училища, в т. ч. 3 основни училища и 1 средно училище:
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Самуил, средищно училище;
 ОУ „Христо Ботев” - с. Владимировци, средищно училище;
 ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - с. Хърсово, средищно училище;
 ОУ ”Св.Климент Охридски” - с. Желязковец
Три от училищата са средищни: СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Самуил; ОУ „Христо
Ботев” - с. Владимировци и ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - с. Хърсово.

Преподаватели

Паралелки

Общообразова
телни
училища

Учебна година

Таблица 11: Училища и учащи в община Самуил за периода 2014-2019 г. (брой)
Учащи
Общо

I - IV клас

V - VII клас

VIII - XII клас

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

2014/2015

4

23

45

585

303

282

225

113

112

230

131

99

130

59

71

2015/2016

4

22

43

512

269

243

185

96

89

227

121

106

100

52

48

2016/2017

4

23

42

561

295

266

196

101

95

244

135

109

121

59

62

2017/2018

4

24

41

542

292

250

183

101

82

191

99

92

168

92

76

2018/2019

4

25

46

526

274

252

191

103

88

147

72

75

188

99

89

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

През учебната 2018/2019 г. в община се обучават 526 ученици, разпределени в 25
паралелки. Броят на учениците намалява с 16 спрямо предходната учебна година, но
броят на учителите се увеличава с пет и към 2018/2019 г. е 46.
Училищните проекти в общината се изпълняват предимно съвместно с МОН.
Реализирани проекти и програми на училищата в община Самуил за 2019 г.:
 СУ”Св. Св. Кирил и Методий” - Самуил
1. Интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” –
Компонент I, финансиран от ОП НОИР. Стойността на бюджета на проекта за
училището е 29322,00 лева, а периодът на изпълнение е от месец март 2019 г.
2. Национална програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и
училищно образование”. По проекта е изградена безжична интернет мрежа в
училището. Периодът на изпълнение е януари – март 2019 г., а общата
стойност 12 750 лева.
3. Национална програма на МОН „С грижа за всеки ученик” – Модул 2:
„Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния
етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка”. Целта на проекта е усвояване на заложените
знания по БЕЛ, траен интерес към предмета, подобряване на успеха по БЕЛ и
ангажираност на учениците. Периодът на изпълнение по график през 2019 г.,
а стойността 1848 лева.
4. Национална програма на МОН „Ученически шкафчета”. По проекта
училището е оборудвано с ученически шкафчета за олекотяване на
ученическите раници. Периодът на изпълнение е 2019 г., а общата стойност
5200 лева.
5. Национална програма на МОН „Иновации в действие”, модул 1 и 2

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации”. Целта
на проекта е създаване на сътрудничество, добри практики и популяризиране
на дейностите в мрежата на партниращите иновативни училища: СУ
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Самуил и Частно средно училище „Мечтатели”
гр. Варна. Периодът на изпълнение е месец ноември 2019 г., а общата стойност
2000 лева.
6. Проект „Подкрепа за успех”, финансиран от ОП НОИР, чрез МОН. Целта на
проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по –
пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за
преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на
учебното съдържание. Периодът на изпълнение е ноември 2019 г. - юли2020
г., а общата стойност 7322 лева.
7. Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по
природни науки”. По проекта са осигурени лабораторни и експериментални
уреди за онагледяване на учебния процес по природните науки в училището.
Периодът на изпълнение е през 2019 г., а общата стойност 629 лева.
8. Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по
природни науки”, Дейност 2 „Подобряване на условията за експериментална
работа по природни науки в профилирана подготовка”. По проекта е
подобрено качеството на материално-техническата база чрез ремонт и
обзавеждане на кабинети по биология и здравно образование (БЗО) и химия и
опазване на околната среда (ХООС). Периодът на изпълнение е от май 2019 г.
до май 2020 г., а общата стойност 70 000 лева.
9. Национална програма на МОН „Заедно в грижа за ученика”, Модул 1
„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на
учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”. Проектът включва
системно проследяване
на личните постижения на учениците, чрез създаване на индивидуално
портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни
предмети. Периодът на изпълнение е септември 2019 г. – март 2020 г., а
общата стойност 1620 лева.
10. Национална програма на МОН „Образование на утрешния ден”, Модул

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”.
Целта на проекта е насърчаване на по-голяма цифрова компетентност и
въвеждане

на

системен

и

комплексен

подход

за

интегриране

на

образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното
използване. Периодът на изпълнение е от декември 2019 г. до септември 2020
г., а общата стойност 10125 лева.
 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово
1. Интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” –
Компонент I, финансиран от ОП НОИР. Стойността на бюджета на проекта за
училището е 18882.97 лева, а периодът на изпълнение е от месец март 2019 г.
2. Проект „Подкрепа за успех”, финансиран от ОП НОИР, чрез МОН. Целта на
проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по –
пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за
преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на
учебното съдържание. Периодът на изпълнение е 30 месеца, считано от
февруари 2019 г.
3. ОП НОИР, проект „Образование за утрешния ден”. Целта на проекта е
усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, подобряване
достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи
и мобилни приложения, модернизиране на методите и средствата на обучение
и др. Периодът на изпълнение е 36 месеца, считано от 15.10. 2019 г.
4. Национална програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и
училищно образование”. По проекта е изградена безжична интернет мрежа в
училището. Периодът на изпълнение е 2019 г., а общата стойност 12 750 лева.
5. Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, Модул“Подкрепа на целодневното обучение на учениците“. Периодът
на изпълнение е 2019 г., а общата стойност 9235,16 лева. По проекта е
обзаведена стая за занимания по интереси за учениците от начален етап в ЦДО
на стойност 3478,54 лева. Закупени са образователни игри на стойност 2356,64
лева, книги на стойност 1792,40 лева и консумативи и материали на стойност
1607,58 лева.Повишено е качеството на образователно-възпитателния процес,
формирани са умения, мотивация, самодисциплина и отговорност от страна
на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви.

 ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци
1. Интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” –
Компонент I, финансиран от ОП НОИР. Стойността на бюджета на проекта за
училището е 34937,82 лева, а периодът на изпълнение е от месец март 2019 г.
2. Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна
среда”. По проекта са закупени 68 броя индивидуални ученически шкафчета.
Периодът на изпълнение е 09.2018 г. – 06. 2019 г., а общата стойност 3400,00
лева.
3. Национална програма на МОН „Подкрепа за целодневно обучение на
учениците”. По проекта е обзаведена и оборудвана стая за занимания по
интереси. Периодът на изпълнение е 09.2018 г. – 06. 2019 г., а общата стойност
10050,00 лева.
4. Национална програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и
училищно образование”. По проекта е изградена безжична интернет мрежа в
училището. Периодът на изпълнение е месец април 2019 г., а общата стойност
10500,00 лева.
Училището работи и по националните проекти на МОН, финансирани от ОП
НОИР „Подкрепа за успех” и „Образование за утрешния ден”, насочени към
преодоляване на образователните дефицити и придобиване на основни компетентности
по ИТ.
 ОУ „СВ. Климент Охридски” с. Желязковец
1. Интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” –
Компонент I, финансиран от ОП НОИР. Стойността на бюджета на проекта за
училището е 18235.97 лева, а периодът на изпълнение е от месец март 2019 г.
2. Национална програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищно
образование”. По проекта е изградена безжична интернет мрежа в училището.
Периодът на изпълнение е януари - март 2019 г., а общата стойност 6650,00 лева.
3. НП „Подкрепа за успех”. Целта на проекта е да се подпомогне равния достъп до
качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното
образование, чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и
пропуски при усвояване на учебното съдържание. Периодът на изпълнение е
ноември 2019 г. – юли 2020 г., а общата стойност 4656,00 лева.

В Община Самуил функционират две детски градини с шест филиала към тях,
както следва:
1. ДГ „Кокиче” с.Самуил с филиали:
-

ДГ „Осми март” с.Желязковец

-

ДГ „Първи юни” с.Хърсово

2. ДГ „Радост” с.Владимировци с филиали:
-

ДГ „Детска радост” с.Голяма вода

-

ДГ „Детелина” с.Богданци

-

ДГ „Бъдеще” с.Ножарово

-

ДГ „Детелина” с.Здравец

Таблица 12: Детски градини и деца в детските градини на община Самуил 2014-2019 г.
(брой)
Учебна година

Детски
градини

Педагогически
персонал

Места в
детските
градини

Деца
Общо

Момчета

Момичета

2014/2015

2

26

393

229

112

117

2015/2016

2

24

393

190

90

100

2016/2017

2

23

315

174

82

92

2017/2018

2

21

314

179

87

92

2018/2019

2

21

319

164

73

91

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

През учебната 2018/2019 г. децата в детските градини в общината са 179,
разпределени в 13 групи, като в ОДЗ „Кокиче” – с. Самуил има 1 яслена група за 2
годишни с капацитет 12 деца. Като цяло броят на децата в детските градини ежегодно
намалява. Капацитетът на детските заведения (319 места към 2019 г.) е достатъчен, за да обхване
всички деца от 3 до 7 годишна възраст на територията на община Самуил.
Проекти на Детски градини за 2019 г.



ДГ „Кокиче“ - с. Самуил

Интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” – Компонент I,
финансиран от ОП НОИР. Стойността на бюджета на проекта за детската градина е 22
427 лева, а периодът на изпълнение е от месец март 2019 г.


ДГ „Радост“ - с. Владимировци

Интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” – Компонент I,

финансиран от ОП НОИР. Стойността на бюджета на проекта за детската градина е 31
307 лева, а периодът на изпълнение е от месец март 2019 г.
Проект №BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. По проекта
се изплащат таксите на децата, които са включени в целевата група.
Култура
Културният живот в община Самуил през 2019 г. е богат и разнообразен, наситен
с празнични събития, честване на годишнини, национални и местни празници.
Основни средища на културната дейност в общината са 14 читалища,
регистрирани съгласно ЗНЧ. В дейността им се включваше библиотечно дело,
любителско творчество, културна и кръжочна дейност, организиране на обществени
прояви.
Към читалищата има създадени и функциониращи танцовите групи и самодейни
състави, както следва:
Читалище „Христо Ботев - 1925” – Самуил - танцова група „Младост”, със
следните участия през 2019 г.: Общински фолклорен събор „Тюлбето”, Община Лозница,
Капански събор – местността Пчелина, участие в традиционния празник на Община
Самуил, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – откриване на първия учебен ден, юбилеен
концерт в с. Владимировци. Участия в културни мероприятия– Бабинден, Осми март,
Коледно-Новогодишни тържества.
Читалище „Иван Вазов -1018“ – Владимировци - детска танцова група и певческа
група, със следните участия през 2019 г.: осмомартенски празник в ЦНСТ село Пчелина;
Регионален фолклорен капански събор 2019 г.; Събор в с. Гецово на 04.06.2019 г.;
Общински събор „Тюлбето” - с.Сейдол; Ден на майчиния език в с.Веселина, община
Лозница; тържествена митинг заря и рецитал; патронен празник на ОУ „Христо Ботев”
село Владимировци на 02.06.2019 г.; честване на Рамазан байрам „Да замесим колач” да
се научат подрастващите да месят тесто с 4-тите класове. Събор в с.Хърсово; Събор в
Демир баба; Селищен празник „Калоянови дни” в Цар Калоян, област Разград 27.08.2019 г.; Празник на община Самуил - 05.09.2019 г.; Конкурс „Букет 2018” областен
кръг; честване на Курбан байра; 100 годишен юбилей на НЧ „Иван Вазов-1918”;
„Коледна магия“ – тържествено посрещане на Коледа.
Читалище „Бъдещност-1930“ – с. Ножарово - детска танцова група, участие в
традиционния празник на Община Самуил, юбилеен концерт в с. Владимировци.

Участия в културни мероприятия за Бабинден, Осми март, Коледно-Новогодишни
тържества и др.
Организирани мероприятия и чествания по населени места през 2019 г.:


21 януари /Бабинден/;



14 Февруари /Трифон Зарезан/ Празник на лозаря Трифон Зарезан- възобновяване
на традицията по случай деня на лозаря, посещение на лозовите масиви в селото.
На чаша вино с клуба на пенсионера и младежки клуб, посветено на деня на
влюбените и Трифон Зарезан.



19.02.2019 г. - Беседа-разговор за апостола на свободата Васил Левски в Читалище
„Развитие -1903“ – с.Кривица.



22-28.02.2019 г. - Работилница за мартеници, изработване и подаряване
мартеници на децата, конкурс за най-оригинална мартеница, съвместно с клуб
„Сръчни ръце”- Читалище „Развитие -190“ – с.Кривица.



1 Март по случай Баба Марта са организирани конкурси за най-красиво ръчно
изработена мартеница, направени от майки и деца от Детска градина „Кокиче” с.Самуил и Детска градина „Радост” - с. Владимировци и филиалите към тях.



03.03.2019 г. - Национален празник на Р.България - беседа-разговор в клуб на
пенсионера.



8 Март /Международния ден на жената/ - тържествен концерт посветен на Денят
на жената и организирано женско парти съвместно с Инициативния комитет на
жените.



01-07.04.2019 г. Седмица на детската книга „Маратон на четенето” .



01.04.2019 г. - Ден на хумора и шегата.



05.04.2019 г.- Подготовка за Великден, да нашарим красиви Великденски яйца.
Украсяване на яйца, награда за най-хубаво яйце, съвместно с децата от клуб
„Сръчни ръце” и Защитено жилище- с.Кривица.



12.04.2019 г. „Комичене”- пресъздаване на обичая, организирано от Читалище
“Иван Вазов -1018 “- Владимировци и Читалище “Бъдещност -1930 “- Ножарово



18.04.2019 г. Подреждане на кът в читалищата - историческо наследство Читалище „Иван Вазов -1018 “- Владимировци;



12.04.2019 г. - На поход в гората за бране на див чесън, съвместно със Защитено
жилище - с.Кривица и клуб „Сръчни ръце”- Читалище „Развитие -1903“ Кривица.



Великден - Месец Април 2019 г. - изложба на великденски яйца и козунаци.



05.05.2019 г. - Конкурси, състезания, забавни игри по повод „Международен ден
на хората с увреждания”.



11.05.2019 г. - „Ден на библиотекаря” - среща с читатели в библиотеката на
Читалище „Развитие -1903 “- с.Кривица.



23.05.2019 г. - Традиционен селищен празник – с. Кара Михал.



24.05.2019 г. Традиционен селищен празник – с. Пчелина.



24.05.2019 г. Традиционен селищен празник – с. Голям извор.



01.06.2019 г. Честване деня на детето. Конкурс за рисунка на асфалт: „Рисувай с
усмивка”.



02.06.2019 г. - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на
България, Традиционен селищен празник – с. Владимировци.



24.06.2019 г.- Празник на билките „Еньовден”. На поход за бране на билки.
Плетене на венец от билки и минаване през него за здраве, съвместно със
Защитено жилище- с.Кривица. „На чаша билков чай”- какво знаем за билките и
техните лечебни свойства, най-разпространените билки - среща разговор с
членовете на клуб на пенсионера- Читалище “Развитие -1903“ – с.Кривица;



01.08.2019 г. Лятна читалня - какво да четем през ваканцията.



Месец Септември 2019 г.- Традиционен празник на община Самуил„



28.09.2019 г. - „Моята градина-плодородна и златна”- есенна изложба с дарове от
природата, съвместно с „Клуб на пенсионера”, „Младежки клуб” и клуб „Сръчни
ръце”- Читалище “Развитие -1903“ – с.Кривица.



01.10.2019 г. - Международен ден на хората от третата възраст и световен ден на
музиката и поезията – поетично четене.



01.11.2019 г. - Ден на народните будители - литературни програми.



23.12.2019 г. - Коледни и новогодишни празници. Изложба базар на сурвачки и
коледни картички.



31.12.2019 г. - Посрещане на Нова година.
Организирани чествания на бележити дати и събития от читалищата:
- м.януари – 170 г. от рождението на Христо Ботев, български поет, революционер

и

публицист (1848-1876) - четене на откъси от негови произведения;
- м.януари – организира се среща с творчеството на Алеко Константинов по

случай 155 години от рождението на писателя, за учениците от 4-ти клас в с.

Владимировци;
- м.януари - 140 години от рождението на Пейо Яворов –з апознаване с
творчеството на автора с деца от ЦСРИ и обособяване на кът в читалището в с.
Владимировци;
- м.февруари – 145 г. от обесването на Васил Левски ( 1873 ) – беседа-разговор;
- м.мар т- 150 г. от рождението на Максим Горки, руски писател (1868-1936) четене на откъси от произведения;
- м.февруари - беседа за толерантността в любовта, посветена на празника на
влюбените „Свети Валентин” за ученици от 7-ми и 8-ми клас;
- Зимни четения в библиотеката на читалището в с. Владимировци – четене на
приказки от любими детски писатели;
- м.март - „Мартенички бели и червени” – арт ателие с ученици от ОУ, ЦСРИ и
ДГ, проведе се конкурс;
- Седмица на водата под наслов „Магическата сила на водата” по повод
Международен ден на водата;
- Прожекция на филм: „Бягай от наркотиците”
- м.април – 125 г. от рождението на Елисавета Багряна, българска поетеса (18931991) - четене на откъси от произведения;
- м.май - 155 г. от първото честване на празника на Светите братя Кирил и
Методий (1863) – Беседа - разговор;
- м. май –Международен ден на Червения кръст и Червеният полумесец.
Демонстрации как се правят превръзки при спешна помощ, мултимедийна презентация;
- Професионален празник, ден на библиотечните специалисти - 11.05. – участие
на доброволци в инициативата „Библиотекар за един час”, с цел популяризиране
професията на библиотекаря;
- Ден на славянската писменост и българска култура - 161 г. от първото честване
на Св.Св. Кирил и Методий в Пловдив през 1856 г.;
- м.юни - обявявява се традиционния конкурс за най-много прочетени книги през
лятото
- 01 юни – Международен ден за защита на децата - детски карнавал на
приказките; „Вълшебно детство” – изложба на детски рисунки по повод 1 юни;
- 02 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимоста на България;
- 05 юни - Международен ден за опазване на околната среда;
- м.юни- 95 г. от смъртта на Христо Смирненски- български поет (1898-1923) -

четене на откъси от произведения;
- м.юли – 215 г. от рождението на Александър Дюма-баща, френски писател
(1803-1870) - четене на откъси от произведения;
- м.юли - читалище в с.Владимировци - обучителна програма „Роден край”
набиране на информация за обичаите и традициите в селото Владимировци от
специалната група, създадена по проект „Пътешествие в света на ИКТ;
- м.август - 130 г. от рождението на Дора Габе, бележита българска поетеса,
преводачка и общественичка (1888-1983) - четене на откъси от произведения;
- м.септември – 120 г.от рождението на Димитър Талев, български писател (18981966) - четене на откъси от произведения;
- м.септември – читалище с.Владимировци - 133 години от провъзгласяване
на Съединението на Княжество България и Източна Румелия;
- м.октомври – 60 г. от смъртта на Ран Босилек (Генчо Негенцов), български
писател и преводач (1886-1958) - четене на приказки;
- 01 октомври- Международен ден на музиката и поезията - състезание за найдобър рецитатор в с. Владимировци;
- м.октомври - открита изложба под надслов ”История на НЧ”Иван Вазов-1918“ и
етнографската сбирка в читалището;
- 10.11. - Международен ден на младежта - „Да опознаем географията на
България” - състезание между 7-мите класове;
- 14.11. - Световен ден на болните от диабет - здравна беседа;
- 296 години от рождението на Паисий Хелендарски-/1722-1773;
- Есенен празник ”конкурс за най-грамадна тиква/за цялото село/, изложба на
изделия от есенни листа; честване на Вси светии-конкурс за най-оригинален костюм;
- м.ноември - 105г. от рождението на Асен Босев, български поет и преводач,
автор на детско-юношеска литература (1913-1997) - четене на приказки;
- м.декември- 150 г. от рождението на Димитър Т.Страшимиров, написал първите
публикации за живота на Васил Левски (1868-1939) - четене на откъси от произведения;
- 05.12 - Международен ден на доброволеца;
- по програма „Глобални библиотеки-България” бяха обучени 12 възрастни за
начална компютърна грамотност; изнесена бе презентация пред цялата общественост за
дейностите проведени през годината;
- участие в проект ”Да създадем заедно България 2020” по програма на Областен
информационен център-Разград;

- участие в национален форум с международно участие-организатор фондация
„Глобални библиотеки–България”;
- традиционна изложба „Коледни картички“ и арт работилница;
- Изработване на коледно-новогодишна украса и сурвачки - клуб „Сръчни ръце”;
- организиране посрещане на Нова година в центъра на селото.
Спорт
Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на
младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Самуил. Общината
Самуил разполага със спортен комплекс с обща площ 46 340 кв. м и застроена площ 75
кв. м, включващ съблекални и административна сграда. Комплексът включва и футболно
игрище. В момента комплексът се използва предимно от футболен клуб „Локомотив“ Самуил. На територията на общината се ползва и футболно игрище в село
Владимировци. Ежегодно за празника на Община Самуил се организира турнир по
свободна борба, в който участват възпитаници на местния спортен клуб по борба
„Шампиони” и спортисти от съседни общини.
Под патронажа на Общината се организират и провеждат ежегодни спортни
ученически състезания и прояви, като турнири по: баскетбол; хандбал; футбол, тенис на
маса, шах и лека атлетика, съобразно графика за общински кръг на ученическите
състезания за учебната 2018/2019 год. През м.юли и м.август са организирани турнири
по тенис на маса и футбол в с. Кривица.
Икономическо развитие
През 2019 г. икономическото развитие на община Самуил бележи известен ръст
спрямо предходните две години.Структуроопределящи отрасли за местната икономика
са селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и производство на
превозни средства (вагони) като водещо значение има селското стопанство. Неговата
специализация определят характера на цялата територия и облика на населените места.
Състоянието на местната икономика се определя и влияе от много на брой и
различни по естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази връзка
е важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите общината
територии, което детерминира средата за нейното развитие, позицията на общината
спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за
растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на общината.

Таблица 13: Брой предприятия (без финансовите) в община Самуил за 2014 - 2018 г. 4
Икономически дейности

2014

2015

2016

2017

2018

Селско, горско и рибно стопанство
22
20
22
26
Преработваща промишленост
8
7
8
8
Строителство
..
..
Търговия, ремонт на автомобили е
51
51
46
44
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
4
6
4
..
Хотелиерство и ресторантьорство
4
4
4
3
Операции с недвижими имоти
4
..
..
..
Административни и спомагателни дейности
..
5
..
3
Хуманно здравеопазване и социална работа
..
..
..
4
Други дейности
..
..
..
..
Общо за общината:
103
104
95
97
Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Разград

27
10
..
41
..
3
5
3
4
..
101

Броят на предприятията в общината през 2018 г. е 101 или с 4 повече спрямо 2017
г., но с 2 по-малко спрямо първата година на изпълнение на ОПР - 2014 г. В същото време
основните икономически показатели на местните фирми се подобряват. Произведената
продукция нараства през 2018 г. до 29895 хил. лева, приходите от дейността са 37245
хил. лева, нетните приходи от продажби – 30596 хил. лева. Печалбите достигат 3524 хил.
лева. Броят на заетите и наетите лица, леко намалява с по 16 спрямо първата година на
прилагане на ОПР – 2014 г.
Таблица 14: Сравнителен анализ на основните икономически показатели на
отчетените нефинансови предприятия 2014-2018 г.

Година

Нетни
Брой
Произведена Приходи от
Разходи за
Заети Наети
приходи от
Печалба Загуба
предприятия продукция
дейността
дейността
лица лица
продажби
Брой

Х и л я д и л е в о в е

Брой

2014

103

26586

32916

28109

31199

1949

445

516

427

2018

101

29895

37245

30596

33574

3524

281

500

411

Източник: Национален статистически институт

Най-много фирми развиват дейност в сектора на търговията и услугите – 41
предприятия, следва сектор „селско, горско и рибно стопанство” – 27 и преработваща
промишленост – 10 предприятия.
Около 40% от произведената продукция в общината и 35% от нетните приходи от
продажби са реализирани в сектора на селското и горското стопанство.
Около 95% от предприятията в общината са микро с до 10 заети лица, има едно

4

Актуалните статистически данни за икономическото развитие на общините към момента на изготвяне на
настоящия Годишен отчетен доклад са за 2018 г. Данните за 2019 г. по икономически показатели ще бъдат
публикувани от НСИ в края на 2020 г.

средно предприятие - над заети 50 лица и 4 малки фирми с персонал от 10 до 50 лица.
Към 2018 г. няма големи предприятия с повече от 250 работници и служители.
Средната годишна работна заплата в община Самуил се увеличава от 8754 лева
през 2016 г. на 10435 лева през 2018 г., но остава със стойности под средните за област
Разград (11569 лева) и за страната (13755 лева).
Селското стопанство в Самуил продължава да се развива устойчиво и през 2019
г. Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 175205,584 дка, в това число: ниви
– 151 037 дка, трайни насаждения 2734 дка, ливади и пасища – 11952 дка и други –
9482,584 дка.

Таблица 15: Земеделска земя за община Самуил 2017-2019г.
Площ дка по години

Ниви

Трайни насаждения

Ливади и пасища

2017

150 573

2 698

12 443

2018

150 883

2 732

12 119

2019

151 037

2 734

11 952

Източник: ОДЗ – Разград

Броят на регистрираните земеделски производители в община Самуил нараства
от 267 през стопанската 2016/2017 г. на 351 през 2017/2018 г. и след това намалява на 334
през 2018/2019 г.
Таблица 16: Брой регистрирани земеделски производители по стопански години 20162019 г.
2016/2017

2017/2018

2018/2019

267

351

334

Източник: ОДЗ – Разград

В община Самуил към 2019 г. няма регистрирани сдружения за напояване и
напоявани земеделски площи. Растениевъдството е изцяло монокултурно - интензивно
зърнопроизводство, малък дял на зеленчукопроизводство, овощарството и лозарството.
Таблица 17: Основни видове отглеждани земеделски култури 2017-2019 г.
Култура
пшеница

2017 г.
Ср. добив
Площ дка
кг/дка
53200
620

2018 г.
Ср. добив
Площ дка
кг/дка
49400
550

2019 г.
Ср. добив
Площ дка
кг/дка
50182
590

ечемик

7300

500

1760

500

4339

550

маслодайна
рапица

14290

380

16400

280

12200

270

царевица за
зърно
маслодаен
слънчоглед

13500

650

16800

744

15800

650

24800

300

20300

270

17900

220

3370

350

810

50

300

100

фуражен грах

Източник: ОДЗ – Разград

Основните видове земеделски култури, отглеждани в общината към 2019 г. са
пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Най-много площи се засяват с пшеница – 50182
дка или близо 50%, следвани от слънчогледа – 17900 дка или 18% и царевица за зърно –
15800 дка или 16%. Незначителни са площите засяти с ечемик и фуражен грах.
ИЗВОДИ:
Отчетната 2019 г. се характеризира с икономическа и финансова
устойчивост и относително стабилната политическата обстановка в страната. В
социално-икономическите условия за развитие на община Самуил не се
наблюдават съществени промени спрямо предходната 2018 г.
Демографските показатели продължават да се влошават, но с по-бавни
темпове в сравнение със средните за страната. Наблюдава се намаляване и
застаряване на населението, ниски доходи и жизнен стандарт. Селищната система
е устойчива.
Населението през 2019 г. е 6408 души, с 4% по-малко спрямо първата година
на изпълнение на ПРОВП – 2014 г. През 2019 г. се забелязва положителна
тенденция и известен ръст на населението с 36 души спрямо 2018 г. Наблюдава се
устойчивост във възрастовата структура на населението и слаба динамика при
нейното изменение в посока на застаряване. Структурата на населението по пол е
сравнително балансирана - 51% мъже и 49% жени. Естественият прираст на
населението остава отрицателен, но механичният през 2019 г. е положителен + 71
човека.
Безработицата в община Самуил остава висока, като през 2019 г. е 24,2%,
само с 0,2 пункта по-ниска от 2018 г. За сравнение средното равнище на
безработица в страната към 31.12.2019 г. е 5.9%, а за област Разград – 10,4%.
Образователната система в общината е добре организирана и материално
обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини също
намалява през отчетната година.
Проблемите в здравеопазването се задълбочават - недостатъчен брой
медицински кадри и здравни работници, остаряло оборудване, недостатъчно
линейки и затруднен достъп до медицинска помощ и аптеки за жителите на

общината. През 2019 г.
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социални институции и предприятия, които предлагат разнообразни и качествени
социални дейности и услуги за населението.
В изпълнение на Общинския план за развитие се реализират редица успешни
проекти в сферата на социалните дейности и услуги. В сферата на културта и
спорта също се отбелязва успешно развитие на местните събития, клубове и
таланти.
Местната икономика бележи известен ръст спрямо началото на програмния
период през 2014 г., който се дължи основно на успешното развитие на земеделието,
търговията и услугите.
Предприемачите в селското стопанство и индустриалната сфера остават
слабо активни в кандидатстването и изпълнението на проекти, финансирани от
европейските фондове.

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА
НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Таблица 18: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите
на ОПР на община Самуил през периода 2014-2019 г. по индикатори за наблюдение
Стратегическа
цел (СЦ)
Приоритет (П)

СЦ-2
СЦ-2
СЦ-2
СЦ-1
СЦ-1
СЦ-1
СЦ-3
СЦ-3
СЦ-3

Индикатор
ИНДИКАТОРИ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Население на община Самуил
Деца в детските градини
Ученици в училищата
Намаляване равнището на
безработица
Коефициент на заетост
Коефициент на икономическа
активност
Население (жители) с подобрено
третиране на отпадъчните води
Население с подобрено
водоснабдяване
Внедрени мерки за енергийна
ефективност в общински сгради

Мярка

Базова
стойност

Целева
стойност
към 2020

Отчетна
стойност
към 2019

Брой
Брой
Брой

7005
230
597

7150
235
610

64085
164
526

( %)

37,8

29

24,2

( %)

30

33

58

( %)

35

37

51

Брой

0

4711

0

Брой

0

6510

1641

Брой

0

6

11

Брой

0

1500

1192

Брой

0

500

492

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
П-2
П-2

5

Към 31.12.2019 г.

Наети на работа безработни лица
Осигурени работни места за лица в
неравностойно положение

П-4

Стопански единици (предприятия)
в община Самуил
Нетни приходи от продажби на
предприятията
Произведена продукция в
нефинансовите предприятия на
общината
Ремонтирани пътища
Подобрена улична мрежа в лошо
състояние
Обновени водопроводни мрежи
Обработваеми земеделски земи
Размер поливни площи
Залесени горски територии
Подпомогнати и модернизирани
земеделски стопанства
Земеделски производители
Създадените "онлайн"
административни услуги
Общински служители преминали
курсове и обучения
Културни събития

П-4

Предоставяни социални услуги

П-1
П-1
П-1
П-3
П-3
П-3
П-1
П-1
П-1
П-1
П-1
П-4
П-4

П-4
П-4
П-3, П-4
П-3, П-4

Новосъздадени или благоустроени
зелени площи
Подобрено състояние на
религиозни храмове
Новосъздадени или обновени
детски площадки
Новосъздадени или обновени
спортни площадки

Брой

86

115

101

Хил.лв.

38676

59564

30596

Хил.лв.

37276

48486

29895

Км.

20

43

45

Км.

0

60

35

Км.
Дка.
Дка.
Дка

0
146144
0
19000

60
148000
10 000
23000

6,2
151037
0
32219

Брой

28

56

4

Брой

202

350

334

Брой

0

2

0

Брой

0

30

40

Брой
Брой

0

5

5

8

14

13

0

5

2

Брой
обекти

0

5

0

Брой

0

10

2

Брой

0

10

1

Брой

Данните в Таблица 18 представят оценката за постигнатия напредък в
изпълнението на ОПР на община Самуил като всеки от изброените индикатори
допринася за постигане на определена стратегическа цел или приоритет на плана.
Индикаторите в абсолютна стойност се отчитат към 31.12.2019 г., а останалите в
натрупване от първата година на изпълнение на ОПР 2014 г. до края на 2019 г. Някой
показатели, които не могат да бъдат отчетени на годишна база или, за които няма данни
не са включени в настоящия отчет за 2019 г. и в Таблица 18 или са оставени със
стойностите им от Доклада за Междинна оценка на ОПР.
Резултатите от оценката показват, че през първите пет години от изпълнение на
ОПР населението на общината намалява, демографските показатели се влошават, броят
на учениците също намалява. Данните за тези индикатори показват незадоволителен
напредък в постигането на Стратегическа цел 2 на ОПР: Повишаване и развитие на
човешките ресурси, подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване на
образованието и социалното включване.

В същото време безработицата в общината намалява, но остава с много по-вискои
стойности от тези за област Разград и за страната. Икономиката на община Самуил
бележи известен ръст през 2019 г., нараства произведената продукция, нетните приходи
от продажби и реализираните печалби. Местното земеделие и животновъдство са в
застой и не създават нови работни места. На официалната интернет страница на
Държавен фонд „Земеделие” липсва информация за подпомогнатите и модернизирани
земеделските стопанства със средства от ПРСР за 2018 г. и 2019 г. Всичко това показва
незадоволителен напредък в постигане на Стратегическа цел 1 на ОПР: Съживяване на
местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на
ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, съпътстващи дейности
и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.
Анализът на индикаторите, съотносими към Стратегическа цел 3: Комплексно
подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда,
съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческото
наследство, показва сревнително добър напредък в постигането й. За това допринасят
подобряването на улична мрежа, ремонти на сгради и други обекти на техническата
инфраструктура.
Индикаторите за резултат се отнасят към Приоритетите в ОПР и показват, че найдобър напредък е постигнат при изпълнението на Приоритет 3: Подобряване и
възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и
природното богатство. На второ място е Приоритет 4: Подобряване на качеството и
достъпа до административни, здравни, социални, образователни и културни услуги, на
трето място Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на
живот, повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане на
младите хора в района и на последно място Приоритет 1: Създаване на условия за
местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова
промишленост и туризъм.
ИЗВОДИ:
Годишният мониторинг на изпълнението на ОПР на база индикатори за
въздействие и резултат показва незначителен ръст в социално-икономическото
развитие на община Самуил, слабо намаляване на безработицата, частично
обновяване на инфраструктурите, добро развитие на образованието и културата и
други положителни въздействия. В същото време броят на предоставяните
социални услуги се уеличава от 12 през 2018 г. на 13 през 2019 г. Най-видимият

ефект от прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата ремонти на улици и обществени сгради. Остават нерешени проблемите със
застаряване и намаляване на населението, липсата на инвестиции и на
възможности за трудова реализация, трудно привличане и задържане на млади хора
в района.
Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния
ефект върху населението и целевата територия можем да дадем добра обща оценка
в изпълнението на плана за 2019 г. на база индикаторите за въздействие и резултат.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И
НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Таблица 19: Справка за дейности, проекти и обекти в община Самуил през 2019 г.
№
по
ред

Приоритет, Специфична цел,
Мярка, Проект/Дейност
ПРИОРИТЕТ 1
Създаване на условия за местно
икономическо развитие, с
приоритети селско стопанство,
хранително-вкусова
промишленост и туризъм
Специфична цел 1.1. Развитие на
селското и горското стопанство
Мярка 1.1.1. Разнообразяване на
земеделските култури
Мярка 1.1.2. Развитие на
животновъдството
Мярка 1.1.3. Подпомагане
развитието на устойчиво и
високоефективно селско стопанство
Мярка 1.1.4. Поддържане и
развитие на горските ресурси и
развитие на ловно стопанство
Специфична цел 1.2: Насърчаване
на предприемачеството и
инвестициите
Мярка 1.2.1. Стимулиране на
местното предприемачество
Мярка 1.2.2. Създаване на

Обща
Период на
стойност
изпълнение
лева

Източник на
средства –
програма,
фонд, бюджет

Резултати

публично-частни партньорства и
инициативи за икономическо
развитие
Мярка 1.2.3. Стимулиране на
сътрудничеството и партньорството
Специфична цел 1.3: Насърчаване
развитието на интегриран
туризъм, чрез опазване,
популяризиране и развитие на
културното и природно
наследство
Мярка 1.3.1. Подпомагане
развитието на местния туристически
продукт и маркетинг на
дестинациите
Мярка 1.3.2. Развитие на природни,
културни и исторически атракции
ПРИОРИТЕТ 2
Развитие на човешкия капитал,
подобряване стандарта на живот,
повишаване на заетостта,
доходите, социално включване и
задържане на младите хора в
района
Специфична цел 2.1: Подобряване
достъпа до заетост и създаване на
работни места
Мярка 2.1.1. Стимулиране на
самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на
нови предприятия
Мярка 2.1.2. Насърчаване на
работодателите за наемане на работа
на млади хора и подобряване
условията на труд
Мярка 2.1.3. Стимулиране на
трудовата мобилност за увеличаване
равнището на заетостта и доходите
Специфична цел 2.2: Повишаване
качеството на човешките ресурси
и постигане на съответствие с
изискванията на пазара на труда
Мярка 2.2.1. Повишаване
професионалните умения и
квалификацията на работната сила

366478

Мярка 2.2.2. Превенция на
отпадането от пазара на труда
Специфична цел 2.3: Насърчаване
на трудовата активност и
социалното включване на групи в
неравностойно положение

366478

Мярка 2.3.1. Повишаване на
икономическата активност и
намаляване равнището на
безработица сред групи в
неравностойно положение на пазара
на труда
1 Осигуряване на заетост в общинско
социално предприятие - община
Самуил

366478

277159

2018-2019 ОП „Развитие
на човешките
ресурси“
2014-2020

2

„Старт на кариерата“

13949

2019

Агенция по
заетостта

3

„Регионална програма за заетост“

43324

2019

Агенция по
заетостта

32046

2019

Агенция по
заетостта

4 Проект по Национална програма
"Помощ за пенсиониране"
Мярка 2.3.2. Интегриране на
маргинализираните общности в
обществения живот
ПРИОРИТЕТ 3
Подобряване и възстановяване на
техническата инфраструктура,
опазване на околната среда и
природното богатство
Специфична цел 3.1:
Доизграждане и модернизиране
на техническата инфраструктура
и подобряване качествата на
средата
Мярка 3.1.1. Ремонт и
реконструкция на общински пътища
и рехабилитация на улични мрежи
Мярка 3.1.2. Подобряване
качеството на транспортната мрежа
и достъпа до

525190

525190

Осигуряване на
заетост за период от 12
месеца на 20 лица от
уязвими групи, лица с
увреждания и лица в
неравностойно
положение и други
социално изключени
лица
Назначени на работа 2
лица в неравностойно
положение
Назначени на работа
10 лица в
неравностойно
положение
Подпомогнати 2 лица в
неравностойно
положение

населените места в
общината
Мярка 3.1.3. Изграждане на нова и
реконструкция на съществуваща
водоснабдителна и канализационна
инфраструктура
Мярка 3.1.4. Предотвратяване и
ограничаване на последиците от
природни бедствия и аварии
Мярка 3.1.5. Подобряване
качеството и обхвата на
телекомуникациите
Мярка 3.1.6. Повишаване на
енергийната ефективност и ВЕИ
Мярка 3.1.7. Комплексно планиране
и устройство на територията
5 Проект„Реконструкция,естетизиране
на достъпна селищна среда в
обществени територии в
централната част на с.Самуил-Етап I

525190
323090

6 Проект„Реконструкция,естетизиране
на достъпна селищна среда в
обществ.територии в центр.част на
с.Самуил-Етап II

184220

7 Закупуване на 4 броя преместваеми
конструкции (фургони-контенери)
за грабищни паркове

17880

Специфична цел 3.2: Опазване на
околната среда и пълноценно
използване на природните ресурси
Мярка 3.2.1. Укрепване и
поддържане на биологичното
разнообразие и зелената система
Мярка 3.2.2. Подобряване
управлението на отпадъците
ПРИОРИТЕТ 4
Подобряване на качеството и
достъпа до административни,
здравни, социални, образователни
и културни услуги
Специфична цел 4.1: Подобряване
на административните услуги,
повишаване на

241250

2018-2019 Републикански Подобряване на
бюджет - ПМС обществена
инфраструктура в
населените места на
община Самуил
2019
Републикански Подобряване на
бюджет - ПМС обществена
инфраструктура в
населените места на
община Самуил
2019
Републикански Подобряване на
бюджет
обществена
инфраструктура в
населените места на
община Самуил

институционалния капацитет и
обществен ред и сигурност
Мярка 4.1.1. Повишаване на
административния и
институционален капацитет
Мярка 4.1.2. Подобряване на
материално-техническата база на
администрацията
Мярка 4.1.3. Повишаване
информираността на гражданите за
дейността и резултатите от работата
на администрацията
Мярка 4.1.4. Осигуряване на
обществен ред и сигурност в
населените места на общината
Специфична цел 4.2: Повишаване
достъпа до устойчиви и
качествени здравни услуги
Мярка 4.2.1. Подобряване на
материално- техническата база в
здравеопазването
Мярка 4.2.2. Повишаване
качеството и подобряване достъпа
до здравни услуги
Специфична цел 4.3:
Разширяване обхвата и вида на
социалните услуги
Мярка 4.3.1. Изграждане и
обновяване на обекти на социалната
инфраструктура
8 Изграждане на асансьор към
ДПЛУИ Самуил

134189

9 Изграждане на едноетажна
сграда/голяма зала/-III етап към
сграда за предоставяне на социални
услуги

53186

10 Закупуване на водогреен котел за
ДПЛУИ Самуил

7128

11 Изграждане на достъпна среда
ЦНСТ Хума

10400

134189

61249

2019
Републикански
бюджет
2019
Републикански
бюджет
2019
Републикански
бюджет
2019

Републикански
бюджет

Подобряване
състоянието на
социалната
инфраструктура в
община Самуил
Подобряване
състоянието на
социалната
инфраструктура в
община Самуил
Подобряване
състоянието на
социалната
инфраструктура в
община Самуил
Подобряване
състоянието на
социалната

12 Изграждане на 2 бр.беседки -ЦНСТ
Богомилци

2226

2019

инфраструктура в
община Самуил
Подобряване
състоянието на
Републикански
социалната
бюджет
инфраструктура в
община Самуил

Мярка 4.3.2. Подобряване
качеството и достъпа до социални
услуги в общността
Специфична цел 4.4: Осигуряване
на качествено образование
Мярка 4.4.1. Подобряване достъпа
до предучилищно и училищно
образование
13 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” – Самуил за осигуряване
на допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап
на основното образование

92521

1848

2019

14 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” – Самуил за подобряване
качеството на образование

7322

2019

Мярка 4.4.2. Обновяване на
материалната и техническа база на
образователните институции
15 Оборудване на детска площадка
ЦДГ Радост село Владимировци

83351

12816

2019

16 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” – Самуил за ИКТ в
системата на предучилищно и
училищно образование
17 Проект на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски” с. Хърсово за ИКТ в
системата на предучилищно и
училищно образование
18 Проект на ОУ ”Христо Ботев” –
с.Владимировци за ИКТ в системата

12750

2019

12750

2019

Национална
програма на
МОН

Изградена безжична
интернет мрежа в
училището

10500

2019

Национална
програма на

Изградена безжична
интернет мрежа в

9170

НП на МОН Усвояване на
„С грижа за заложените знания по
всеки ученик” БЕЛ, траен интерес
към предмета,
подобряване на успеха
по БЕЛ и
ангажираност на
учениците
НП на МОН Подпомагане равният
„Подкрепа за достъп до качествено
успех”
образование и по –
ОП НОИР
пълното обхващане на
учениците в
училищното
образование чрез
дейности за
преодоляване на
затруднения в
обучението и пропуски
при усвояването на
учебното съдържание.

Общински и Подобряване на
Републикански материалнобюджет
техническата база на
учебните заведения в
община Самуил
Национална Изградена безжична
програма на интернет мрежа в
МОН
училището

на предучилищно и училищно
образование
19 Проект на ОУ ”Св.Климент
Охридски” – с.Желязковец за ИКТ в
системата на предучилищно и
училищно образование
20 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” – Самуил за подобряване
на материално-техническата база

МОН
6650

2019

5200

2019

21 Проект на ОУ ”Христо Ботев” –
с.Владимировци за подобряване на
материално-техническата база

3400

2019

22 Проект на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски” с. Хърсово за
подкрепа на целодневното обучение
на учениците

9235

2019

23 Проект на ОУ ”Христо Ботев” –
с.Владимировци за подкрепа на
целодневното обучение на
учениците

10050

2019

Специфична цел 4.5: Развитие на
културата, спорта и младежките
дейности
Мярка 4.5.1. Инвестиции, свързани
с опазване, възстановяване и
използване на културното
наследство
Мярка 4.5.2. Обновяване, ремонт и
оборудване на културни институции
Мярка 4.5.3. Развитие на
художествена самодейност и на
културни събития
Мярка 4.5.4. Ремонт, модернизация
и изграждане на спортна
инфраструктура
24 Ремонт на детска площадка в парка
на село Владимировци

14540

Мярка 4.5.5. Насърчаване
дейността на спортните и младежки
клубове

Национална
програма на
МОН

училището
Изградена безжична
интернет мрежа в
училището

НП на МОН Училището е
„Ученически оборудвано с
шкафчета” ученически шкафчета
за олекотяване на
ученическите раници
НП на МОН Училището е
„Ученически оборудвано с 68
шкафчета” ученически шкафчета
за олекотяване на
ученическите раници
НП на МОН Обзаведена стая за
„Осигуряване занимания по интереси
на съвременна за учениците от
образователна начален етап в ЦДО,
среда”
закупени
образователни игри,
книги, консумативи и
обучителни материали
НП на МОН Обзаведена стая за
„Осигуряване занимания по интереси
на съвременна за учениците от
образователна начален етап в ЦДО,
среда”
закупени
образователни игри,
книги, консумативи и
обучителни материали

14540
14540

2019

Републикански Подобряване
бюджет
състоянието на
спортната база в
населените места на
община Самуил

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:

1132918

Отчета за изпълнените проекти и капиталови разходи на община Самуил
през отчетната 2019 г. показват 24 изпълнени проекти, обекти и дейности на обща
стойност 1 132 918 лева.
За реализация на заложените цели и приоритети на ОПР 2014-2020 г. Община
Самуил е работила предимно самостоятелно. През 2019 г. е реализиран един съвместен
проект с община Лозница, в условия на междуобщинско сътрудничество. За
изпълнението на плана допринасят проекти и дейности на училища и детски градини.
Частният бизнес в общината е слабо активен и през отчетната година няма проекти и
дейности, финансирани със средства от европейски фондове и програми.
Таблица 20: Справка за проектите в процес на изпълнение в община Самуил към
31.12.2019 г.
№
по
ред

1

2

Приоритет, Специфична
цел, Мярка,
Проект/Дейност

Обща
стойност
лева

ПРИОРИТЕТ 2
Развитие на човешкия
капитал, подобряване
стандарта на живот,
повишаване на заетостта,
доходите, социално
включване и задържане на
младите хора в района
Специфична цел 2.2:
Повишаване качеството
на човешките ресурси и
постигане на съответствие
с изискванията на пазара
на труда
Мярка 2.2.2. Превенция на
отпадането от пазара на
труда
„Обучение и заетост“-2018
г.

471290

„Обучение и заетост“-2019
г.

219622

Специфична цел 2.3:
Насърчаване на трудовата
активност и социалното

32046

Период на
изпълнение

Източник на
средства –
програма,
фонд, бюджет

Резултати

439244

439244
219622

2018-2020 ОП „Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020
2019-2021 ОП „Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020

Обучени и назначени на
работа 15 лица в
неравностойно
положение
Обучени и назначени на
работа 15 лица в
неравностойно
положение

3

4

включване на групи в
неравностойно положение
Мярка 2.3.1. Повишаване
на икономическата
активност и намаляване
равнището на безработица
сред групи в неравностойно
положение на пазара на
труда
Проект по Национална
програма "Помощ за
пенсиониране"
ПРИОРИТЕТ 3
Подобряване и
възстановяване на
техническата
инфраструктура, опазване
на околната среда и
природното богатство
Специфична цел 3.1:
Доизграждане и
модернизиране на
техническата
инфраструктура и
подобряване качествата на
средата
Мярка 3.1.1. Ремонт и
реконструкция на общински
пътища и рехабилитация на
улични мрежи
"Реконструкция на улична
мрежа в населени места на
територията на община
Самуил"

Приоритет 4
Подобряване на
качеството и достъпа до
административни,
здравни, социални,
образователни и културни
услуги
Специфична цел 4.3:
Разширяване обхвата и
вида на социалните услуги
Мярка 4.3.2. Подобряване
качеството и достъпа до
социални услуги в
общността
5 Проект „Детство без
граници“

32046

32046

2019

Агенция по
заетостта

Подпомогнати 2 лица в
неравностойно
положение

2019-2021

ПРСР
2014-2020

Реконструкция и
рехабилитация на 10
улици и тротоари към
две от тях в 4 населени
места в община Самуил

1164598

1164598

1164598

1164598

2114785

1055690

1055690

556285

2016-2020 ОП „Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020

Превенция на
социалното
изключване, намаляване
на бедността сред децата
в Община Самуил, чрез
инвестиции в ранното

6 „Осигуряване на топъл обяд

416708

в община Самуил - 2016”

7

8

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

82697

Специфична цел 4.4:
Осигуряване на
качествено образование
Мярка 4.4.1. Подобряване
достъпа до предучилищно и
училищно образование
Социално-икономическа
интеграция и подобряване
на достъпа до образование
на лица от уязвими групи в
Община Самуил

969197

детско развитие и
подкрепа за дейността на
създадените интегрирани
услуги за ранно детско
развитие, насочени към
деца до 7-годишна
възраст от уязвими
групи, вкл. деца с
увреждания и техните
семейства, както и
бъдещи родители
2016-2020
ОП за храни Предоставяне на топъл
и/или основно обяд за 155 лица в
материално
рамките на 44 месеца,
подпомагане на както и пряко
най-нуждаещите реализиране на
се лица в
съпътстващи мерки
България
спрямо тях, изразяващи
се в индивидуално
консултиране относно
възможностите за
ползване на други
социални услуги
2019-2020 ОП „Развитие на Предоставяне на
човешките
интегрирани здравноресурси“
социални услуги на
2014-2020
минимум 65 лица от
целевата група в
продължение на 12
месеца. Ще бъдат
разкрити общо 14
работни места, седем от
които в община Лозница
и седем в община
Самуил

899197

849481

2019-2020

ОП „Наука и
образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020
ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
2014-2020 г.

Подобряване достъпа до
предучилищно и
училищно образование в
община Самуил.
Проектът е интегриран и
се изпълнява в
партньорство между:
Община Самуил,
Сдружение ЦСП, ОП
Самуил 2011, ДГ
„Кокиче”, ДГ „Радост”,
СУ – с. Самуил и
Основните училища в
селата Хърсово,

9

Национална програма на
МОН „Образование на
утрешния ден” за
Подобряване на условията
за експериментална работа
по природни науки

10 Проект на ОУ ”Христо
Ботев” – с.Владимировци за
социално-икономическа
интеграция и подобряване
на достъпа до образование
за лица от уязвими групи в
Община Самуил
11 Проект на ОУ ”Св.Климент
Охридски” – с.Желязковец

10125

34935

4656

Мярка 4.4.2. Обновяване на
материалната и техническа
база на образователните
институции
12 Проект на СУ ”Св. Св.
Кирил и Методий” – Самуил
за подобряване на условията
за експериментална работа
по природни науки

70000

Специфична цел 4.5:
Развитие на културата,
спорта и младежките
дейности
Мярка 4.5.4. Ремонт,
модернизация и изграждане
на спортна инфраструктура
13 Изграждане на спортна
инфраструктура в с.
Богданци, община Самуил

89898

70000

Владимировци и
Желязковец.
2019-2020
Национална
Насърчаване на попрограма на
голяма цифрова
МОН
компетентност и
„Образование на въвеждане на системен и
утрешния ден” комплексен подход за
интегриране на
образователните
технологии, както и за
насърчаване и мотивация
за тяхното използване
2019-2020
ОП „Наука и Подобряване достъпа до
образование за предучилищно и
интелигентен училищно образование в
растеж“
община Самуил
2014-2020

2019-2020

Национална
програма на
МОН
„Подкрепа за
успех“

Подпомагане равния
достъп до качествено
образование и попълното обхващане на
учениците в училищното
образование, чрез
дейности за
преодоляване на
затруднения в
обучението и пропуски
при усвояване на
учебното съдържание

2019-2020

НП на МОН
„Осигуряване на
съвременна
образователна
среда”

Подобрено качеството на
материално-техническата
база чрез ремонт и
обзавеждане на кабинети
по биология и здравно
образование (БЗО) и
химия и опазване на
околната среда (ХООС)

2019-2021

ПРСР
2014-2020

89898
89898

Изграждане на
многофункционална
спортна площадка в с.
Богданци, община
Самуил, която ще

съчетава 3 вида спорт минифутбол, баскетбол и
волейбол
ОБЩА СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТИТЕ:

3750673

Към края на 2019 г. в процес на изпълнение в община Самуил са 13 проекта на
обща стойност 3 750 673 лева.
Изпълнение на Приоритет 1: Създаване на условия за местно икономическо
развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм

През 2019 г. по Приоритет 1 не отчитаме изпълнени проекти и дейности. Няма
и такива в процес на изпълнение.
Изпълнение на Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване
стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане
на младите хора в района.

През 2019 г. по Приоритет 2 са изпълнени 4 проекти и дейности за 366 478 лева,
а в края на годината в процес на изпълнение са други 3 проекта на обща стойност 471
290 лева.
По Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и
постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда, в процес на изпълнение са
два проекта на обща стойност – 439 244 лева.
По Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното
включване на групи в неравностойно положение, са изпълнени 4 проекти и дейности на
стойност 366 478 лева и към края на годината има един проект в процес на изпълнение
на стойност 32 046 лева.
Изпълнение на Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата
инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.

През 2019 г. по Приоритет 3 са изпълнени 3 проекта и дейности за 525 190 лева
и към края на годината има един проект в процес на изпълнение за 1 164 598 лева.
По Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране

на техническата

инфраструктура и подобряване качествата на средата, отчитаме единственият проект в

процес на изпълнение по Приоритет 3 за ремонт на уличната мрежа в с. Самуил на
стойност 1 164 598 лева. Трите изпълнени проекти и дейности за 525 190 лева също са в
тази специфична цел.
Изпълнение на Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до
административни, здравни, социални, образователни и културни услуги.

През 2019 г. по Приоритет 4 са изпълнени 17 проекти и дейности за 241 250 лева,
а в края на годината в процес на изпълнение са други 9 проекти и дейности на обща
стойност 2 114 785 лева.
По Специфична цел 4.3: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги, са
изпълнени 5 проекти и дейности на обща стойност 134 189 лева. В процес на изпълнение
са три проекти и дейности за 1 055 690 лева
По Специфична цел 4.4: Осигуряване на качествено образование, са изпълнени
11 проекти и дейности на обща стойност 92 521 лева, а в процес на изпълнение са 5
проекта за 969 197 лева.
По Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
отчитаме само една изпълнена дейност по изграждане на детска площадка за 14 540 лева
и една в процес на изпълнение за изграждане на спортна площадка в с. Богданци на
стойност 89 898 лева.
ИЗВОДИ:
Най-добро изпълнение през отчетната 2019 г., отбелязва Приоритет 4 Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, социални,
образователни и културни услуги. На второ място се нарежда Приоритет 3 - Подобряване
и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и
природното богатство. Трети е Приоритет 2 - Развитие на човешкия капитал, подобряване
стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане
на младите хора в района и с най-слабо изпълнение остава Приоритет 1 - Създаване на
условия за местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранителновкусова промишленост и туризъм.
За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община
Самуил за трите основни приоритета на ОПР са заложени 114 проекта и дейности на обща
стойност 196 597 000 лева. За календарната 2019 г. отчитаме 24 проекти, обекти и дейности
на обща стойност 1 132 918 лева и 13 проекти/дейности в процес на изпълнение за 3 750 673
лева.

Изводът е, че изпълнението на Общинския план за развитие на община
Самуил, в края на шестата година от прилагането му е успешно със 69 реализирани
и в процес на изпълнение проекти, обекти и дейности на обща стойност 12 065 448
лева. В натрупване може да се отчете 61% техническо изпълнение на база заложени
и изпълнени проекти, обекти и дейности и само 6% финансово изпълнение на ОПР
2014-2020 г.
Приключените през календарната 2019 г. проекти и дейности са допринесли

за 21% от техническото и за едва 0,5% от финансовото изпълнение на плана.

IV. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни
Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на
данни са заложени в самия Общински план за развитие на община Самуил 2014-2020 г.
и се спазват и изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и
приоритети.
Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите,
заложени в плана, както и действията на местната власт и администрация,
организациите, бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с
изпълнението на документа.
Орган на наблюдение на ОПР е Общинския съвет.
Функциите по наблюдението на ОПР включват:
Наблюдение

на

изпълнението

на

ОПР

въз

основа

на

определените

макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия
„Европа 2020”, глобалните екологични индикатори и другите специфични количествени
индикатори по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за
регионално развитие ;
Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните
органи, организации, физически и юридически лица;
Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния
доклад за изпълнението на ОПР;
Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността
на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване
на конкретни указания за преодоляването им;
Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на ОПР.
Системата за наблюдение на ОПР включва индикатори за наблюдение –
дефинирани по-горе и отчитащи специфичния характер на плана, реализацията на

неговите цели, приоритети, социално-икономическото състояние, развитието на
инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото
регионално развитие;
Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране
на информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата
на данни от НСИ, ИНФОСТАТ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, Агенцията по заетостта,
Министерство на здравеопазването, както и на основата на данни от други надеждни
национални, регионални и местни източници на информация. При извършването на
специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни
проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в общините на района.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР
се осигурява от бюджета на Община Самуил. Местните власти участват в реализацията
на мерките и постигане на целите на общински планове за развитие и програмите за
реализация на общинските планове за развитие. Местните власти осигуряват собствени
финансови ресурси и мобилизират такива на социалните партньори на местно ниво за
реализация на проекти и дейности в техните планови документи.
2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на
тези проблеми
Основен проблем при изготвяне на годишния доклад за наблюдение изпълнението
на плана е, че в по-голямата си част предоставяната информация от НСИ е на ниво
област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни показатели за
изтеклата година по някой от индикаторите, свързани със статистическата информация
за развитието на местната икономика. Регистрирана е обвързаност на информацията,
предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което също води до предоставяне на
данни, изчислени на база показатели от предходна на отчетната година.
В процеса на изпълнение на плана се реализират или са реализирани дейности,
които се отнасят към повече от една мярка, специфична цел, което затруднява
проследяването на напредъка. В голяма част от случаите, особено при реализацията на
„меките” мерки, е изключително трудно да бъде измерено тяхното финансово
изражение. Следва изключително коректно да се прецизират вида на индикаторите и
начина на изчисляването им.
Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация и данни
за проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация –

Самуил институции. Някой от тях не дават обратна информация за проектите и размера
на вложените средства или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни
инициативи и инвестиции. Това изкривява информацията в отчета за напредъка по
Приоритетите и Специфичните цели, свързани с икономическото развитие на общината,
иновациите и конкурентоспособността.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план
за развитие се осъществява от Кмета на община Самуил и Общинския съвет в
съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие се осигурява участието на граждани, физически и
юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и
екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите
страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено
значение за успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването
на интегрирано устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община
Самуил се стремят да осигурят условия за:


Периодични срещи между заинтересованите страни;



Участие в съвместни проекти;



Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие;



Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за
идентифициране на

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране
на местните ресурси;


Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните
граждански

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;


Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в

Интернет за
предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на Общинския
план за развитие;
За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър
информационен поток Община Самуил използвани следните инструменти::


Публикации на електронната страница на Общината;



Плакати,

брошури,

пресконференции

и

други

за

популяризиране

на

изпълняваните проекти и дейности;


Информациони срещи и др.
В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и

своевременна информация и публичност на процеса на изпълнение на Общинския план
за развитие се осъществява от Кмета на община Самуил и Общинския съвет в
съответствие с техните компетенции.
Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но
той може да се реализира успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се
изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна
информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна
общност.
Общинският план за развитие на община Самуил 2014-2020 г., Докладът от
извършената през 2017 г. Междинна оценка за напредъка в изпълнението на плана и
Годишните доклади за наблюдение на ОПР са публично достъпни на интернет
страницата на Общината - http://samuil.bg/.
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината
Общинският план за развитие е основен управленски инструмент, който
подчинява всички останали документи за секторно развитие, но притежава една
особеност – разположен е в по-голяма времева амплитуда /7 години/, по отношение на
цялостния планов процес. Тази специфика произтича от факта, че ОПР осигурява
приемственост и преходност на политиките между два планови периода: (2007-2013 г.)
и (2014-2020 г.), защото наследява и обединява изпълнението на редица общински
секторни стратегии, програми и планове, каквито са:


Общ устройствен план на община Самуил;



Общинската програма за опазване на околната среда;



Общинска програма за управление на отпадъците;



Програма за енергийна ефективност на община;



Програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива;



Стратегия за управление на общинската собственост;



Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост;



Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Самуил и други.
Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно

планиране и отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за развитие
достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността
за едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на
възникнали несъответствия по отделни части и раздели.
По отношение предприетите мерки за ограничаване изменението на климата и за
адаптацията към вече настъпилите промени следва да се отбележи, че община Самуил не
прави изключение от другите общини в страната и е уязвима на климатичните промени.
Основна причина за това е остарялата и често неадекватна инфраструктура в
селата от общината. Причина, също така, е слабото равнище на осведоменост сред
широката общественост относно климатичните проблеми, причините за тях,
елиминиране на тяхното влияние, както и превенцията. Дейностите за ограничаване и
адаптация към изменението на климата се изразяват в ограничаване на емисиите на
парникови газове, изграждане на екологосъобразен модел на енергийно развитие.
Всички реализирани и реализиращи се инфраструктурни проекти в общината обхващат
задължително внедряването на енергоефективни мерки. Стъпка в тази посока е
изпълнението и ежегодното отчитане на Програмата за енергийна ефективност и
използване на енергия от възобновяеми източници. На ограничаване изменението на
климата са посветени и голяма част от мерките и дейностите, в изпълнение на
Общинските програми за опазване на околната среда и Управление на отпадъците, които
допринасят и за изпълнение на целите на ОПР.
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които
се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът
за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на

планирането,

програмирането,

финансирането,

наблюдението

и

оценката.

В

съответствие със закона, и за повишаване на устойчивостта на взетите решения и
планираните цели и задачи, както и за ефективността на тяхната реализация, важен
механизъм е прилагането на принципа на партньорство. А чрез осигурената информация
и публичност на всички нива се гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа.
Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката
за регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната
изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на
решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация.
Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и
изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното
устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно.
Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и
контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането
на принципа за партньорство на всички етапи на изпълнение.
В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро
управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при
осъществяване на управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите
при изпълнението на конкретните дейности.
В процеса на изпълнение на ОПР е важно създаването на нови и поддържането на
изграданите вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на
изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи
потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и
допълнителни финансови средства.
Отдаването на концесия на общински имоти и услуги като инструмент за
оптимизиране на ползите за обществото следва също да бъде застъпено в процеса на
изпълнение на ОПР. Мерките за насърчаване на общинските концесии при изпълнението
на общински план за развитие следва да са в посока на:


използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно
равнище като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване
на разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и
данъчни стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране,
инвестиции в инфраструктура, облекчаване на условията за кредитиране на малки
и средни предприятия, насърчаване на институциите за микрокредитиране и др.;



привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени
мощности като филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на
нови фирми, запазване и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на
помощ за местни фирми при разработване на нови продукти и навлизане на нови
пазари, подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност, стратегически
инвестиции, подкрепа развитието на нов бизнес и предприемачество включващи
дейности, отнасящи се до създаване на среда, която помага на хората да развиват
предприемачески умения, както и осигуряване на подкрепа по време на
инкубационния период

на новия бизнес /бизнес инкубатори, рисково

финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др.


подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики,
свързани с прилагане на Закона за концесиите.
Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани

местни и регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка
на активните партньори по време на изпълнение на ОПР. Участието на партньорите на
всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението
гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския
план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен тази на
местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават
на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на
взимане на решения.
6. Резултати от извършените оценки към края на 2019 година
Резултатите от извършените оценки след направения подробен анализ на
реализираните проекти и дейности и напредъка в изпълнението на ОПР на Община
Самуил за периода 2014-2019 г. по приоритети са обобщени в Таблица 21.
Таблица 21: Изпълнение на ОПР на община Самуил през периода 2014-2019 г. по
приоритети

Приоритет/Специфична
цел

Прогнозен
брой
проекти

Прогнозна
стойност
хил. лева

ПРИОРИТЕТ 1
ПРИОРИТЕТ 2

27
10

42075
3640

Отчетен
брой
Отчетна
изпълнени
стойност на
и в процес
изпълнените Техническо
на
проекти за изпълнение
изпълнение
периода
в%
проекти
2014-2019 г.
за периода
хил. лева
2014-2019 г.

4
8

501
1115

15
80

Финансово
изпълнение
в%

1
31

ПРИОРИТЕТ 3
ПРИОРИТЕТ 4
ВСИЧКО ЗА ОПР
2014-2020

34
43

126696
24186

12
45

5777
4673

35
105

4,6
19,3

114

196597

69

12066

61

6

Данните илюстрират степента на постигане на съответните приоритети на
Общинския план за развитие на община Самуил за периода 2014-2019 г. Най-успешен по
брой реализирани проекти и усвоени средства е Приоритет 4 - Подобряване на
качеството и достъпа до административни, здравни, социални, образователни и културни
услуги - 107% техническо преизпълнение и 19,3% финансов напредък. На второ място е
Приоритет 2 - Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот,
повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора в
района - с 80% техническо и 31% финансово изпълнение. Напредък отчитаме и в
изпълнението на Приоритет 3 - Подобряване и възстановяване на техническата
инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство - 35% техническо
и 4,6% финансово изпълнение към 2019 г..
Съществено изостава изпълнението на Приоритет 1 на ОПР - Създаване на
условия за местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранителновкусова промишленост и туризъм – 15% техническо и само 1% финансово изпълнение.
Възможно е изпълнението тук да е по-голямо, но няма официални данни за частните
проекти и инвестиции на бизнеса в общината. Препоръчително е за последващата оценка
на ОПР през 2021 г., Общината да е създала механизъм за събиране и отитане на
икономическите данни, дейности и проекти на местния бизнес и вложените инвестиции
в целевата територия.
Общото финансово изпълнение на ОПР на община Самуил към края на 2019
г. е 6%, а техническото изпълнение на база реализирани проекти и дейности е 61%.

Графика 3: Планирани и отчетени проекти по приоритети на ОПР за периода 2014-2019 г.
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Графика 3 илюстрира сравнението на планираните и отчетени за периода 20142019 г. проекти, обекти и дейности в изпълнение на ОПР на община Самуил. Ясно се
вижда успешното изпълнение на Приоритети 4, напредъка по Приоритет 3, Приоритет 2
и слабото изпълнене по Приоритет 1 на плана. Като цяло една година преди края на
програмния период Община Самуил отчита 61% общо изпълнение на планирания брой
проекти и дейности и вероятно до 2020 г. ще има много добро техническо зпълнение на
ОПР.
Графика 4: Планирани и привлечени средства по приоритети за 2014-2019 г. (хил. лева)
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Графика 4 показва среиозен дисбаланс между планираните и привлечените
средства за изпълнение на ОПР. Най-голяма е разликата между план и отчет по
Приоритет 1, където отчитаме най-слабо изпълнение това се дължи на факта, че няма
информация и данни за изпълнени проекти и дейности от частния сектор и бизнеса в
общината. По Приоритет 3 дисбалансът е най-вече от неизпълнение на големите
инфраструктурни проекти, заложени в плана. Приоритети 2 и 4 са със сравнително

балансирани показатели и най-голяма вероятност за сравнително добро финансово
изпълнение в края на програмния период.

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Отчетната 2019 е шестата поред година на действие на Общинския план за
развитие на община Самуил за периода 2014-2020 г., през която са реализирани 24
проекти, обекти и дейности на обща стойност 1 132 918 лева, а към края на годината в
процес на изпълнение са други 14 проекти/дейности за 3 750 673 лева.

Изводът е, че изпълнението на Общинския план за развитие на община
Самуил, в края на шестата година от прилагането му е успешно със 70 реализирани
и в процес на изпълнение проекти и дейности на обща стойност 12 065 448 лева. В
натрупване може да се отчете 61% техническо изпълнение на база заложени и
изпълнени проекти и дейности и само 6% финансово изпълнение на ОПР 2014-2020
г.
Приключените през календарната 2019 г. проекти и дейности са допринесли за
21% от техническото и за едва 0,5% от финансовото изпълнение на плана.
През 2019 г. се забелязва съществен напредък в изпълнението на Общинският
план за развитие на общината, като финансирането на голяма част от проектите и
дейностите е от Оперативни програми и Републиканския бюджет.
Отчетната 2019 г. се характеризира с икономическа и финансова устойчивост и
относително стабилната

политическата

обстановка

в

страната.

В

социално-

икономическите условия за развитие на община Самуил не се наблюдават съществени
промени спрямо предходната 2018 г. Демографските показатели продължават да се
влошават, но с по-бавни темпове в сравнение със средните за страната. Населението през
2019 г. е 6408 души, с 4% по-малко спрямо първата година на изпълнение на ПРОВП –
2014 г. През 2019 г. се забелязва положителна тенденция и известен ръст на населението
с 36 души спрямо 2018 г.
Безработицата в община Самуил остава висока, като през 2019 г. е 24,2%, само с
0,2 пункта по-ниска от 2018 г. За сравнение средното равнище на безработица в страната
към 31.12.2019 г. е 5.9%, а за област Разград – 10,4%.
Образователната система в общината е добре организирана и материално
обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини също

намалява през отчетната година. Проблемите в здравеопазването се задълбочават недостатъчен брой медицински кадри и здравни работници, остаряло оборудване,
недостатъчно линейки и затруднен достъп до медицинска помощ и аптеки за жителите
на общината.
Местната икономика бележи известен ръст спрямо началото на програмния
период през 2014 г., който се дължи основно на успешното развитие на земеделието,
търговията и услугите. Предприемачите в селското стопанство и промишлеността
остават слабо активни в кандидатстването и изпълнението на проекти, финансирани от
европейските фондове.
В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите само на Община
Самуил, местни училища и детски градини. Липсват данни за проекти на НПО, фирми
и земеделски производители в района. За съжаление липсват данни за проектите и
инвестициите на местния бизнес, финансирани със собствени средства и банкови заеми,
така че вероятно постигнатият напредък в изпълнението на ОПР е още по-голям.
Администрацията полага усилия за подобряване на уличната мрежа, общинските
пътища и обществени сгради. Подобряват се условията и качеството на средата на
обитаване в местните училища и детски градини. Предлагат се висококачествени
социални услуги. Поддържа се богат културен живот, наситен с много събития. Всичко
това от една страна допринася за изпълнение на водещия стратегически документ –
Общинският план за развитие, а от друга създава предпоставки за устойчиво развитие на
общината. Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в
инфраструктурата - ремонти на улици и обществени сгради. Остават нерешени
проблемите със застаряване и намаляване на населението, липсата на инвестиции и на
възможности за трудова реализация, трудно привличане и задържане на млади хора в
района.
Най-добро изпълнение през отчетната 2019 г., отбелязва Приоритет 4 Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, социални,
образователни и културни услуги. На второ място се нарежда Приоритет 3 - Подобряване
и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и
природното богатство. Трети е Приоритет 2 - Развитие на човешкия капитал,
подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, социално
включване и задържане на младите хора в района. С най-слабо изпълнение остава
Приоритет 1 - Създаване на условия за местно икономическо развитие, с приоритети
селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм.

В резултат на проведения годишен преглед за напредъка в изпълнението на
Общинския план за развитие на община Самуил 2014-2020 г. имаме следните препоръки
за повишаване степента на изпълнимост и приложимост на документа:
1. Общината да продължи балансираната си териториална политика за местно
развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени
места.
2. Реализираните извънпланово мерки и дейности, които съответстват на
визията, основните приоритети и цели в ОПР, да бъдат добавени в
годишните отчети за изпълнение на документа и да се включи тяхното
изпълнение при последващата оценка на Плана за развитие на Община Самуил за
периода 2014 – 2020 г. Това ще предаде по-голяма пълнота, яснота и актуалност
на всички дейности, насочени към изпълнение на общинската политика за
устойчиво местно развитие.
3. Да се създаде база данни с информация от НПО, училища, читалища, бизнеса
и земеделските производители за техните инвестиции и проекти, за да може на
етапа на Последваща оценка за изпълнението на плана да се включат и техните
инициативи и дейности.
4. Годишното отчитане на изпълнението на йерархично подчинените на ОПР
документи – стратегии, програми и планове, се извършва в различен времеви
диапазон, което поражда информационен дефицит за развитието на отделните
сектори и не позволява постигането на необходимата пълнота в съдържанието на
Доклада за наблюдение на изпълнението на Общинския план, който би следвало
да обобщава резултатите от изпълнението на всички останали стратегии, планове
и секторни политики на Община Самуил.
5. През 2020 г. да продължава последователната, дългосрочно ориентирана и
ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните
социално-икономически и обществени условия за постигане на визията и целите
за развитие на община Самуил.
Настоящият Годишен отчетен доклад е разработен на основание чл. 23 от Закона
за регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР)
и е приет с Решение на Общински съвет – Самуил № 10.152 от 29.05.2020 г.

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

Настоящото решение подлежи на 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 № 10
от заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-149 от Севим Рамаданова –
зам. кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем
на поземлени имоти в строителните граници на населените
места за стопанската 2020-2021год.
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 29.05.2020г.
№ Име, Презиме, Фамилия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Юлиян Аврамов Наумов
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим
Абтула Мехмед Абтула

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

15 Азем Хълми Шакир
ЗА
16 Алпер Зикри Чауш
ЗА
17 Ергин Ерол Шефкъ
ЗА
Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 10.153
В община Самуил има поземлени имоти, включени в
строителните граници на населените места, които ежегодно се
наемат от желаещите граждани.
В „Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2020 год.” в Раздел І, т.8 „Отдаване
под наем на имоти чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс” в т.8.5 е заложено отдаване под наем на
поземлени имоти в регулация чрез публични търгове.
Съгласно чл.85, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил и във връзка
със Заповед № РД-46-143/20.03.2020 г. на Министъра на
земеделието, храните и горите, обнародван в Държавен вестник
брой 35 от 10.04.2020 г. за земите от държавния поземлен фонд
за стопанската 2020-2021 г. За община Самуил е определена цена
в размер на 66.00лв./дка. за отдаване под наем.
За имотите в строителните граници се начислява ДДС, поради
което предлагаме цената за 1000м2 да е в размер на 55.00лв. без
ДДС и 66.00лв. с ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от ЗОС
и чл.86,ал.2 от Наредба №2 на ОбС- Самуил предлагам следния
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС
и чл.86,ал.2 от Наредба №2 на ОбС- Самуил, Общински съвет Самуил „За” –17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се”
– няма
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Нива

293/14.08.2006г

Здравец
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1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под
наем на следните поземлени имоти намиращи се в строителните
граници по населени места в община Самуил за стопанската 20202021 г., както следва:
Населено
място

Ква
рта
л

Поземл
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№24
ул. ”Бачо Киро”
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65276.1
.2
65276.1
.15
65276.1
.17
65276.1
.39
65276.1
.40
65276.1
.41
65276.1
.42
65276.1
.43
65276.1
.44

Нива

Здравец
Здравец
Здравец

Здравец
Здравец

Владимировци

960
1060
1340
4000

Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци

7

30630.4
0.90
30630.4
0.76
30630.4
0.150
30630.4
0.149
30630.4
0.179
30630.4
0.132
30630.4
0.136
30630.4
0.345
30630.4
0.55
30630.4
0.408
ІІІ

4

Част от
УПИ V
IX-15

11

I

ул. ”Велес” №2

1

IV-3

ул. ”Беласица”
№2
ул. ”Бистрица”
№13
ул. ”Беласица”
№14
ул. ”Бистрица”
№8
ул. ”Беласица”
№4
ул. ”Беласица”
№17А
ул. ”Тимок”
№8А
ул. ”Тимок” №6

-

11449.7
3.741
11449.7
3.746
11449.7
3. 748
11449.7
3. 744
11449.7
3. 754
11449.7
3.755
11449.7
3. 753
11449.7
3. 752

31

-

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
За спорт
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1120

320/27.11.2006г.

714

322/27.11.2006г.

1024

324/27.11.2006г.

1200

326/27.11.2006г.

1283

330/27.11.2006г.

4149

332/27.11.2006г.

1782

334/27.11.2006г.

1314

394/09.01.2008г.

977

395/09.01.2008г.

1257

396/09.01.2008г.

660

1280/16.01.2013г
.
363/22.06.2007г.

5500/18
223
1000

1133

2514/24.06.2015г
.
2517/24.06.2015г
.
2521/24.06.2015г
.
847/03.02.2012 г.

974

848/03.02.2012 г.

1058

852/03.02.2012 г.

878

858/03.02.2012 г.

1072

862/03.02.2012г.

1104

864/03.02.2012г.

820

866/03.02.2012г.

785

868/03.02.2012 г.

1172
1240

Владимировци

ул. ”Тимок”
№6А
ул. ”Чумерна”
№3
ул. ”Иван
Вазов” №12
ул. ”Тимок” №1

-

-

Владимировци

ул. ”Тунджа”
№2
ул. ”Тимок” №7

Владимировци

ул. ”Тимок” №9

-

Владимировци

ул. ”Иван
Вазов” №1
ул.
”Стамболийски”
№4А
ул. ”Иван
Вазов” №2А
ул. ”Драва”
№10А
ул. ”Морава”
№7
ул. ”Морава”
№11
ул. ”Еделвайс”
№12
ул. ”Тича” №2

-

ул. ”Тунджа”
№1
ул.
”Опълченска”
№1
ул.
”Опълченска”
№3
ул. ”Прогрес”
№16
ул. ”Г. Марков”
№17
ул. ”Г. Марков”
№15
ул. ”Г.Марков”
№5

-

Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци

Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци
Владимировци

11449.7
3.527
11449.7
3.457
11449.7
3.334
11449.7
3.760
11449.7
3.761
11449.7
3.757
11449.7
3.756
11449.7
3.172
11449.7
3.160

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

886

869/03.02.2012 г.

Владимировци

1340

873/03.02.2012 г.

Владимировци

796

880/03.02.2012 г.

Владимировци

862

881/03.02.2012 г.

Владимировци

967

883/03.02.2012 г.

Владимировци

875

891/03.02.2012 г.

Владимировци

956

893/03.02.2012 г.

Владимировци

997

894/03.02.2012 г.

Богомилци

720

895/03.02.2012 г.

Богомилци

11449.7
3.177
11449.7
3.156
11449.7
3. 791
11449.7
3.679
11449.7
3.678
11449.7
3.531
11449.7
3.496
11449.7
3.704

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1308

901/03.02.2012 г.

962

905/03.02.2012 г.

828

910/03.02.2012 г.

1125

912/03.02.2012 г.

1029

913/03.02.2012 г.

1084

916/03.02.2012 г.

725

917/03.02.2012 г.

886

920/03.02.2012 г.

-

11449.7
3.708

Незастрое
н

976

921/03.02.2012 г.

-

11449.7
3.66
11449.7
3.85
11449.7
3.90
11449.7
3.179

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

818

922/03.02.2012 г.

893

923/03.02.2012 г.

864

924/03.02.2012 г.

679

930/03.02.2012 г.

-

-

-

ул. ”Бистрица”
№14
ул. ”Владая” №3

-

-

Богомилци

ул. ”Надежда ”
№4
ул. ”Струма”
№35
ул. ”Оборище”
№1
ул. ”Ивайло”
№1
ул. ”Беласица”
№15
ул. ”Гео Милев”
№33
ул. ”Гео Милев”
№50
ул. ”Гео Милев”
№48
ул. ”Вит” №2

Богомилци

33

11449.7
3.475
11449.7
3.768
11449.7
3.129
11449.7
3.769
11449.7
3.563
11449.7
3.790
11449.7
3.747
VІІ-217

33

Х-216

33

ІХ-216

5

VІ-21

ул.”Вихър” №4

32

ІІ-204

Богомилци

ул. ”Вихър” №6

32

ІІІ-203

Богомилци

ул. „Гео Милев”
№40
ул. „Вихър” №8

33

VIII217
IV-202

ул.
”Н.Й.Вапцаров”
№2
ул. ”Пирин”
№19
ул.
”Н.Й.Вапцаров”
№14
ул. ”Христо
Ботев” №11А
ул. ”Марица”
№1
ул.
”Л.Каравелов”
№2А
ул. ”Космос”
№15

25

VIII357

26

ІХ

24

V-366

24
22

VІІІ368
ІІІ-349

44

ІІІ

46

ІІІ-193

Богомилци
-

-

Богомилци
Желязковец
Желязковец
Желязковец
Желязковец

-

Желязковец
Желязковец
Желязковец

-

-

32

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1288

932/03.02.2012 г.

863

934/03.02.2012 г.

1405

940/03.02.2012 г.

1041

943/03.02.2012 г.

1347

944/03.02.2012 г.

906
673

962/08.03.2012
г.
965/08.03.2012г.

1420

22/17.01.2006г.

1458

23/17.01.2006г.

1400

24/17.01.2006г.

700

29/17.01.2006г.

1470

32/17.01.2006г.

1500

34/17.01.2006г.

1700

93/20.03.2006г.

1056

96/20.03.2006г.

1500

489/24.10.2008г.

Незастрое
н
Незастрое
н

880

642/26.08.2011г.

1500

2181/08.07.2014г
.

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1500

2184/08.07.2014г
.
2190/08.07.2014г
.
2197/08.07.2014г
.

Незастрое
н

3348

1660
2170

2202/08.07.2014г
.

Кара Михал

ул. ”Тимок” №3

1

І

Кара Михал

1

ІІ

Кара Михал

ул. ”Тимок”
№1А
ул.”Тимок” №1

1

ІІІ

Кара Михал

ул.”Тича” №1

1

ІV

Кара Михал

ул.”Тича” №2

1

V

Кара Михал

ул.”Тимот” №8

2

І

Кара Михал

ул.”Тимок” №7

2

ІІ

Кара Михал

ул.”Тимок” №3

2

ІІІ

Кара Михал

ул.”Тимок” №3

2

ІV

Кара Михал

2

V-17

Кара Михал

ул.”Мургаш”
№41
ул.”Тимок” №10

3

ІV

Кара Михал

ул.”Марица” №9

3

VІ-5

Кара Михал

ул.”Тимок” №11

3

Х

Кара Михал

ул.”Тимок” №12

3

ХІ

Кара Михал

ул.”Тимок” №13

3

ХІІ

Кара Михал

ул.”Арда” №20

4

ХІІ-1

Кара Михал

10

ІІІ

Кара Михал

ул.”Драгоман”
№10А
ул.”Тича” №6

12

ІІІ-111

Кара Михал

ул.”Мусала” №1

14

V-47

Кара Михал

ул.”Пробуда”
№12
ул.”Елин
Пелин” №4
ул.”Пробуда”
№10
ул.”Пробуда”
№8

16

І

16

V

16

VІ

16

VІІІ

Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1720

552/08.09.2009г.

Кара Михал

1880

553/08.09.2009г.

Кара Михал

1390

554/08.09.2009г.

Кара Михал

1274

555/08.09.2009г.

Кара Михал

1380

556/08.09.2009г.

Кара Михал

710/120
0
1280/13
80
1100/12
50
1415/15
75
1436

557/08.09.2009г.

Кара Михал

558/08.09.2009г.

Кара Михал

559/08.09.2009г.

Кара Михал

560/08.09.2009г.

Кара Михал

1920

562/08.09.2009г.

870

563/08.09.2009г.

1540

564/08.09.2009г.

1485

565/08.09.2009г.

1650

566/08.09.2009г.

1550

567/08.09.2009г.

2050

568/08.09.2009г.

1125

569/08.09.2009г.

1670

570/08.09.2009г.

1250

571/08.09.2009г.

1680

572/08.09.2009г.

Кара Михал

1170

573/08.09.2009г.

Кара Михал

1200

574/08.09.2009г.

561/08.09.2009г.
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал

Кара Михал

ул.”Драгоман”
№19
ул.”Драгоман”
№17
ул.”Драгоман”
№15
ул.”Дянко
Стефанов” №18
ул.”Пробуда”
№6
ул.”Дунав” №2

17

І

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1180

575/08.09.2009г.

17

ІІ

1070

576/08.09.2009г.

17

ІІІ

1250

577/08.09.2009г.

17

ІV

940/130
0
1070/14
00
1134/11
40
1100

578/08.09.2009г.

17

V

18

ІІІ

ул.”Дянко
Стифанов” №6
ул.”Дянко
Стефанов” №8
ул.”Хр.
Смирненски”
№3
ул.”Сенкьовча”
№8
ул.”Шипка” №2

18

ІV

18

V

1050/12
25
1480/15
15

582/08.09.2009г.

36

VІІ161

37

ІІ-167

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1315

590/08.09.2009г.

39

І

1960

591/08.09.2009г.

ул.”Шипка”
№2А
ул.”Шипка” №2

39

ІІ

2478

592/08.09.2009г.

39

ІІІ

2450

593/08.09.2009г.

ул.”Дъбрава”
№3
ул.”Дъбрава”
№2
ул.”Хр.
Смирненски”
№3
ул.”Хр.
Смирненски”
№2
ул.”Хр.
Смирненски”
№1
ул.”Дъбрава”
№1
ул.”Хр.
Смирненски”
№2А
ул.”Тича” №10

39

ІV

2376

594/08.09.2009г.

39

V

2137

595/08.09.2009г.

39

VІ

1890

596/08.09.2009г.

39

VІІ

Незастрое
н

1700

597/08.09.2009г.

39

VІІІ

Незастрое
н

1500

598/08.09.2009г.

39

ІХ

43

І

Незастрое
н
Незастрое
н

46

І

Незастрое
н

579/08.09.2009г.
580/08.09.2009г.
581/08.09.2009г.

589/08.09.2009г.

599/08.09.2009г.
1170

600/08.09.2009г.

1510

602/08.09.2009г.

Кара Михал

ул.”Дунав” №4

46

ІІ

Кара Михал

ул.”Сикьовча”
№16
ул.”Христо
Ботев” №1
ул.”Иван Вазов”
№13
ул.”Дунав” №16

46

ІІІ

46

ІV

32

VІІІ

18

VІІ

ул.”Сенкьовча”
№8
ул.”Дунав” №14

25

ІV-87

18

VІ

ул.”Пробуда”
№9
ул.”Пробуда”
№22
ул.”Витоша”
№19
ул. „Мелник”
№10
ул. „Витоша”
№17
ул. „Пробуда”
№16
ул. „Дунав”№2

38

VІІ-191

29

І

29

VІ

34

V

34

II-169

34

I-168

38

I-196

34

VI-172

34
37

VIII174
V-188

34

VII-173

37

I-184

Кривица

ул. ”Витоша”
№15
ул. ”Витоша”
№11
ул. ”Пробуда”
№8
ул. ”Витоша”
№13
ул. ”Ивайло”
№34
ул.Пробуда №6

37

IV-187

Кривица

ул.Пробуда №2

37

II-185

Кривица

ул.Витоша №3

37

XI-18

Хума

ул. “Шипка” №1

30

II-165

Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кара Михал
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица
Кривица

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

1454

603/08.09.2009г.

Хума

ул. ”Плиска”
№2
ул. ”Шипка”
№1А
ул.”Гео Милев”
№1
ул.”Искър” №3

20

III-57

1150

604/08.09.2009г.

Хума

30

I

1480

605/08.09.2009г.

Хума

2

І

1000/10
44
1000/13
70
1000/12
00
1310

Хума

2780

2798/07.11.2017г
.
2800/07.11.2017г
.
2801/07.11.2017г
.
2802/07.11.2017г
.
55/16.02.2006г.

2

ІІ

ул. „Еделвайс”
№1
ул. „Еделвайс”
№17
ул. „Люлин” №2

17

XIII

3

XVIII

12

VI

24

VI-192

25

I

Пчелина

ул. „Еделвайс”
№3
ул. „Еделвайс”
№9
ул. „Вит” №1

1440

59/16.02.2006г.

Пчелина

1840

61/16.02.2006г.

30

I

1260

79/20.03.2006г.

Хърсово

ул.Осъм №5

3

VІ2020част
V

1500

80/20.03.2006г.

1670

81/20.03.2006г.

2000

84/20.03.2006г.

2210

100/02.05.2006г.

Хърсово

1700

101/02.05.2006г.

Хърсово

2560

102/02.05.2006г.

Хърсово

1910

103/02.05.2006г.

Хърсово

1950

104/02.05.2006г.

Хърсово

2250

248/05.06.2006г.

Хърсово

1784

249/05.06.2006г.

Голям извор

1900

250/05.06.2006г.

Голям извор

1383

2548/29.09.2016г
.

Голям извор

Пчелина
Пчелина
Пчелина
Пчелина

Хърсово

ул.Еделвайс №4

21

Хърсово

ул.Осогово №6

17

Голям извор

ХVІ460

ул.Иван Вазов
№12
ул."Осъм" №5

43
3

ХХХVІ
-667
VІІ-202

ул. Иван Вазов
№6
ул. „Иван
Вазов” №3
ул. Иван Вазов
№3
ул.А.Стамболий
ски №63
ул.”Бели лом”
№6А
ул.”Бели лом”
№6Б
ул.”Бели лом”
№4
ул.”Бели лом”
№2А

51

XV-671

51

55

XXV680
XXIV680
I

17

II-74

17

III-74

17

IV-75

17

V-76

51

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

932/110
7
1322

Незастрое
н
Незастрое
н

1760/36
00
1104

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

800

1430

2583/28.03.2017г
.
2584/28.03.2017г
.
2787/18.05.2017г
.
2788/18.05.2017г
.
414/10.07.2008г.

900

415/10.07.2008г.

530

416/10.07.2008г.

850

418/10.07.2008г.

1655

420/10.07.2008г.

1150

421/10.07.2008г.

744
1260

900
3355/20.05.2019г
.
3356/20.05.2019г
.

828

3357/20.05.2019г
.
3360/20.05.2019г
.
3422/11.06.2019г
.
269/05.07.2006г.

776

271/05.07.2006г.

615

272/05.07.2006г.

1022

261/05.07.2006г.

756

438/15.10.2008г.

965

439/15.10.2008г.

835

440/15.10.2008г.

1075

441/15.10.2008г.

1335

Голям извор

2

VIII-7

3

IX-33

3

X-33

Голям извор

ул.”Ангел
Кънчев” №10
ул.”Ангел
Кънчев” №13
ул.”Ангел
Кънчев” №13А
ул.”Арда” №2

4

II-41

Голям извор

ул.”Арда” №4

4

III-41

Голям извор

ул.”Рила” №4

4

VI-46

Голям извор

ул.”Рила” №4

4

VII-46

Голям извор

ул.”Рила” №15

4

XI-48

Голям извор

ул.”Рила” №15

4

XII-48

Голям извор

ул.”Рила” №31

8

XI-56

Голям извор

ул.”Рила” №31А

8

XII-56

Голям извор

ул.”Арда” №38

15

IV-64

Голям извор

ул.”Мусала”
№35
ул.”Арда” №62

23

VI93,91
III-77

34

Голям извор

ул.”Арда”
№86А
ул.”Рила” №77

Голям извор

ул.”Рила” №79

34

Голям извор
Голям извор

Голям извор
Голям извор

24

34

VII270,271
XXIII266
XXII266

Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н
Незастрое
н

864

446/15.10.2008г.

916

449/15.10.2008г.

810

450/15.10.2008г.

722

453/15.10.2008г.

648

454/15.10.2008г.

700

455/15.10.2008г.

752

456/15.10.2008г.

750

457/15.10.2008г.

660

458/15.10.2008г.

800

459/15.10.2008г.

700

460/15.10.2008г.

1353

461/15.10.2008г.

567

468/15.10.2008г.

1128

470/15.10.2008г.

480

477/15.10.2008г.

603/155
5
476/143
5

478/15.10.2008г.
479/15.10.2008г.

2.Определя се:
2.1. Първоначална тръжна годишна наемна цена – 55.00
лв./1000м2 без ДДС.
2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна
цена;

2.3. Депозит за участие - 55.00лв./1000 м2;
2.4. Срок на наемното отношение за стопанската 2020-2021
г.;
2.5. Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за
подаване на заявленията.
3. Списък на документите, които трябва да се представят от
кандидатите за участие в търговете:
3.1.Заявление за участие в търга по образец ;
3.2.Декларация за липса на конфликт на интереси по образец;
3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия,
състоянието на имотите и извършен оглед по образец;
3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит.
3.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
а за физическите лица копие от документ за самоличност;
4. Документите, които трябва да се представят служебно от
администрацията за кандидата:
4.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община
Самуил за наличие или липса на други финансови задължения
към община Самуил;
4.2. Удостоверение за липса на задължения към звено МДТ –
Самуил.
5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до
участие в търга.
6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да
определи дата и назначи комисия за провеждане на търговете
и сключи договор със спечелилите участници.
7. След провеждането на търговете, неотдадените под наем
имоти периодично да се обявяват за отдаване под наем със
заповед на кмета на община Самуил до 30 април 2021 год.

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 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 №10
От заседание на 29.05.2020 г.
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13
14
15
16
17

Докладна записка с вх. № 61-02-174 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Решение №9.133/29.04.2020
г. във връзка с откриване на процедура за отдаване под наем на земи
от ОПФ за стопанската 2020-2021год. чрез публични търгове с явно
наддаване

СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 29.05.2020г.
№ Име, Презиме, Фамилия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Юлиян Аврамов Наумов

Стефан Николов Савов
ЗА
Ердинч Хюсеин Халим
ЗА
Абтула Мехмед Абтула
ЗА
Азем Хълми Шакир
ЗА
Алпер Зикри Чауш
ЗА
Ергин Ерол Шефкъ
ЗА
Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 10.154

Предлагам следното изменение и допълнение в
Решение
№9.133/29.04.2020 г. на Общински съвет Самуил във връзка с
откриване на процедура за отдаване под наем на земи от ОПФ за
стопанската 2020-2021год. чрез публични търгове с явно наддаване:
В землишето на с.Владимировци да се изключат следните
имоти за отдаване под наем за стопанската 2020-2021г.:
Землище

Местн
ост

Имот
номер

Владимро
вци
Владимир
овци
Владимир
овци

Ени
гьол
Ени
гьол
Катран
лък

11449.2
0.34
11449.2
0.35
11449.5
7.22

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Пл Начи
ощ н на
/м2/ трайн
о
ползв
ане
221 нива
5
143 нива
1
411 нива

Катего
рия

3
3
3

Номер на
акта за
частна
общинска
собственос
т
1668/20.02.
2013г.
1669/20.02.
2013г.
805/19.01.2
012 г.

Да се включат за отдаване под наем следните имоти за
стопанската 2020-2021 г.:

Землище

Местн
ост

Имот
номер

Владимир
овци

Ени
гьол

Владимир
овци
Владимир
овци

Пло
щ
/м2/

Катего
рия

11449.2
0.32

Начи
н на
трайн
о
ползв
ане
182 нива
0

Номер на
акта за
частна
общинска
собственос
т
1666/20.02
.2013 г.

Ени
гьол

11449.2
0.33

234 нива
2

3

1667/20.02
.2013 г.

Катран
лък

11449.5
7.50

326
0

нива

3

819/19.01.
2012 г.

Владимир Ени
11449.2 143 нива
3
овци
гьол
0.35
1
Владимир Катран 11449.5 411 нива
3
овци
лък
7.22
1.2. Определя следните имотите за отдаване под наем:
Землище

Местн
ост

Имот
номер

Владимир
овци

Ени
гьол

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.85,ал.1
от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет - Самуил , със „За”–

Владимир
овци

17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:

Владимир
овци

3

1.Изменя и допълва свое Решение №9.133/29.04.2020 г. във връзка с
откриване на процедура за отдаване под наем на земи от ОПФ за
стопанската 2020-2021год. чрез публични търгове с явно наддаване,
както
1.1. Изключва следните имоти за отдаване под наем:
Землище

Владимро
вци

Местн
ост

Ени
гьол

Имот
номер

11449.2
0.34

Пл Начи
ощ н на
/м2/ трайн
о
ползв
ане
221 нива
5

Катего
рия

3

Номер на
акта за
частна
общинска
собственос
т
1668/20.02.
2013г.

Пло
щ
/м2/

1669/20.02.
2013г.
805/19.01.2
012 г.

Катего
рия

11449.2
0.32

Начи
н на
трайн
о
ползв
ане
182 нива
0

Ени
гьол

11449.2
0.33

234 нива
2

3

1667/20.02
.2013 г.

Катран
лък

11449.5
7.50

326 нива
0

3

819/19.01.
2012 г.

3

Номер на
акта за
частна
общинска
собственос
т
1666/20.02
.2013 г.

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
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-175 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО:
Изменение
и
допълнение
в
Решение
№9.129/29.04.2020 г. на Общински съвет Самуил във връзка с
определяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за
възстановяване по Съдебно решение №125/24.06.1997 г. на ИРС
гр.Исперих на наследниците на Ахмед Кадиров Папурлу на
основание §27, ал.1,ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 29.05.2020г.
№ Име, Презиме, Фамилия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

10
11
12
13
14
15
16
17

Динчер Али Чауш
ЗА
Юлиян Аврамов Наумов ЗА
Стефан Николов Савов
ЗА
Ердинч Хюсеин Халим
ЗА
Абтула Мехмед Абтула
ЗА
Азем Хълми Шакир
ЗА
Алпер Зикри Чауш
ЗА
Ергин Ерол Шефкъ
ЗА
Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 10.155

В Решение №9.129/29.04.2020 г. на Общински съвет
Самуил е допусната техническа грешка при определянето на
имотите за възстановяване по Съдебно решение №125/24.06.1997
г. на ИРС гр.Исперих по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ и Протокол
№353/27.02.1998 г. на наследниците на Ахмед Кадиров Папурлу.
Предлагам следното изменение и допълнение като от таблицата
както следва:
№
по
ред

Имот №

Площ
(м2)

НТП

1. 11449.1.12
2. 11449.2.25
3. 11449.41.8

3677 нива
17318 нива
3351 нива

4. 11449.20.32
5. 11449.20.33

1820 нива
2342 нива
28508

Общо:

Местност
Даалтъ
Ташлъ тарла
Каролу
корусу
Ени гьол
Ени гьол

Имотите по т.4 и т. 5 се заменят със следните имоти и се
добавя един имот, както следва:
№
по
ред

Имот №

1. 11449.20.34
2. 11449.20.35
3. 11449.57.22

Площ
(м2)

НТП

2215 нива
1431 нива
411 нива

Местност
Ени гьол
Ени гьол
Катранлък

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от
ЗОС; чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ предлагам следния
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.11, ал.2 от
ЗСПЗЗ, Общински съвет - Самуил със „За”– 17 гласа;
„Против” – няма; „Въздържали се” – няма

№
по
ред

Имот №

Площ
(м2)

1. 11449.1.12
2. 11449.2.25
3. 11449.41.8

3677 нива
17318 нива
3351 нива

4. 11449.20.34
5. 11449.20.35
6. 11449.57.22

2215 нива
1431 нива
411 нива
28403

Местност
Даалтъ
Ташлъ тарла
Каролу
корусу
Ени гьол
Ени гьол
Катранлък

Общо:
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.

РЕШИ:
1.Изменя и допълва свое Решение №9.129/29.04.2020 г.,
като определя имотите за изпълнение на Съдебно решение
№125/24.06.1997 г. на ИРС гр.Исперих за възстановяване право
на собственост върху земи от общинския поземлен фонд на
наследниците на Ахмед Кадиров Папурлу
от землището на
с.Владимировци с обща площ от 28500 кв.м. , както следва:

НТП

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

14
15
16
17

Абтула Мехмед Абтула
ЗА
Азем Хълми Шакир
ЗА
Алпер Зикри Чауш
ЗА
Ергин Ерол Шефкъ
ЗА
Общински съвет – Самуил приема следното
РЕШЕНИЕ 10.156

Докладна записка с вх. № 61-02-176 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Самуил за 2021 година
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 29.05.2020г.
№ Име, Презиме, Фамилия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Реджеб Халил Назиф
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Юлиян Аврамов Наумов
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Във връзка с чл. 19, ал.2 и 3 от Закона за социалното
подпомагане е необходимо да се приеме „Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Самуил за 2021
година”.
Годишните планове се приемат ежегодно и съдържат
дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата
календарна година. Изготвения Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Самуил за 2021 год. е в синхрон с
приетите Областна и Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2016-2020 година, които целят
създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и
подкрепа на местните общности, групи, лица в риск, защото
реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на
общностите. Подкрепят съхраняването, поддържането и
интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на
тези цели Стратегиите предвиждат развиването на ефективна
система от социални услуги, които поставят в своя център
ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигуряват равен
достъп и непрекъснато подобряват своето качество.
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 19, ал.2 и 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б,
ал.4 от ППЗСП, Общински съвет -Самуил със „За”– 17 гласа;
„Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:
I. Приема „Годишен план за развитие на социалните
услуги в Община Самуил за 2021 год.”
II.Упълномощава кмета на община Самуил да предприеме
съответните действия за изпълнение на Годишния план за
развитие на социалните услуги в Община Самуил за 2021 година.
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/

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Самуил

ОБЩИНА САМУИЛ
№

1.

Вид дейност / услуга /
мярка

Център за обществена
подкрепа (ЦОП) –
Мярка 1.1.2. Развиване и
утвърждаване на
дейността на ЦОП за
обхващане на деца и
семейства в риск в
община Самуил.
Мярка 2.1.1.
Разширяване на
социалните услуги в
домашна среда за
подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и
техните семейства.

Планов период м. Януари – м. Декември 2021 г. Самуил
Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Превенция на изоставяне;
Подкрепа на семейството
при отглеждане на детето;
работа с деца и родители
за връщане в училище,
Консултации;
Услуги за превенция;
деинституционализация и
реинтеграция в
семейството

Времеви график за 2021 г.
Местоположени
е (населено
място)
капацитет

Месец
1-3

Социални услуги
с.Самуил, ул. „Х.
Димитър” № 5
капацитет – 20

Месец
4-6

Месец
7-9

Месец
10-12

Финансиране
(източник, сума)

ДДД – сума в
размер на 73 700
лв.

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговор
ник
Община
Самуил

2.

3.

4.

ЦСРИ - Мярка 1.2.1.
Развиване на ЦСРИ за
осигуряване на
качествена здравна
грижа, медицинска и
социална рехабилитация
за децата с увреждания и
подкрепа за техните
семейства;
Център по Социално
включване- Мярка
1.1.1. Превенция на
социалното изключване,
намаляване на бедността
сред децата в Община
Самуил чрез инвестиции
в ранното детско
развитие и чрез подкрепа
за дейността на
създадените по Проекта
за социално включване.
Център по приемна
грижа – Мярка 1.1.5.
Развитие на Приемната
грижа в Община Самуил
и повишаване на
качеството на
предлаганите услуги;

Медицинска и социална
рехабилита-ция,
консултации – социални,
правни, здравни,
психологически,
трудотерапия; Умения за
самостоятелност и
подкрепа на семействата.

с.Владимировци,
ул.“В.Левски“
№2
капацитет – 30

ДДД – сума в
размер на 104 970
лв.

Община
Самуил

Комплексни,
междусекторни, здравни,
консултативни и
образователни услуги за
децата и техните
семейства с цел да
посрещнат
предизвикателствата в
образователната
системата и да бъдат
активни участници в
социалния живот на
страната. Ограничаване и
предаване на бедността
между поколенията.
Информационни
кампании, обучение,
подбор и наемане на
приемни родители,
наблюдение и подкрепа за
приемните родители и
приемните деца,
възстановяване и/или
поддържане на връзки със
семейството;

с.Самуил, ул. „Х.
Димитър” № 3

ОП РЧР,
Национален
бюджет и др.

Община
Разград,
Община
Самуил

с.Самуил, ул. „Х.
Димитър” № 5

проект „Приеми
ме 2017 г.“,
«Приемна грижа»
по ОП РЧР

Община
Самуил

5.

Наблюдавано жилищеМярка 2.2.1.
Реформиране на
съществуващите
институции за хора с
увреждания и
подобряване на
качеството на грижите.

Оказване на подкрепа и
консултиране на лица,
които напускат
специализираната
институция ДПЛУИс.Самуил, или защитено
жилище и им предстои да
водят независим начин на
живот.

с.Самуил
капацитет – 4

ДДД – сума в
размер на 27 000
лв.

Община
Самуил

6.

ЦНСТ за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост - Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.
ЦНСТ за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост – Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.

Резидентна грижа семеен
тип за възрастни хора с
увреждания.

с. Богомилци, ул.
„Гео Милев“ №2,
капацитет-15

ДДД – сума в
размер на 213
660,00 лв.

Община
Самуил

Резидентна грижа семеен
тип за възрастни хора с
увреждания.

с.Самуил,ул.
Драва № 2
капацитет-14

ДДД – сума в
размер на 199
416,00лв.

Община
Самуил

7.

8.

Защитено жилище за
лица с умствена
изостаналост Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.

9.

ЦНСТ за пълнолетни
лица с физически
увреждания – Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.

Социална услуга,
резидентен тип, която се
предоставят в среда,
близка до семейната с цел
създаване на условия за
подпомагане,
взаимопомощ, ефективна
защита и социална
интеграция на хора с
умствена изостаналост;
осъществяване на
дейности за постигане на
социално включване и
възстановяване на
изгубените социални
умения и навици;
осигуряване на
пълноценен и
самостоятелен начин на
живот в подходяща среда,
с възможност за подкрепа
и изява.
Социална услуга –
резидентен тип. Услугата
предлага комплекс от
дейности, които се
предоставят в среда,
близка до семейната

с. Кривица, ул.
„Ивайло“ № 40А
капацитет-8

ДДД – сума в
размер на 91
200,00 лв.

Община
Самуил

с. Хърсово ул.
„Пейо Яворов”
№1
капацитет -15

ДДД – сума в
размер на 190
680,00 лв.

Община
Самуил

10.

11.

12.

ЦНСТ за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост – Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.
ЦНСТ за пълнолетни
лица с деменция –
Мярка 2.2.2. Изграждане
на социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.
Дом за пълнолетни лица
с умствена изостаналост
/ДПЛУИ/- Мярка 2.2.1.
Реформиране на
съществуващите
институции за хора с
увреждания и
подобряване на
качеството на грижите.

Резидентна грижа семеен
тип за възрастни хора с
увреждания.

с. Пчелина, ул.
„Куванджилар“
№4
капацитет-15

ДДД – сума в
размер на ДДД –
сума в размер на
213 660,00 лв.

Община
Самуил

Превенция на
институализацията на
възрастни хора с
физически увреждания.
Осигуряване на грижи в
среда близка до
семейната.

с.Хума, ул.
„Гагарин” № 4
капацитет -13

ДДД – сума в
размер на 188
760,00 лв.

Община
Самуил

Специализирана
институция,
предоставяща комплекс
от социални услуги, с цел
задоволяване на
ежедневни, здравни,
образователни,
рехабилитационни
потребности, както и
потребности в свободното
време, от контакти със
семейството, приятели и
близки. Гарантиране на
необходимите условия за

с.Самуил, ул.
„Любен
Каравелов“ №4
капацитет – 86

ДДД – сума в
размер на 949
612,00 лв.

Община
Самуил

13.

14.

ЦНСТ за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост – Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.
Защитено жилище за
лица с умствена
изостаналост Мярка
2.2.2. Изграждане на
социални услуги от
резидентен тип за
настаняване на хора с
увреждания, които имат
нужда от резидентна
грижа в среда, близка до
семейната.

живот и достойно
съществуване.
Резидентна грижа семеен
тип за възрастни хора с
увреждания.

Социална услуга,
резидентен тип, която
се предоставят в среда,
близка до семейната с
цел създаване на
условия за
подпомагане,
взаимопомощ,
ефективна защита и
социална интеграция на
хора с умствена
изостаналост;
осъществяване на
дейности за постигане
на социално включване
и възстановяване на
изгубените социални
умения и навици;
осигуряване на
пълноценен и

с. Голяма вода,
ул. „Люлин“ №2
капацитет-15

ДДД – сума в
размер на ДДД –
сума в размер на
213 660,00 лв.

Община
Самуил

с. Кривица, ул.
„Ивайло“ № 40А

ДДД – сума в
размер на 91
200,00 лв.

Община
Самуил

капацитет-8

самостоятелен начин на
живот в подходяща
среда, с възможност за
подкрепа и изява.
15.

Социално предприятиеМярка 2.2.1.
Реформиране на
съществуващите
институции за хора с
увреждания и
подобряване на
качеството на грижите.

„Развитие на социалното
предприемачество“ ,
създаване на социално
предприятие
„Озеленяване и
благоустройство –
община Самуил“,
подкрепа за социално
включване и реализация
на пазара на труда на хора
в неравностойно
положение.

с.Самуил

Проект „Развитие
на социалното
предприемачество
в община Самуил“
по Приоритетна
ос 2: Намаляване
на бедността и
насърчаване на
социалното
включване, по
процедура
BG05M9OP0012.007

Община
Самуил

16.

Общинско предприятие
„Обществено хранене и
социални услугиМярка 2.1.1.
Разширяване на
социалните услуги в
домашна среда за
подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и
техните семейства.
Мярка 3.1.2.
Осигуряване на дневна и

Общинско предприятие
„Обществено хранене и
социални услуги“
предлага следните услуги:
 Обществена
трапезарияосигуряване на
безплатна храна
на хора с много
ниски доходи или
без доход;
 Дейности на ДСП.

с.Самуил,
ул.“Х.Димитър“
№4

Услуга в
общността
финансирана по
Оперативна
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане, ОП
РЧР

Община
Самуил

17.

почасови услуги за стари
хора.
Личен асистент- Мярка
2.1.1. Разширяване на
социалните услуги в
домашна среда за
подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и
техните семейства.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на хора и
деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в
ежедневието си,
предоставяне на
алтернативен избор за
професионално развитие
на семейства, в които има
лице с трайно увреждане.

Във всички
населени места
на Община
Самуил

Услуга в
общността по
нац. НП, проекти,
финансирани по
ОП „РЧР” и др.

Община
Самуил

18.

Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания
Мярка 2.1.1.
Разширяване на
социалните услуги в
домашна среда за
подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и
техните семейства.

Осигуряване на
почасови мобилни
интегрирани здравносоциални услуги на
нуждаещите се лица в
домашна среда.

Във всички
населени места
на Община
Самуил
капацитет – 60

Патронажна грижа
за възрастни хора
и лица с
увреждания –
Компонент 2 и
Компонент 3
по ОП РЧР
проект
„Патронажна
грижа за възрастни
хора и лица с
увреждания в
Община Лозница и
Община Самуил”

Община
Самуил

19.

Кризисен центърМярка 2.3.2. Развиване
на услуги за превенция на
рисковото и зависимо
поведение, насочени към
деца и възрастни и
реинтеграция на лица със

Представлява комплекс от
социални
услуги за лица,
пострадали от
домашно насилие, които
се
предоставят за срок до 6
месеца и са

с.Самуил
капацитет – 10

ДДД – сума в
размер на 115
690,00 лв.

Община
Самуил

зависимости и проблемно
поведение.

20.

1.

2.

3.
4.

5.

насочени към оказване на
индивидуална подкрепа,
задоволяване
на ежедневните
потребности и правно
консултиране или
социалнопсихологическа помощ,
когато се
налага незабавна намеса в
случай на риск и
спешност.
Община Самуил
Дневен център за стари Комплекс от социални
услуги, които създават
с капацитет -30
хора -Мярка 3.1.2.
Осигуряване на дневна и
условия за цялостно
почасови услуги за стари обслужване на
хора.
потребителите през деня.
Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Осигуряване на
Равен достъп на всички
с.Самуил
равенството между
нуждаещи се до
половете и превенция на
предоставяните социални
дискриминация.
услуги.
Иновации.
Разширяване на
с.Самуил
комплекса от социални
услуги.
Партньорство.
Взаимодействие с всички с.Самуил
заинтересовани страни.
Добро управление на
Дейности по осигуряване с.Самуил
програми и проекти.
на ефикасност и
прозрачност при
разходване на средствата
за социални услуги.
Дейности и осигуряване
Осигуряване на средства
с.Самуил
на ефикасност и
от бюджета на общината
прозрачност при
и от алтернативни

ДДД – сума в
размер на 38 220
лв.

Община
Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

Общинска
дейност
Общинска
дейност

Община
Самуил
Община
Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

разходване на средствата
за социални услуги.

1.

2.

източници или форми за
издръжка на социални
услуги.
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Дейност по партньорства Отворени работни групи с с.Самуил
участие на всички
заинтересовани страни и
участие на експерти в
съвместни работни групи,
комисии и екипи.

Общинска
дейност

Община
Самуил

Дейност по партньорства
и работа в мрежа

Общинска
дейност

Община
Самуил

Провеждане всяка година
на срещи и обменни
посещения между
съседни общини за обмен
на информация за групи в
риск, обсъждане и
планиране на съвместни
дейности и проекти за
подкрепа на целевите
групи. Междуобщинските
срещи са с участието на
всички заинтересовани
институции, в чиито
компетенции попадат
групите в риск (като ДСП,
ДБТ, доставчици на
социални и здравни
услуги, училища, НПО и
др.);

с.Самуил

3.

1.

2.

3.

Взаимодействие с
Обществения съвет по
социално подпомагане и
Д „СП”

Гарантиране на
мониторинга и контрола
при планиране,
разкриване и управление
на социалните услуги.

с.Самуил

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
Осигуряване на условия
Повишаване на
с.Самуил
за непрекъснато
ефикасността на услугите,
обучение, обмяна на опит чрез придобиване на нови
и споделяне на добри
компетенции на наличния
ефективни практики на
персонал за предоставяне
персонала в
на услуги.
съществуващите
социални услуги.
Организиране и
провеждане на
специализирани обучения
и курсове за
квалификация и
преквалификация за
персонала в
съществуващите
социални услуги.
Развитие и насърчаване
на доброволчески
практики - осигуряване
на обучение,
възможности за обмяна
на опит и консултиране
по въвеждане на практика
за работа с доброволци
при предоставянето на

Изграждане на
професионална
квалификация и
специализирани умения
за социална работа и
между екипно
взаимодействие на
персонала в новите
социални услуги.
Въведена доброволческа
работа при предоставяне
на услуги на местно ниво.

с.Самуил

с.Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

4.

1.

социални услуги на
местно ниво
Провеждане на обучения,
които да осигурят
усвояване на специфични
нови умения за планиране
на професионалното
развитие и кариерно
израстване, умения за
работа в екип и
ефективно общуване,
работа по проекти,
взаимодействие с
различни институции.

Гарантиране на
качеството и
ефективността на
социалните услуги, чрез
изграждане на
необходимия капацитет за
управление на общинско
ниво и чрез осигуряване
на квалифициран и
компетентен персонал за
управление и
предоставяне на услугите.

с.Самуил

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
Дейност по мониторинг и Сътрудничество и
с.Самуил
оценка
участие в
„Координационния съвет
за изпълнение” и
„Звеното за мониторинг и
оценка” на Стратегията;

Общинска
дейност

Община
Самуил

Общинска
дейност

Община
Самуил

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-150 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
А. С. И. от с.Желязковец, община Самуил.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 17 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. С. И. от
с.Желязковец, община Самуил в размер на 50лв.
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” – 17 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма
РЕШЕНИЕ 10.157
Постъпила е молба с вх.№576/03.02.2020г. от лицето А.С.
И. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за закупуване на медикаменти за лечение.
Господин И. е пенсионер по болест. Лицето боледува с водеща
диагноза „Коксартроза /артроза на тазобедрена става/“.
Предписана му е постоянна медикаментозна терапия и поради
недостиг на финансови средства не може да закупи
необходимите лекарства за лечение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-151 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО:Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
А. Х. Ю. от с.Желязковец, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 16 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. Х. Ю. от
с.Желязковец, община Самуил в размер на 50лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.158
Постъпила е молба с вх.№908/24.02.2020г. от лицето А. Х.
Ю. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства.
Госпожа Ю. е пенсионерка по болест с 50% т.н.р. с диагноза
„Преходно мозъчна исхемия“. На 01.07.2019г. е постъпила за
лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Исхемичен мозъчен
инсулт в басейна на ВБС“. Поради недостиг на средства за
предписаната й постоянна медикаментозна терапия и
предстоящо лечение се намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-152 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Р. Ш. С. от с.Богданци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р. Ш. С. от
с.Богданци, община Самуил в размер на 50лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.159
Постъпила е молба с вх.№924/25.02.2020г. от лицето
Р. Ш. С. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за оперативно лечение.
Господин С. е безработен. На 18.02.2020г. е постъпил за
оперативно лечение в „СОБАЛ д-р.Тасков“ гр.Търговище с
диагноза „Старческа нуклеарна катаракта-дясно око“. Поради
разходите за оперативно лечение на око на стойност 850лв. 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

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-153 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
М. А. М. от с.Богданци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. А. М. от
с.Богданци, община Самуил в размер на 50лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.160
Постъпила е молба с вх.№957/26.02.2020г. от лицето
М.А.М. от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за оперативно лечение.
Господин М. е безработен без доходи. На 21.01.2020г. лицето
е постъпило в МБАЛ гр.Разград за оперативни интервенции на
меките и костни тъкани с диагноза „Phlegmona manus dextra“. За
оперативното лечение е заплатил 550 лева и поради разходите по
лечението 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

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-154 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Х. Ш. Ч. от с.Самуил, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Ш. Ч. от
с.Самуил, община Самуил в размер на 50лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.161
Постъпила е молба с вх.№1014/02.03.2020г. от лицето Х. Ш.
Ч. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за оперативно лечение.
Госпожа Ч. е пенсионерка по болест. На 11.11.2019г. е
постъпила за оперативно лечение в ОМЦ „Св. Н. Чудотворец“
гр.Варна с диагноза „Усложнена катаракта на ЛО“. Поради
разходите за оперативно лечение на око на стойност 800лв. 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

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-155 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
В. М.Г. от с.Кара Михал, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето В. М. Г. от с.Кара
Михал, община Самуил в размер на 50лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.162
Постъпила е молба с вх.№1178/09.03.2020г. от лицето В. М. Г.от
с.Кара Михал, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение и закупуване на лекарства.
Господин Г.е пенсионер по болест с 100% т.н.р. с чужда
помощ с диагноза „Последици от мозъчносъдова болест. Лицето
боледува от няколко години, като е със силно увредено
здравословно състояние с прекаран инсулт. Молителят е на
постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по
лечението се намира във финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-156 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Е. С. И.от с.Ножарово, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. С. И. от
с.Ножарово, община Самуил в размер на 150лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.163
Постъпила е молба с вх.№1616/26.03.2020г. от лицето Е. С.
И. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна парична помощ за лечение.
Господин И. е пенсионер по болест. Лицето е с 80% т.н.р. с
диагноза „Шизофрения“. Молителят е на постоянна
медикаментозна терапия и му предстои явяване на ТЕЛК. Поради
разходите по лечението лицето се намира във финансово
затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:

Докладна записка с вх. № 61-02-157 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Х.Х.И. от с.Желязковец, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма
РЕШЕНИЕ 10.164
Постъпила е молба с вх.№1677/30.03.2020г. от лицето
Х.Х.И. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане
на еднократна парична помощ за закупуване на
лекарства.Господин И. е пенсионер по болест с 50% т.н.р. с
диагноза „Дисоциативни разстройства“. На 05.03.2020г. е
постъпил за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Смесени
дисоциативни разстройства“ с предписана постоянна
медикаментозна терапия. Поради недостиг на финансови
средства не може да покрие разходите си за лечение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване лекарства и лечение.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х. Х. И. от
с.Желязковец, община Самуил в размер на 50лв.
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 №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-158 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Б. С. Ф. от с.Ножарово, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ 10.165
Постъпила е молба с вх.№1688/30.03.2020г. от лицето Б. С.
Ф. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна парична помощ за лекарства.
Господин Ф. е пенсионер възраст. Лицето е с 74% т.н.р. с
диагноза „Хронична исхемична болест на сърцето“. Молителят е
на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по
лечението му се намира във финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Б. С. Ф. от
с.Ножарово, община Самуил в размер на 50лв.
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 №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-159 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Ф.А.М. от с.Богомилци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. А. М. от
с.Богомилци, община Самуил в размер на 100лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.166
Постъпила е молба с вх.№ 94-Е-1799/03.054.2020г. от
лицето Ф. А. М. от с.Богомилци, община Самуил с искане за
отпускане на еднократна помощ за лечение.
Госпожа А. е вдовица, пенсионерка по болест. Лицето е с 62%
т.н.р. с диагноза „Злокачествено новообразувание на шийката на
матката“. На 07.04.2018г. е постъпила за оперативно лечение в
МБАЛ гр.Разград. Молителката е на постоянна медикаментозна
терапия и поради разходите по оперативното й лечение се намира
във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за оперативно лечение и закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-160 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
А.А.М от с.Богомилци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. А. М. от
с.Богомилци, община Самуил в размер на 150лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.167
Постъпила е молба с вх.№1800/03.04.2020г. от лицето А. А.
М от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Господин М. е пенсионер по болест с 80% т.н.р. с диагноза
„Наличие на коронарен ангиопластичен имплант и трансплант.
През 2019г. е посъпил за оперативно лечение в „УМБАЛ Медика
Русе“ с диагноза „Емболия и тромбоза на илиачна артерия.
Стенозис артерия илиака синистра“. Лицето е на постоянна
медикаментозна терапия и поради разходите по лечението се
намира във финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за 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

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-161 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Ю.С.М от с.Хума, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю.С.М от с.Хума,
община Самуил в размер на 100лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.168
Постъпила е молба с вх.№1791/03.04.2020г. от лицето Ю. С.
М. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Госпожа М. и съпругът й са пенсионери по болест. Лицето е с
92% т.н.р. с диагноза „Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантант и трансплантат“. На 27.11.2020г. е постъпила за
оперативно лечение на око в Очна клиника Света Петка ООД гр.
Варна с диагноза „Старческа нуклеарна катаракта на ляво око“.
За оперативното лечение е заплатила 620 лева, поради което се
намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за оперативно лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

РЕШИ:

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Ш. И. от
с.Владимировци, община Самуил в размер на50лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-162 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
М. Ш. И. от с.Владимировци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма
РЕШЕНИЕ 10.169
Постъпила е молба с вх.№1921/10.04.2020г. от лицето М.
Ш.И. от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане
на еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални
потребности.
Г-н И. е безработен, който живее сам. Поради недостиг на
средства не може да покрие ежемесечните си разходи.
Необходими са му финансови средства за покриване на
ежедневните нужди от първа необходимост.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма

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 №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Не отпуска еднократна парична помощ на лицето Л.М.С. с
настоящ адрес с.Владимировци, община Самуил.

Докладна записка с вх. № 61-02-163 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Не отпуска еднократна парична помощ на лицето
Л. М. С с постоянен адрес с.Тодор Икономово, общ. Каолиново
и настоящ адрес 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.

Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма
РЕШЕНИЕ 10.170
Постъпила е молба с Вх.№1919/10.04.20120г. от лицето Л.М. С.
с настоящ адрес от с.Владимировци, община Самуил с искане за
отпускане на еднократна помощ за задоволяване на неотложни
социални потребности.
Госпожа С. и съпругът й са безработни с едно малко дете.
Поради липса на доходи не могат да покрият ежедневните си
разходи.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за ежедневните нужди от първа необходимост.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-164 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С. Н. Х. от с.Кривица, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С.Н.Х. от
с.Кривица, община Самуил в размер на 100лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.171
Постъпила е молба с вх.№ 1984/04.04.2020г. от лицето С. Н. Х.
от с.Кривица, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Госпожа Х. работи, като личен асистент на дъщеря си А.А. А.,
която е с 51% ВСУ с чужда помощ с диагноза „Вродени
деформации на бедрото“. След консултация с ортопед й
предписва антивирусни обувки, които се доставят от Америка.
Обувките са на стойност 200 долара и куриерските разходи
възлизат на 400 лв.Поради разходите по лечението на дъщеря й
се намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на антивирусни обувки.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.Б.Ч. от
с.Желязковец, община Самуил в размер на 150лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-165 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
М. Б. Ч. от с.Желязковец, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

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.

РЕШЕНИЕ 10.172
Постъпила е молба с вх.№2061/16.04.2020г. от лицето М.Б.
Ч. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за оперативно лечение.
Господин Ч. е безработен, а съпругата му е пенсионерка по
болест. На 12.02.2020г. лицето е постъпило за оперативно
лечение в Аджибадем Ситиклиник в отделение по
кардиохирургия с диагноза „Високостепенна митрална
регургитация при пролапс на ЗМП“. Поради разходите за
оперативно лечение се намира във финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С. М. от
с.Самуил, община Самуил в размер на 150лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-166 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
С.С.М. от с.Самуил, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

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.

РЕШЕНИЕ 10.173
Постъпила е молба с Вх.№2095/21.04.2020г. от лицето С. С.
М. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Госпожа М. от два месеца насам е в неплатен отпуск, а
съпругът й е пенсионер по болест. Лицето е с увредено
здравословно състояние с миома и спешно се нуждае от
оперативно лечение. Поради прекъснати здравноосигурителни
права не може да постъпи за лечение в болница.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Н. М. С. от
с.Самуил, община Самуил в размер на100лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-167 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Н.М.С. от с.Самуил, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

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.

РЕШЕНИЕ 10.174
Постъпила е молба с вх.№2078/21.04.2020г. от лицето
Н.М.С. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за закупуване на лекарства.
Госпожа С. е вдовица, пенсионерка по възраст. Лицето е с
увредено здравословно състояние и е на постоянна
медикаментозна терапия. Поради разходите за лечение и
лекарства се намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на лекарсва.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е.Х.Р. от с.Хума,
община Самуил в размер на 100лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-168 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Е. Х. Р. от с.Хума, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

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.

РЕШЕНИЕ 10.175
Постъпила е молба с вх.№ 2119/22.04.2020г. от лицето Е.
Х.Р. от с.Хума,община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за закупуване на лекарства.
Господин Р. е пенсионер по болест с 74% т.н.р. с диагноза
„Наличие на ортопедични импланти на стави“. Молителят е на
постоянна медикаментозна терапия е и поради разходите по
лечението му се намира във финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на 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

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Л. М. Ю. от
с.Ножарово, община Самуил в размер на 50лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-169 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Л. М. Ю. от с.Ножарово, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

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.

РЕШЕНИЕ 10.176
Постъпила е молба с вх.№2173/24.04.2020г. от лицето Л.
М. Ю. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение. Господин Ю. е безработен. През
2019г. е лекуван в МБАЛ гр.Разград с диагнози „Хроничен
пиелонефрит“ и „Хроничен атрофичен гастрит“. Поради
недостиг на средства за предписаната му постоянна
медикаментозна терапия и разходите по лечението, лицето се
намира във финансово затруднение. Необходими са му
финансови средства за покриване на разходите за закупуване на
медикаменти и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-170 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
З. Х. М. от с.Желязковец, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето З. Х. М. от
с.Желязковец, община Самуил в размер на 100лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.177
Постъпила е молба с вх.№2189/27.04.2020г. от лицето З.
Х. М. от с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение. Госпожа М. и съпругът й са
безработни. Лицето боледува с диагноза „Емболия и тромбоза на
артерии на долните крайници“. Молителката е на постоянна
медикаментозна терапия с предстоящо лечение в болница.
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

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-171 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Ф. М. С. от с.Ножарово, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф. М. С. от
с.Ножарово, община Самуил в размер на 50лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.178
Постъпила е молба с вх.№2198/27.04.2020г. от лицето Ф. М.
С. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за лечение.
Госпожа С. e пенсионерка по болест, която е вдовица и живее
сама. Лицето боледува с 94% т.н.р. с диагноза „Епилепсия“. На
10.01.2020г. е постъпила за лечение в МБАЛ гр.Исперих с
диагноза „Остър бронхиолит“. Молителката е на постоянна
медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се
намира във финансово затруднение.
Необходими са й финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.

финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю. А. Ю.от
с.Владимировци, община Самуил в размер на 100лв.

Докладна записка с вх. № 61-02-172 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
Ю. А. Ю. от с.Владимировци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

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.

РЕШЕНИЕ 10.179
Постъпила е молба с Вх.№2254/30.04.2020г. от лицето Ю. А. Ю.
от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални
потребности. Госпожа Ю. и съпругът й са продавали стока по
пазари, но от два месеца насам са безработни. Нямат
регистрирана фирма и са без право на обезщетение. Лицето няма
никакви доходи, поради което не може да покрие ежемесечните
си разходи. Необходими са й финансови средства за покриване
на ежедневните разходи от първа необходимост.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол №10
От заседание на 29.05.2020 г.
Докладна записка с вх. № 61-02-173 от Севим Рамаданова зам.
кмет на община Самуил
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето
М. М. Е. от с.Богомилци, община Самуил.
Общински съвет – Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” –
няма; „Въздържали се” – няма

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от
„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ”,ОбС-Самуил със „За”– 15 гласа; „Против”
– няма; „Въздържали се” – няма
РЕШИ:
Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.М.Е. от
с.Богомилци, община Самуил в размер на 150лв.
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.

РЕШЕНИЕ 10.180
Постъпила е молба с вх.№2280/04.05.2020г. от лицето М.М.
Е. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на
еднократна помощ за закупуване на лекарства.
Господин Е. и съпругата му са пенсионери. На 02.04.2020г.
е постъпил за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Остра С.Н.
II клас по Kilip. СП- дегенеративна аортна стеноза и умерена
регургитация“. Лицето е с влошено здравословно състояние на
постоянна медикаментозна терапия. Поради недостиг на
финансови средства за предписаната му
постоянна
медикаментозна терапия и разходите по лечението се намира във
финансово затруднение.
Необходими са му финансови средства за покриване на
разходите за закупуване на медикаменти и лечение.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/ д-р Бейтула Сали /
Изготвил преписа:…………....
/Розалия Асенова/

