
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-947 от д-р Бейтула Сали - Кмет 

на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Актуализация на базисните наемни  цени на 

общински имоти по  Приложение №1 към Наредба №2 на  ОбС- 

Самуил - За реда за придобиване, управление  и  разпореждане с 

имоти и вещи- общинска собственост до 1 март 2019г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 47.941 

 

Съгласно  чл.15, ал.6  от  Наредба №2 на ОбС-Самуил - За реда за 

придобиване, управление  и  разпореждане с имоти и вещи- 

общинска собственост  е необходимо Общински съвет Самуил,  

да приеме решение   за  актуализация   на базисните  наемни цени 

на нежилищните имоти - общинска собственост   по   

Приложение №1  до  1 март на 2019г.  в съответствие с 

Националния статистически индекс на инфлация за предходната 

година.  

Комисията  по чл.3, ал.1 и ал.2   от  Наредба №2 на ОбС-

Самуил, след като  извлече  данни от  НСИ  за базов период 

месец януари 2018 г. и наблюдателен период – месец януари 2019 

г., установи, че индекса на потребителските цени за м.януари 

2018г., спрямо м.януари 2019г. е  103.0% т.е. инфлацията е   3.0%. 

Общински съвет Самуил  да  приеме решение, базисните  

наемни цени на нежилищните имоти - общинска собственост по   

Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС- Самуил - За реда за 

придобиване, управление  и  разпореждане с имоти и вещи- 

общинска собственост да се актуализират, както следва:  

 
№  

по 

ред  

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ Първа зона  

(лв.) 

 

Втора  зона  

(лв.) 

 

1. Търговска дейност 

Магазини /хранителни и смесени/ 
от 2,46 на 

2,53 

от 2,20 на 2,27 

2. Закусвални / в училищата/  и 

сладкарници без сервиране на 

алкохол 

 от 1,48 на 

1,52 

от  1,25 на 1,29 

3. ресторанти, барове, дискотеки, 

със сервиране на алкохол 

от 1,86 на 

1,92 

от 1,60 на 1,65 



 

4. Търговска дейност с други видове 

стоки 

от 2,46 на 

2,53 

от 2,21 на 2,28 

5. За производствена    дейност, 

складове,   цехове и др. 

от 1,00 на 

1,03 

от  0,86 на 0,89 

6. Здравно-медицинско обслужване 

лекарски  кабинети,  аптеки/ 

от  1,86 на 

1.92 

от   1,86 на 1,92 

7. Административни дейности 

/офиси,   адвокатски кантори, 

банки/ 

от 2,46 на 

2,53 

от 2,21 на 2,28 

8. Ползване на паркинги  и площади 

за сушене на билки и др. 
 от  0,35 на 

0.36 

 от  0,35 на 0,36 

9.  Празни общински места за 

поставяне на готови конструкции  / 

млекопункт, търговски обекти, 

складове  и др./ 

от 0,60 на 

0,62 

  от 0,59 на 0,61 

10.   Ползване на тротоарни площи за 

лятна градинка пред търговски 

обекти /лятна градинка/  

от  0,75 на 

0,77 

от  0,75 на 0,77 

11.  Празно общинско място /земя/  в 

регулация за обработване  

 не по-малка 

от 

определена 

със  

Заповедта на 

Министъра 

на МЗГХ на 

земи от ДПФ 

за 

съответната 

стоп. година 

с ДДС 

не по-малка от 

определена със  

Заповедта на 

Министъра на 

МЗГХ на земи от 

ДПФ за 

съответната стоп. 

година 

с ДДС 

12. Наем за движими вещи  2% от 

бал.стойност 

на веща 

2% от бал.  

стойност на веща 

13. /доп. с Решение №106 по Протокол 

№8/28.03.2008 г. на ОбС – Самуил/ 

  от 0,35 на 0,22 (няма 

За спортни  дейности и откриване 

на фитнес- клубове  и  спортни игри 

0.36 промяна) 

14. /доп. с Решение №323 по Протокол 

№19/26.11.2008 г. на ОбС – 

Самуил/ 

Наем за: 

-АТЦ и Разпределителни шкафове 

от 6,17 на 

6,36 

от  6,17 на 6,36 

15. /доп.  с Решение № 26.400 по 

протокол №26/30.04.2009г. на ОбС-

Самуил/ 

Помещения за  фризьорски и  

бръснарски   услуги 

от  2,46 на 

2,53 

от  2,46 на 2,53 

16. /доп.  с Решение № 26.400 по 

протокол №26/30.04.2009г. на ОбС-

Самуил/ 

Поставяне  на  пчелни кошери 

в общински  поземлени имоти   в 

регулация и извън регулация  за 

1дка.  

от  7,40 на 

7,62 

от  7,40 на 7,62 

17.  
Помещения за  клубове на 

политически  партии  

от  0,86 на 

0,89 

от  0,86 на 0,89 

 

 

-  За монтиране на кафе -автомати   да се промени  от    24,68лв.  

на  25,52 лв.- месечен наем. 

- За монтиране на  АТМ /банкомати/ да се промени   от   43,20лв. 

на 44,50лв. - месечен наем. 

-Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна телевизия, 

рекламни съоръжения и др.  да се промени  от  30,02лв. на 

30,92лв. - месечен наем. 

-Наема за складовите помещения се определя в размер на  50% от 

базисната цена на съответните дейности. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.15, ал.6 от 

Наредба №2 на  ОбС- Самуил - За реда за придобиване, 

управление  и  разпореждане с имоти и вещи- общинска 



 

собственост, Общински съвет – Самуил  Общински съвет – 

Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

РЕШИ: 

  Актуализира  базисните  наемни цени  по таблица Приложение 

№1 от Наредба №2 на ОбС-Самуил  според  официалния  

инфлационен индекс  на потребителските цени  за периода от 

м.януари 2018г., спрямо м.януари 2019г., който е 103.0% т.е. 

инфлацията е 3.0% , считано от 01.04.2019г., както следва: 

 

№  

по 

ред  

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ Първа зона  

(лв.) 

 

Втора  зона  

(лв.) 

 

1. Търговска дейност 

Магазини /хранителни и 

смесени/ 

 2,53  2,27 

2. Закусвални / в училищата/  и 

сладкарници без сервиране 

на алкохол 

 1,52  1,29 

3. ресторанти, барове, 

дискотеки, 

със сервиране на алкохол 

 1,92  1,65 

4. Търговска дейност с други 

видове стоки 

 2,53  2,28 

5. За производствена    дейност, 

складове,   цехове и др. 

 1,03  0,89 

6. Здравно-медицинско 

обслужване лекарски  

кабинети,  аптеки/ 

 1,92  1,92 

7. Административни дейности 

/офиси,   адвокатски кантори, 

банки/ 

 2,53 2,28 

8. Ползване на паркинги  и 

площади за сушене на билки 

и др. 

 0.36  0,36 

9.  Празни общински места за 

поставяне на готови 

конструкции   

 0,62  0,61 

/ млекопункт, търговски 

обекти, складове  и др./ 

10.   Ползване на тротоарни 

площи за лятна градинка 

пред търговски обекти /лятна 

градинка/  

0,77  0,77 

11.  Празно общинско място 

/земя/  в регулация за 

обработване  

 не по-малка от 

определена със  

Заповедта на 

Министъра на 

МЗГХ на земи от 

ДПФ за 

съответната стоп. 

година 

с ДДС 

не по-малка от 

определена със  

Заповедта на 

Министъра на 

МЗГХ на земи от 

ДПФ за 

съответната стоп. 

година 

с ДДС 

12. Наем за движими вещи  2% от 

бал.стойност на 

веща 

2% от бал.  

стойност на веща 

13. /доп. с Решение №106 по 

Протокол №8/28.03.2008 г. 

на ОбС – Самуил/ 

За спортни  дейности и 

откриване на фитнес- 

клубове  и  спортни игри 

0.36 0,22  

14. /доп. с Решение №323 по 

Протокол №19/26.11.2008 г. 

на ОбС – Самуил/ 

Наем за: 

-АТЦ и Разпределителни 

шкафове 

 6,36  6,36 

15. /доп.  с Решение № 26.400 по 

протокол №26/30.04.2009г. 

на ОбС-Самуил/ 

Помещения за  фризьорски и  

бръснарски   услуги 

 2,53  2,53 

16. /доп.  с Решение № 26.400 по 

протокол №26/30.04.2009г. 

на ОбС-Самуил/ 

Поставяне  на  пчелни 

 7,62  7,62 



 

кошери 

в общински  поземлени 

имоти   в регулация и извън 

регулация  за 1дка.  

17.  Помещения за  клубове на 

политически  партии  

 0,89  0,89 

 

-За монтиране на кафе -автомати месечен наем  в размер на 

25,52лв.  

- За монтиране на  АТМ /банкомати/ месечен наем  в размер на  

44,50 лв. 

Монтиране на антени за интернет услуги, кабелна телевизия, 

рекламни съоръжения и др. месечен наем в размер на  30,92лв. 

-Наема за складовите помещения се определя в размер на  50% от 

базисната цена на съответните дейности. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-948 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Актуализиране  на базисните  наемни цени на 

жилищните имоти - общинска собственост  по   Приложение №1  до  15 

февруари   в съответствие с Националния статистически индекс на 

инфлация за предходната година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.942 

На основание  чл.27 от  Наредба №10 на ОбС Самуил -  За 

условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани,настаняване под наем и продажба на общински жилища  

е необходимо, комисия по чл.3, ал.1 от Наредба №10 на  ОбС 

Самуил   да направи предложение до кмета на община Самуил  за  

актуализиране  на базисните  наемни цени на жилищните имоти - 

общинска собственост  по   Приложение №1  до  15 февруари   в 

съответствие с Националния статистически индекс на инфлация 

за предходната година.  

Комисията след като  извлече данни  от НСИ  за базов 

период месец януари  2018г. и наблюдателен период – месец 

януари  2019 г., установи, че индекса на потребителските цени за 

м.януари 2018г., спрямо м.януари 2019г. е    103.0% т.е. 

инфлацията е   3.0%. 

  Общински съвет Самуил  да  приеме решение, базисните  

наемни цени на жилищните имоти - общинска собственост по   

Наредба №10 на ОбС Самуил -  За условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища  да се променят, както 

следва: променят, както следва: 

 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.22 от  Наредба 

№10 на ОбС Самуил -  За условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба 

Зони  За жилища  

лв./кв.м.  

За дворно място  

лв./кв.м.  

І от    0.56 на 0,57  0,03 (без промяна) 

ІІ от  0.51   на 0,52 0,02 (без промяна) 

За селата без 

Самуил и 

Владимировци  

от   0.36  на 0,37 0,02 (без промяна)  



 

на общински жилища, Общински съвет Самуил Общински съвет 

– Самуил със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

    

РЕШИ: 
Актуализира  базисните  наемни цени  по таблица Приложение 

№1 от Наредба №10  на ОбС-Самуил  според  официалния  

инфлационен индекс  на потребителските цени  за периода от 

м.януари 2017г., спрямо м.януари 2018г., който е 101.8% т.е. 

инфлацията е 1.8% ,считано от 01.04.2019г., както следва: 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зони  За жилища  

лв./кв.м.  

За дворно място  

лв./кв.м.  

І     0.57 0,03  

ІІ     0.52 0,02  

За селата без 

Самуил и 

Владимировци  

    0.37 0,02  



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-949 от д-р Бейтула Сали -Кмет 

на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Самуил 

в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА 

ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014 – 2020, за обезпечаване авансово плащане по проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване на 

достъпа до образование за лица от уязвими групи в Община 

Самуил”. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.943 

Във връзка със сключен Административен Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР и Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 

НОИР от 01.03.2019г.  за изпълнение на проект „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”, 

процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 

достъпа дo образование“ – Компонент 1, между Министерство на 

труда и социалната политика и ИА „ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж” в качеството им на Управляващ орган и 

Община Самуил и на основание т. 3.8. от цитирания Договор 

искането за авансово плащане, което ще се извърши в срока 

по чл.61, ал.1 по ЗУСЕСИФ, следва да е обезпечено.   

За целта е необходимо да се подпише Запис на заповед без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, за заплащане на 

поемателя – Изпълнителна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА 

ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 

2020, със седалище и адрес на управление: София, ПК 1113, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, БУЛСТАТ: 177224179, сумата 

от 71 554,11 лв. лв. (седемдесет и една хиляди петстотин 

петдесет и четири лева и 11 ст.), покриваща пълния размер на 

искания аванс по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-

2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР  по проект „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”. 



 

 

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

5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.61, ал.1, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от Eвропейските структурни и 

инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ и т. 3.8. и т.3.8.1 от Договор 

№ BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 

НОИР от 01.03.2019г. за изпълнение на проект „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”, 

сключен между Министерство на труда и социалната политика и 

ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж” в 

качеството му на Управляващ орган и Община Самуил, 

Общински съвет – Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –

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

 

РЕШИ: 

1.Упълномощава Кмета на община Самуил да подпише Запис на 

заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без 

такси и удръжки от какъвто и да било характер, да заплати на 

поемателя – Изпълнителна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА 

ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 

2020, със седалище и адрес на управление: София, ПК 1113, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, БУЛСТАТ: 177224179, сумата 

от 71 554,11 лв. лв. (седемдесет и една хиляди петстотин петдесет 

и четири лева и 11 ст.), покриваща пълния размер на искания 

аванс по договор № BG05M9OP001-2.018-0045-

2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР  по проект „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане 

по договор № BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-

C01 по ОП НОИР, проект „Социално-икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до образование за лица от уязвими групи 

в Община Самуил” и да ги представи пред Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ИА ОПНОИР).  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-950 от д-р Бейтула Сали -Кмет 

на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на средства от 

Фонд „Социална закрила“ с проектно- предложение за 

реализиране на проекти за организиране и провеждане на 

културни, спортни и други мероприятия насочени към 

потребители на функциониращи социални услуги по Правилника 

за прилагане на закона за социално подпомагане. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.944 

С цел осигуряване на пълноценна почивка и преживяване 

на положителни емоции, социализиране на потребителите на 

социални услуги, чрез контакти с нови хора, извън обичайното 

обкръжение в услугитe, Община Самуил предстои да 

кандидатства с проектно-предложение за отпускане на 

финансови средства съгласно чл. 27, ал.1, т. 5 и 6 от Закона за 

социално подпомагане към Фонд „Социална закрила”.  

Стойността на проекта е в размер на 8 000 с ДДС, от които 

община Самуил следва да финансира 800 лв. с ДДС. 

 

На основание чл. 20 и  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка 

с чл. 27, т. 2,3,5 и 6 от Закона за социално подпомагане,  

Общински съвет – Самуил:Общински съвет – Самуил със „За” –

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

  

 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие за кандидатстване  с проектно- предложение за 

реализиране на проекти за организиране и провеждане на 

културни, спортни и други мероприятия насочени към 

потребители на функциониращи социални услуги по Правилника 

за прилагане на закона за социално подпомагане пред Фонд 

„Социална закрила” и съфинансиране в размер на 800 лв. с ДДС., 

което е 10% от общия размер по финансирането на заложените в 

проекто-предложението дейности. 



 

 2. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства, 

реализира, отчете и заплати разходите по проекта. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд - гр. Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-951 от д-р Бейтула Сали -Кмет 

на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Самуил 

в полза на Министерство на труда и социалната политика в 

качеството му на Управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти, за обезпечаване авансово плащане по проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване на 

достъпа до образование за лица от уязвими групи в Община 

Самуил”. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници  

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.945 

Във връзка със сключен Административен Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР и Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 

НОИР от 01.03.2019г.  за изпълнение на проект „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”, 

процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 

достъпа дo образование“ – Компонент 1, между Министерство на 

труда и социалната политика и ИА „ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж” в качеството им на Управляващ орган и 

Община Самуил и на основание т. 3.8. от цитирания Договор 

искането за авансово плащане, което ще се извърши в срока 

по чл.61, ал.1 по ЗУСЕСИФ, следва да е обезпечено.   

За целта е необходимо да се подпише Запис на заповед без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, за заплащане на 

поемателя  

Министерство на труда и социалната политика в 

качеството му на Управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, със седалище и 

адрес на управление: София, ПК 1051, ул. „Триадица“ № 2, 

БУЛСТАТ: 000695395, сумата от 98 342,00 лв. (деветдесет и 

осем хиляди триста четиридесет и два лв. покриваща пълния 

размер на искания аванс по Договор № BG05M9OP001-2.018-

0045-C01 по ОП РЧР по проект „Социално-икономическа 



 

интеграция и подобряване на достъпа до образование за лица от 

уязвими групи в Община Самуил”. 

 

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

5  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.61, ал.1, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от Eвропейските структурни и 

инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ и т. 3.8. и т.3.8.1 от Договор 

№ BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР от 01.03.2019г. за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция и 

подобряване на достъпа до образование за лица от уязвими групи 

в Община Самуил”, сключен между Министерство на труда и 

социалната политика и ИА „ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж” в качеството му на Управляващ орган и 

Община Самуил, Общински съвет – Самуил, Общински съвет – 

Самуил със „За” –16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 
 

РЕШИ: 

    1.Упълномощава Кмета на община Самуил да подпише Запис 

на заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без 

такси и удръжки от какъвто и да било характер, да заплати на 

поемателя – поемателя Министерство на труда и социалната 

политика в качеството му на Управляващ орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, със 

седалище и адрес на управление: София, ПК 1051, ул. 

„Триадица“ № 2, БУЛСТАТ: 000695395, сумата от 98 342,00 лв. 

(деветдесет и осем хиляди триста четиридесет и два лв.  
покриваща пълния размер на искания аванс по Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР по проект „Социално-

икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 

образование за лица от уязвими групи в Община Самуил”. 

  

 

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане 

по договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР, проект 

„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа 

до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил” и да 

ги представи пред Министерство на труда и социалната 

политика, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 

/седем/ - дневен срок от приемането му. 

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-952 от д-р Бейтула Сали 

Мюмюн Кмет на Община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Самуил . 

 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.946 

В изпълнение на чл.196 от Закона за предучилищното и 

училищно образование и постъпило писмо под вх. № 

730/12.02.2018 г. на Областния управител на Област Разград,  

относно разработване на Стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград за периода 2019-

2020 год. въз основа на Анализ на територията на областта. 

 Настоящият Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил е 

аналитичният доклад изготвен със съвместните усилия на 

общинския оперативен екип, сформирана със заповед на кмета на 

община Самуил и обобщава резултатите от проучването и 

анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Самуил. 

 Проучването се проведе през периода м. февруари – м. 

март 2019 година с активното участие на представители на 

всички заинтересовани страни. Обхватът на темите на 

проучването включва: обща картина на образователната система 

в oбщина Самуил, общинска мрежа от детски градини и 

училища, осигурени човешки  ресурси и достъп. Налични форми 

на подкрепа на личностното развитие на децата и учениците и 

идентифицирани потребности. 

Настоящият анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил е етап от 

процеса на стратегическо планиране на подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците на областно ниво, инициирано от 

областния оперативен екип за разработване на Стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област 

Разград  в съответствие със Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

 

 На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, 

ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование , 

Общински съвет Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –16 

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

 

РЕШИ: 

I. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил. 

 

 

 

 

 

 



 

Утвърден от Общински съвет-Самуил с Решение 

№…………/…..…04.2019 год., на основание 

чл.196, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищно образование. 
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 на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата и 

учениците в община Самуил 

 

 

 
(по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно 

образование) 
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I. Въведение  

 Законови основания за разработване на анализа, 

съгласно Закона за предучилищното и училищното 

образование 

 

Настоящият анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Самуил е 

етап от процеса на стратегическо планиране на подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците на областно ниво, 

инициирано от областния оперативен екип за разработване на 

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Област Разград  в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование. Анализът обхваща 

периода 2017 – 2018 година. В рамките на изготвяне на 

Областната и Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците се стартира цялостен процес на 
описание на предизвикателствата, стратегическите цели и 

необходимите дейности в областта на подкрепата на областно и 

общинско ниво, насочен към развитието на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците.  

Изготвянето на анализа на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците се осъществява с 

прякото участие на всички заинтересовани страни – Общинска 

администрация, регионалното управление на образованието, на 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование, директори на училища и детски градини, Дирекция 

„Социално подпомагане” (ДСП), на юридически лица с 

нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото 

образование, и на други заинтересовани органи, лица и организации, 

имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно 

развитие. 

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на 

общинския оперативен екип, сформирана със заповед на кмета на 

община Самуил и обобщава резултатите от проучването и 



 

анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Самуил. Проучването се проведе 

през периода м. февруари – м. април 2019 година с активното 

участие на представители на всички заинтересовани страни. 

 Цели и обхват на документа 

 

Проучването на ситуацията в община Самуил е фокусирано 

върху нуждите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е 

необходима, за да може планирането да отговори на реалните 

нужди от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, 

да съответства на реалните възможности и наличните ресурси за 

осигуряване на необходимата подкрепа и – в по-широк план – да 

съответства на дългосрочните тенденции в развитието на община 

Самуил. 

Целите на проучването са:  

 Да се очертае общата картина на образователната система 

в община Самуил – проблематика, настояща ситуация и 

тенденции в развитието; 

 Да се анализират факторите, които създават рискове пред 

интеграцията на децата със специални образователни 

потребности /СОП/ в общообразователните училища. 

 Да се оценят възможностите на наличните ресурси за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование, 

се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, мерки за преодоляване 

на създадените проблеми, така и създаване на 

психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им.  

 Разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик в 

съответствие с индивидуалните образователни 

потребности за личностно развитие, както и успешна 

реализация и социализация. 

 Осигуряване на непосредствен достъп до ресурсите и 

базирането им в образователната среда, която е възможно 

най-близо до децата и учениците.  

 

Обхватът на темите на проучването включва: обща картина на 

образователната система в oбщина Самуил, общинска мрежа от 

детски градини, училища и обслужващи звена, осигурени 

човешки  ресурси и достъп. Налични форми на подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците и идентифицирани 

потребности. 

  

Териториален и времеви обхват. Планираните услуги и мерки 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците ще се 

изпълняват на територията на общината през следващите две 

години (2019–2020 г.).  

 Методика и участници в процеса на разработване на 

анализа. 

 

В процеса на събиране на информация се включиха 

представители на всички заинтересовани страни от общината, 

обединени в работни групи. Те работиха на доброволен принцип, 

мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна 

работеща стратегия и план за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците, които да допринесат за разгръщане на 

потенциала на всяко дете и ученик в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности за личностно 

развитие в системата на предучилищното и училищното 

образование в община Самуил. 



 

Същевременно, този подход спомогна за осигуряване на достъп 

до почти всички налични източници на информация в общината, 

като: 

 Статистически бази-данни, редовно събирани и 

актуализирани от: 

o институциите на областно и общинско ниво - като 

РУО на МОН, РЦПППО – Разград, ДСП - Самуил и 

отдел „Социална закрила”, „Закрила на детето“; 

o общинска администрация–дирекция „АПОФД“ 

отговорни за образователни и социални дейности, 

училища, детски градини, ЦОП, ЦСРИ и др.,  

 Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, която текущо 

документира своя опит и практика и разполага със 

статистика за специфични групи на деца в риск; 

 Граждански организации и НПО. 

Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен 

на основата на данни за броя и състоянието на рисковите групи, 

събрани от работната група. Включена е статистическа 

информация от училищата и детските градини  в общината, което 

дава възможност да се изведат тенденциите и да се планират 

конкретните мерки за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците. 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците (обща и 

допълнителна), която институциите (детските градини, 

училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и 

специализираните обслужващи звена) в системата на 

предучилищното и 

училищното образование (СПУО) осигуряват, е неразделна част 

от самостоятелно разработени и прилагани цялостни политики, 

чиито основни принципи са: 

 изграждане на позитивен организационен климат, което 

изисква създаване на условия за сътрудничество, 

ефективна комуникация и отношения на загриженост 

между всички участници в процеса на образование; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина, основана на 

мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и 

ученика, осъзнаване на причините за проблемното му 

поведение и предоставяне на възможност за усвояване на 

добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите, 

превенция на обучителните трудности и ранното 

оценяване на риска от тях 

 развитие на училищната общност, съгласно 

идентифицираните предизвикателства, цели и дейности в 

Областната стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците. 

Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно 

образование (ЗПУО) подкрепата за личностно развитие се 

осигурява на всички деца и ученици и цели да осигури: 

 съответствие с индивидуалните им потребности; 

 подходяща физическа, психологическа и социална среда 

за развиване на способностите и уменията им; 

 осъществяване на подкрепата за детето и ученика най- 

близко до мястото, където живее и учи . 

В съответствие с постановката на чл. 174, ал.1 от ЗПУО 

осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците от институциите в СПУО трябва да се осъществява 

съвместно с държавните и местните органи и структури и 

доставчиците на социални услуги.  

 

II. Състояние и предизвикателства  

 

1. Обща картина на образователната система в oбщина 

Самуил 



 

Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи 

звена за учебната 2018/2019 г. 

 Демографска картина и тенденции;   

Демографското състояние на Община Самуил следва 

тенденциите в развитието на демографията на Област Разград и 

страната като цяло. Тенденцията е към устойчиво намаляване 

броя на населението, както за областта, така и за общината. 

Естественият прираст е отрицателен. Данните показват влошена 

демографска картина като цяло и особено в малките села, което е 

и най-сериозния проблем в бъдещото развитие на територията. 

В община Самуил е изградена добра мрежа от 

образователни институции, покриваща нуждите от образование и 

личностно развитие на деца и ученици от предучилищна и 

училищна възраст. На територията на общината функционират 

едно средно училище, три основни училища и две детски градини 

с шест филиала към тях. В резултат на предприетите мерки от 

общинското ръководство е постигнат оптимален модел на 

общинска образователна структура – наличие на средно училище,  

с две профилирани паралелки, след VІІ кл. в първи гимназиален 

етап–от VIII до Х клас включително по профил/професия 

(специалност от професия): Природни науки / БЗО и ХООС и   

Икономическо развитие/ ГИ и ЧЕ-АЕ, с цел предоставяне 

възможности за обучение на учениците в гимназиален етап на 

средното образование и основни училища с цел задържане на 

учениците в училищата на общината.  

Община Самуил осъществява активна политика в образователния 

сектор в съответствие с законово регламентираните правомощия, 

които дават възможност за координирано и ефективно 

разпределение на учащите в съответните училищни паралелки, 

подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими 

направления, стимулиране развитието в средищните училища и 

своевременно реновиране и обновяване на материалната база и 

оборудване в училищата. 

 

 Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и 

непедагогически персонал по учебни заведения; 

 

На територията на Община Самуил през учебната 2018/ 2019 г.  

функционират 4 училища с общ брой на ученици–491, в т. ч. 3 

основни училища и 1 средно общообразователно училища, от 

които 3 са средищни училища: 

 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 
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ОУ „Св.Климент 

Охридски“ с. 

Желязковец 

39 36 1 0 75 5 2 
       

7 

ОУ „Св.Паисий 

Хилендарски“  с. 

Хърсово 

54 0 0 0 54 7 1.5 8.5 



 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 
92 0 1 1 94 17 5.5 22.5 

СУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“ с.Самуил 
306 16 1 0 322 27 10 37 

Общо  491 52 3 1 547 56 19 75 

 

Обучението в двете основни училища в селата: Желязковец и 

Хърсово се осъществява в слети паралелки, като през учебната 

2018/2019г. в ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец, 

паралелка VІІ кл.- 0 /нулев/. 

 

Брой ученици по видове образователни институции за периода 

2016/2017 - 2018/2019 

 образователни институции 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Самуил 
Основни училища 260 200 185 

Средно училище 297 309 306 

Общо: 557 509 491 

 

Налице е негативна тенденция към намаляване броя на 

учениците в училищата в община Самуил. За периода от 

учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят им е 

намалял с 66  или 4,24 %. 

Основните причини за намаляването на броя на учениците 

са засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост в 

областта, както и нисък социален статус на населението. 

Динамичните миграционни процеси, довеждат до прекъсване на 

обучението на децата и учениците основно поради социални и 

семейни причини и заминаване в чужбина. 

Промяната  на броя на учениците в различните видове 

образователни институции е както следва: 

- в основните училища тенденцията е към намаляване броя 

на учениците поради факта, че с влизането на ЗПУО от 

началото на 2017/2018 учебна година обучение в основните 

училища се провежда само за ученици от I до VII клас; 

- нарастване на броя се учениците се наблюдава най-вече в 

средното училище – от 297 на 306.  

Обхватът и задържането на децата и учениците оказва 

изключително влияние върху състоянието на образователната 

мрежа. Този фактор е приоритетен в община Самуил, както и в 

област Разград за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците. 

Във връзка с изпълнение на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и 

ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, със заповеди 

на началника на РУО – Разград през учебните 2017/2018 и 

2018/2019 година за всяко населено място са сформирани екипи 

за обхват, които включват представители на ангажираните 

институции. 

През учебната 2017/2018 година екипите за обхват са 

осъществили общо 81 посещения на място. За всички посещения 

са попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния 

екип, които са извършили обхождането: 

- 15 са записаните деца и ученици в ДГ/училища; 

- 66 са децата и учениците в чужбина; 29 са навършили 16 

години и не са подлежащи на задължително обучение; 

През учебната 2018/2019 година осъществените 

посещения на място са общо 55. За всички посещения са 

попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния 

екип, които са извършили обхождането. Установено е: 

- записани деца и ученици в ДГ/училища - 1; 

- 54 са децата и учениците в чужбина;  

И през двете учебни години се запазва значителният брой 

на ученици, които заминават в чужбина. Предполага се, че по-

голямата част от тях продължават образованието си там. 

Педагогическите екипи на училищата в община Самуил 



 

разработват свои политики за намаляване на процента на 

напусналите ученици. Успоредно с традиционните механизми за 

работа и превенция на случаите на преждевременно напускане 

във все повече училища се прилагат нови подходи, добри 

практики на други педагогически колективи, разработват се 

проекти, търси се съдействие от родителската общност за 

подобряване на училищната среда. 

 С методическата подкрепа на експертите от РУО – 

Разград, в училищата е разработена Стратегия за превенция на 

отпадането и преждевременното напускане на деца от училище и 

Програма за превенция на отпадането и преждевременното 

напускане  на ученици от училище. В Стратегиите и Програмите 

са залегнали различни задачи и дейности, насочени главно към 

превантивната работа с учениците за задържането им в училище. 

Изготвени са програми за работа с децата в риск, включващи: 

анализ на състоянието, като се очертават и причините за това и се 

набелязват мерките за въздействие и закрила, в т. ч. работата с 

родителите. 

 

Детски градини 

Община Самуил функционират две детски градини с шест 

филиала /част/ към тях. 

През учебната 2018/2019 г. децата в детските градини в общината 

към 15.09.2018г. са 165, разпределени в 13 групи, в т.ч. яслената 

група за 2 годишни в ДГ “Кокиче” – с. Самуил има 10 деца, както 

следва:  

 

  
 

 

Брой деца 
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1 
ДГ „Кокиче“ 

с.Самуил 

4+

1 
53+1

0 
10 26 27 0 20 9 9 2 

1.

1 

филиал ДГ 

„Осми март“ 

с. Желязковец 

1 16 0 10 6 0 4 1 2 0 

1.

2 

Филиал ДГ 

„Първи юни“ 

с. Хърсово 

1 21 0 7 14 0 4 2 2 0 

2 

ДГ „ Радост“ 

с.Владимиров

ци 

2 23 3 8 12 

0 
9 5 4 0 

2.

1 

Филиал ДГ 

„Бъдеще“ 

с.Ножарово 

1 9 2 3 4 

0 
4 2 1 1 

2.

2 

Филиал ДГ 

„Детелина“ 

с.Здравец 

1 13 0 4 9 

0 
3.5 1 2.5 

0 

2.

3 

филиал  ДГ 

„Детелина“ 

с. Богданци 

1 12 1 6 5 

0 
3 1 2 

0 

2.

4 

филиал ДГ 

„Детска 

радост“ 

с. Голяма 

Вода 

1 8 2 3 3 

0 

3 1 2 

0 

 Общо: 13 165 18 67 80 
0 

50.5 22 
28.

5 
3 

 

 

Детски градини, учители и деца в детските градини в община 

Самуил за периода 2016/2017 - 2018/2019 

 

ОБЩИН 2016/2017 2017/2018 2018/2019 



 

А 

  
Д

Г 
учител

и 
дец

а 
Д

Г 
учител

и 
дец

а 
Д

Г 
учител

и 
дец

а 

Самуил 2 24 187 2 22 175 2 22 165 

 

Посочените данни показват, че е налице негативна 

тенденция към намаляване броя на децата в детските градини на 

територията на община Самуил. Само за периода от учебната 

2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят на децата в община 

Самуил е намалял с 22.  

2. Деца и ученици  

2.1. Брой ученици с изявени дарби,  класирани в национални 

и международни конкурси, олимпиади и състезания.  

 справка по училища за 2017/2018год. 

Училища 

 

Брой ученици, 

участвали в 

състезания, конкурси 

и олимпиади 

Брой ученици 

на призови 

места на 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 
8 54 

 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. 

Желязковец 

20 0 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Самуил 
10 3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  

с. Хърсово 
0 0 

Общо  38 57 

 

Работа с талантливи и даровити деца в свободното им от учебни 

занятия време в областта на науката, изкуството и спорта в 

Община Самуил е приоритет на училищата. В годините те 

доказаха, че са институции, които целенасочено работят за 

откриване на таланта на детето и имат интердисциплинарен 

характер на обучение и все повече се превръщат в сигурна среда 

за общуване на децата и учениците. Тези институции затвърдиха 

своето място, като предлагат условия за алтернативна заетост на 

младите хора в борбата срещу негативите на обществото ни, 

които все по драстично нарастват: агресия, насилие, 

алкохолизъм.  

 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил, класирани на 

областен кръг ученици на олимпиадата по БЕЛ - 2; математика - 

3; биология и здравно образование – 2, география и икономика-3. 

Участия и класиране в национални конкурси на 42 ученици,  а 

именно: Международен конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата”; Национален конкурс  „Вълшебният свят на 

Родопите”;. Конкурс, организиран от  сдружение  ”Дай, бабо, 

огънче”  гр.Перник; НК „Казанлъшка роза”; НК „За хляба наш” 

 През учебната 2017/2018 год. 5  ученици от VІ до ХІ клас 

участваха в Националния конкурс «1000 стипендии» и 3 от тях 

спечелиха стипендия. 

На 21.03.2018г. година се проведе публична изява по 

националния проект „Твоят час“  с участието на 9 групи с общо 

150 ученици  и родители. В деня на публичната изява се 

организираха състезания, презентации, песни, танци и разказаха 

за изучени автори и техните произведения. 

Към училището има два отбора по волейбол, два баскетбол и три 

футбол с общо 95 ученици, имащи участия и класирания на 

състезания: Национално ученическо състезание „Защинта при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации”; Спортен училищен 

турнир „Будители” с ученици І - ХІІ клас; Областен турнир по: 

баскетбол, волейбол, футбол, хандбал  и осмомартенски турнир -

минифутбол (девойки).  



 

Към Младежки клуб „Калейдоскоп” членуват изявени ученици от 

V - ХІІ клас, които имат разностранни интереси в областта на 

науката, литературата, изкуството, спорта.   

 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци, участвали общо   68 

ученици на общински кръг, в следните олимпиади: БЕЛ – 14; 

математика – 16; История и цивилизация- 9; биология и здравно 

образование- 9; химия и ОСС- 5; физика и астрономия-5; Знам и 

мога- 13 ученици. Класирани на областен кръг на олимпиадата по 

БЕЛ – 0 и Знам и мога- 3 ученици.  В училището функционират 7 

отбора- момичета и момчета  по баскетбол, волейбол, хандбал и 1 

отбор по футбол с общ брой  56 ученици. 

 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово, участвали общо: 9 

ученици на общински кръг, в следните олимпиади: БЕЛ–3, 

математика–4 ученици,”Знам и мога”-2.   

Училищата трябва да се доразвият като центрове, които ще могат 

да диагностицират дарованието и таланта на детето в най-ранна 

възраст. Налага се увеличаване на индивидуалната работа с 

децата, за да се открият за кодираните заложби и в същото време 

да се разработват не само авторски програми на учителите, 

свързани с учебния процес в извънучилищната форма, но и 

разработването на индивидуална програма за всяко дете. Тези 

училища трябва да отговорят на новите предизвикателства и да 

предложат нова визия за развитие пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване. 

Ясно и категорично фокуса трябва да падне върху развитието на 

личността на детето и ученика, с неговата автономност и свобода 

на избор, право на личен стремеж към преуспяване и 

благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към 

множество общности и групи едновременно. 

 

2.2. Брой деца и ученици в риск от социално изключване. 

 справка по училища по данни на директори на учебни 

заведения; 

Училища 

 

Брой на ученици в риск от социално 

изключване 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. 

Желязковец 
6 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. 

Хърсово 
0 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 5 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Самуил 
0 

Общо  11 

 

В ОУ „Св.Климент Охридски“ и филиал ДГ „Осми март“ с. 

Желязковец и филиал ДГ „Първи юни“ с. Хърсово се обучават 

предимно деца от етнически малцинствен произход /ромски 

произход/. Налице е постоянна миграция и реемиграция– с цел 

осигуряване на заетост, родителите на голяма част от учениците 

напускат селото, заминават в чужбина и други населени места на 

страната, след време се завръщат. При преместване в друга 

населено място и/или извън пределите на страната, често децата 

им остават необхванати в образователната система, и са в риск от 

социално изключване.   

 справка по детски градини по данни на директори на 

учебни заведения; 

 

№ Наименование на ЦДГ 
Брой на в риск от 

социално изключване 

1 ДГ  „Кокиче“ с.Самуил 3 

1.1 филиал ДГ „Осми март“  с. 5 



 

Желязковец 

 

1.2 
Филиал ДГ „Първи юни“ с. Хърсово 

 
7 

2 ДГ „ Радост“ с. Владимировци 0 

2.1 Филиал ДГ „Бъдеще“ с.Ножарово 0 

2.2 Филиал ДГ „Детелина“ с.Здравец 0 

2.3 филиал  ДГ „Детелина“ с. Богданци 0 

2.4 
филиал ДГ „Детска радост“  с. 

Голяма Вода 
0 

 Общо:  15 

2.3. Деца и ученици със специални образователни 

потребности (СОП) по данни на РЦПППО – Разград 

 справка по училища 

 

Училища 

 

ученици със специални 

образователни потребности 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. 

Желязковец 
3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. 

Хърсово 
2 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 
2 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Самуил 
19 

Общо  26 

 

Най- голям е броят на учениците със СОП в СУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“ с.Самуил-19, следвани от ОУ „Св.Климент Охридски“ 

с. Желязковец-3, ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово-2 и 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци-2 деца. 

 данни по видове заболявания. 
  Справка за децата и учениците по групи и класове със СОП по 

класове – на територията на община Самуил  по данни на РЦПППО – 

Разград 
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Осигурени специалисти от РЦПППО – Разград в община 

Самуил  

 

Община 
Ресурсен 

учител 
Психолог Логопед 

Самуил 3 1 1 

 

 

Видове учебни заведения в община Самуил , в които се осигурява 

ресурсно подпомагане от РЦПППО – Разград (брой). 

 

Община ДГ ОУ СУ Общо 

Самуил - 3 1 4 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане за 

деца от всички групи в детските градини и всички класове в 

училищата. 

 
Справка за децата и учениците по видове увреждания. 
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Специалистите на РЦПППО – Разград работят с деца с 

различни видове увреждания. Най-често това са деца с 

обучителни трудности, умствена изостаналост и 

хиперкинетични разстройства. 

През учебна година най-много деца на ресурсно подпомагане се 

наблюдават в групата на деца с обучителни трудности-9, 

следвани от деца  с лека умствена изостаналост-5, деца с умерена 

умствена изостаналост-5, генерализирано разстройство на 

развитието -2 деца и с по 1 дете : тежка умствена изостаналост, 

соматични заболявания, психични разстройства, хиперкинетични 

разстройства и нарушение на активността и вниманието. 

РЦПППО – Разград оказва допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на 26 ученици със специални образователни 

потребности в община Самуил. Тези ученици се обучават в 

общообразователните училища съвместно със своите съученици. 

За допълнителната подкрепа на учениците в община Самуил 

регионален център – Разград след направени заявки от 

директорите на съответните училища е осигурил следните 

специалисти: 3 ресурсни учители; 1 психолог; 1 логопед, които 

не са от община Самуил. 

Практиката показва недостатъци, преодоляването на които ще 

подобрят и развият приобщаващото образование в община 

Самуил: 

• Училищните сгради са без асансьори и с неприспособени 

стълбища, а сервизните помещения не са пригодени за ползване 

от деца с увреждания. Обзавеждането на класните стаи е 

неподходящо за деца с физически увреждания, деца и ученици с 

деструктивно поведение, често съществува по- голям риск 

отколкото полза от престоя им в класната стая, точно поради 

неадекватна училищна среда. 

• Ограничен е достъпът на децата със специални образователни 

потребности до учебното съдържание, поради липсата на 

методика за обучението им и на подходящи учебници, 

отговарящи на диагнозата и потребностите им. 

• Липсват специални програми и помагала, които са необходими 

за адаптирането на учебния материал към децата със специални 

образователни потребности, а не обратното. 

3. Състояние и предизвикателства пред общата 

подкрепа за личностно развитие. 

 Описание на наличните форми на обща подкрепа.  

Съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗПУО, общата подкрепа за 

личностно развитие 
 

Включва  Осигурява се от 

 

1. екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти 

 

всички 

институции 

2. допълнително обучение по учебни 

предмети при условията на този закон; 

само училища 

 

3. допълнителни модули за деца, които не само детски 



 

владеят български език; градини 

4. допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове; 

 

само училища 

5. консултации по учебни предмети; само училища 

6. кариерно ориентиране на учениците; всички 

институции 

7. занимания по интереси; всички 

институции 

8. библиотечно-информационно 

обслужване; 

само училища 

9. грижа за здравето; всички 

институции 

10. поощряване с морални и материални 

награди; 

всички 

институции 

 

11. дейности по превенция на насилието и 

преодоляване на 

проблемното поведение; 

всички 

институции 

 

12. ранно оценяване на потребностите и 

превенция на 

обучителните затруднения; 

всички 

институции 

 

13. логопедична работа. всички 

институции 

 

 

На нивото на детската градина и училището, общата подкрепа 

свързва всички услуги, които представляват базисни грижи за 

физическото, психичното и социалното благополучие, 

мотивиращи и развиващи интересите дейности. 

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от 

превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето 

при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите 

на децата. Тук задача на учителя е да систематизира наличната 

информация за детето (портфолио, тест за училищна готовност, 

входно ниво, текущи оценки, наблюдение). Това обобщение не е 

самоцелно. В рамките на общата подкрепа учителят обобщава 

информация и наблюденията си, за да организира преподаването 

съобразно потребностите, стиловете на учене, силните страни на 

децата и учениците. По този начин учителят може аргументирано 

и навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци 

на затруднения в ученето на всяко дете, както и да отдели 

допълнително внимание на децата, които се развиват в конкретна 

област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да 

разгърнат своя потенциал. Освен да планира работата в клас като 

се основава на систематизирана информация, учителят 

целенасочено организира консултациите си, часовете по 

интереси, допълнителното обучение. 

Общата подкрепа включва и всички онези допълнителни 

дейности, които помагат на децата и учениците да се развиват и 

учат, дейности за мотивация, допълнително обучение, превенция 

на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, 

училищна политика за позитивна дисциплина, кариерно 

консултиране, здравна грижа, асистиране и др., които се 

изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската 

градина и в училището, и от неспециализираният персонал. 

 

 Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по 

чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с които не всички училищата 

могат самостоятелно да се справят и изискват общинско 

координиране са: 
 

-грижа за здравето се осигурява чрез гарантиране на 

достъп на децата и учениците до медицинско обслужване и 

програми за здравно образование и за здравословен начин на 

живот (ЗПУО чл. 183), в съответствие с държавният 

образователен стандарт за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 



 

Здравето на децата и учениците се наблюдава от 7 медицински 

специалисти, работещи в здравни кабинети в детските градини и 

в училищата. 

-логопедична работа през 2015/2016 г. се осъществяваше 

от логопеди от РЦПППО – Разград  и логопед от центъра по проект 

„Детство без граници“. 

-поощряване с морални и материални награди - на 

децата и учениците с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по 

интереси и за приноса им към развитието на училищната 

общност при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование; награди 

могат да се учредяват от Министъра на образованието и науката, 

Началника на РУО, Кмета на общината и Директора на 

институцията (ЗПУО чл. 184); 

Този вид подкрепа и до сега се използва широко от училищните 

ръководства и от община Самуил. Община Самуил стимулира и 

подкрепя морално и материално творческите изяви на даровити 

наши деца участвали в общински, национални и международни 

конкурси, състезания и олимпиади. 

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил, ежегодно се 

награждават 10-те най-изявени спортисти и 10-те  най-изявени 

ученици с цел поощряване и повишаване мотивацията за участие 

в образователния процес, олимпиади, състезания и спортни 

изяви. На страниците на училищен вестник “Кръгозор“ се дава 

възможност на учениците да развиват своите заложби в областта 

на писането на есе, статии, репортажи, рисунки и фотографии. 

В ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци също ежегодно  се 

награждават 10-те най-изявени ученици и спортисти в училище 

под формата на плакети и материалани награди. 

 

-ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения -при работата с учениците 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование основават дейността си на принципа на превенцията 

на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях, 

като тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна 

стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование (ЗПУО чл. 17, ал.5); 

В детската градина, общата подкрепа е насочена към ранно 

разпознаване на рискове в развитието на детето, които могат да 

създадат предпоставки за трудности в ученето му в училище. 

Вече има утвърдени методически инструменти, които ще бъдат в 

помощ на учителите и специалистите, както и програми за 

превенция и развитие на езикови, когнитивни, емоционални и 

социални компетентности на децата от най-ранна възраст. 

-дейности по превенция на насилието и преодоляване 

на проблемното поведение-детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да 

осъществяват тези дейности, които са израз на общата воля и на 

координираните усилия на всички участници в образователния 

процес, като видовете и съдържанието им са подчинени на обща 

училищна политика и се разработват самостоятелно от 

училищната общност (ЗПУО чл. 185). 

Дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение реализира и Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. Създадена е практика Местната комисия да 

работи в тясно сътрудничество с ръководствата и педагогическия 

състав на училищата от община Самуил с оглед ранно 

предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите.  

Основно работата в училищата се осъществява от обществените 

възпитатели към Комисията. За 4-те училища  са определени три 

обществени възпитатели, който поддържа близък контакт с 

определен от ръководството представител на училището 

(обикновено това е педагогическият съветник или председателят 

на Училищната комисия за превенция на противообществените 

прояви) и набира информация за ученици с девиантно и/или 

агресивно поведение и проблеми с общуването, социално 



 

занемарени деца, деца предразположени към противообществени 

прояви и деца живеещи в рискова среда. 

Общественият възпитател още съдейства за корекция на 

асоциално/ рисково поведение, работи с деца, които са в рискова 

семейна или приятелска среда или са застрашени от отпадане от 

училище, оказва при нужда социална или възпитателна подкрепа. 

Превантивната си дейност Комисията извършва в две основни 

направления: от една страна организиране на масови 

мероприятия за ангажиране на свободното време, представяне на 

положителни модели за поведение и личностно развитие на 

децата и младежите и от друга страна пряка консултативно-

възпитателна работа с децата под формата на индивидуални 

и/или групови консултации, тренинги и беседи. 

 

4. Състояние и предизвикателства пред 

допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа.  

Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на 

ЗПУО е насочена към четири групи деца и ученици: със 

специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени 

дарби, с хронични заболявания и включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2.психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и 

говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на 

комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и 

специализирана подкрепяща среда, технически средства, 

специализирано оборудване, дидактически материали, методики 

и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети 

за учениците със сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

 

Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от 

всяко училище, а изискват координирана общинска 

политика са: 

 психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и 

говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на 

комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и 

специализирана подкрепяща среда, технически средства, 

специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

 предоставяне на обучение по специалните учебни предмети 

за учениците със сензорни увреждания; 

 ресурсно подпомагане. 

В община Самуил не  функционира Ресурсен център за 

подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 

ученици със специални образователни потребности. Ресурсен 

център-Разград осъществява методическа, координационна, 

квалификационна и консултативна дейност чрез своите 

специалисти– ресурсни учители, психолози, логопеди в детските 

градини и училищата. 

Съгласно чл. 198, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на Закона за предучилищното 

и училищното образование Кметът на общината след решение на 

Общинския съвет може да възложи предоставянето на дейности 

за личностно развитие на лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за 

социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на 

социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето. 

Към настоящия момент на територията на община Самуил 

функционират  две социални услуги за лица и деца, извършващи 

дейности, които се съдържат в чл. 49, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗПУО, 

както следва: 

 

Център за обществена подкрепа 

Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от 

социални услуги за деца в риск и техните семейства. Основни 

цели и принципи на работа са гарантиране на най-добрия интерес 



 

на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната 

среда, предоставяне на възможност за пълноценното развитие 

потенциала на децата, съобразно техните потребности и 

възможности, информиране и насочване към други социални 

услуги в общността, предоставяне на услуги, подкрепящи 

семействата на децата в риск, повишаване на родителския 

капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др. 

Дейностите на Центъра са насочени към следните целеви групи: 

деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво 

друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или 

извън семейството им; деца, за които съществува опасност от 

увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, 

интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, деца, 

необхванати от образователната система, в риск от отпадане или 

отпаднали от училище, както и семействата на тези деца.  

Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и 

лица с увреждания 

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на 

следните целеви групи: деца и възрастни с физически 

увреждания, деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, 

деца и възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи 

възрастни хора, деца и лица с различни видове увреждания, 

емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, 

нарушения в развитието. Център за социална рехабилитация и 

интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с 

извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, логопедична и психологична 

терапия, социално-правни консултации, обучение и ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 

социално включване.  

Център по проект „Детство без граници“  

Предоставят се услуги за подкрепа на деца в ранна детска възраст 

и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, 

формиране на родителски умения, подобряване на семейната 

среда, повишаване на училищната готовност на децата за 

включване в образователната система, както и предотвратяване 

на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез 

подобряване на готовността на децата за включване в 

образователната система и подкрепата за формиране на 

родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се 

ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

На територията на община Самуил с деца и ученици (извън 

организираните форми в училищата) по посочените направления 

работят още 1 спортен клуб и 14 читалища. 

4.1. Кадрови ресурси и материална база по училища 

 Учители – пол, възраст, образование, квалификация, 

специалности, незаети щатове; 
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ОУ 

„Св.Климент 

Охридски“ с. 

Желязковец 

5 2 3 4 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

ОУ 

„Св.Паисий 

Хилендарски“  

с. Хърсово 

7 1 6 6 1 0 0 0 1 2 1 0 3 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

с.Владимиров

ци 

17 7 10 14 3 0 1 3 4 2 1 3 3 

СУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ 

с.Самуил 

27 3 24 25 1 1 2 4 5 6 5 2 3 

Общо  56 13 43 49 6 1 3 8 10 12 8 5 12 



 

 

В общинските училища работят общо 56 квалифицирани 

специалисти педагози, от които с образователно-

квалификационна степен магистър/ бакалавър-49 души, 6 души 

пофесионален бакалавър и 1 неправоспособен учител,  в т. ч. 

преобладават бройката на педагози, жени – 43 души, мъже -13 

души.  

По възраст: 40-44г.-12 души и на възраст: 55-59г.-12; следвани от 

групата 35-39 г.-10;  30-34г.-8; 45-49-8; 50-54г.-5;  и 25-29-3 

души. 

Разпределение на специалистите по училища: 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил с ПКС - 16 учители: 

в т.ч.:ІІ- ПКС-4; ІІІ-ПКС-2; ІV-ПКС-4 и-V- ПКС-6. 

По специалности: БЕЛ и чужди езици-7;  математика и ИТ-3; 

биология и здр. обр.-2; химия и оп. на ок.среда- 3; физика и 

астрономия-2; география и икон.-2; история и цивилизация-2; 

изобр. изк-во-1; ФВС-1; домашна техника и икон.-1; начални 

учители-4 (някои учители преподават по два предмета) и 

възпитатели в ПИГ - 4. 

 Служители-10 непедагогически персонал. 

Квалификационни дейности: участие в квалификационни 

дейности за повишаване на ПКС-5 учители; Участие в обучение 

на директори-1; участие в квалификационни курсове, 

организирани от РУО - Разград, съвместно с ШУ, ВТУ и СУ – 27 

учители.  

Учебно-техническа и материална база разполагат  с 

компютърни зали с интернет достъп,  материална база много 

добра, обогатява се чрез участие в различни проекти - предимно 

за целодневната организация на учебния процес. 

Състояние на сградния фонд: СУ “Св. Св. Кирил и 

Методий”, с. Самуил e средно училище на територията на 

общината в което се обучават ученици от – І до ХІІ клас, от 

четиринадесетте населени места на общината. 

Сградният фонд на училището притежава високи архитектурно 

технологични екстериорни и интериорни показатели, които го 

обуславят като съвременна образователна институция. 

Основният учебен корпус и прилежащите му помещения са 

изцяло ремонтирани: пълна топлоизолация, покривна 

хидроизолация, частично подменена и осъвременена локална 

отоплителна инсталация, действаща модерно оборудвана 

училищна кухня, складови помещения и зала за хранене, 

новооборудвани две компютърни зали с 20 персонални 

терминални работни места. Възстановени са бани и сервизни 

помещения в спортната зала, които отговарят на санитарно-

хигиенните норми. 

Училищният спортен комплекс в значителна степен е с 

подобрени осъвременени показатели - най-вече физкултурен 

салон. Училищният комплекс поддържа високи нива на здравно – 

хигиенни, топлинни и осветителни норми, благоприятстващи и 

стимулиращи подрастващите. Създадена е благоприятстваща 

естетическа среда. 

Стаи, кабинети: Класни стаи - 16; компютърни кабинети - 2; 

класни стаи - ПИГ- 2броя. 

Учебно-технически средства. Компютри, лаптопи, 

мултимедийни устройства, табла по отделни учебни дисциплини. 

Учебно-техническите средства се дообогатяват всяка година, 

съобразно бюджета на училището. 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци с ПКС - 1 учител, със 

специалности:  БЕЛ и чужди езици-1;  математика и ИТ-1; 

биология и здр. обр.-2; химия и оп. на ок.среда-1; физика и 

астрономия-1; география и икон.-1; история и цивилизация-1; 

изобр. изк-во-1; ФВС-1; домашна техника и икон.-1; начални 

учители-4 (някои учители преподават по два предмета). 

 Служители-4.5  непедагогически персонал 



 

Квалификационни дейности: участие в квалификационни 

дейности за повишаване на ПКС-1 учител, участие в обучение на 

директори–1, участие в квалификационни курсове, организирани 

от РИО - Разград, съвместно с ШУ,  СУ–16 учители. 

Учебно-техническа и материална база, разполага с 

компютърни зали с интернет достъп, материална база много 

добра, обогатява се чрез участие в различни проекти - предимно 

за целодневната организация на учебния процес. 

Състояние на сградния фонд: Училищната сграда е в добро 

състояние.  

Сградата е масивна, строена на два етапа, като старата част е 

строена през 1934 г., а новата – през 1976 г.. Петното е Г – 

образно, като старата част заема южното крило, а новата част 

западното крило. Независимо от етапите на строителство 

сградата е решена като еднороден самостоятелен организъм. 

Училището има два входа: единият е централен от юг на старата 

част, а другият – ъглово от запад към новата част. Обособени са 

две стълбища – в старата част – трираменно от източната страна, 

а в новата част – двураменно в сгъвката на Г – образния коридор.  

С оглед на етапността на изпълнение на училището е получено 

разместване на нивата, като старата част е двуетажна със сутерен, 

а новата част – триетажна без сутерен. Плановата схема е 

опростена, като през един Г – образен коридор се обслужвата 

основно учебните стаи, които са ориентирани на юг и на запад. 

На практика това са четири учебни стаи от юг и три от запад. 

Допълнително са предвидени и складове, библиотека и учителска 

стая и директорски кабинет. Сградата е  с подменена ПВЦ 

дограма и стъклопакет.  

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец, учители със 

следните специалности: БЕЛ-1,математика-1,  и 2-ма учители с 

начална педагогика.Учителите допълват норматива си с часове 

по предмети по които не са правоспособни  специалисти. Един 

учител с пето ПКС 

 Служители- 2 непедагогически персонал 

Квалификационни дейности: участие в курсове  на обучение на 

директори–1,  участие в квалификационни курсове, организирани 

от РУО – Разград–5 учители  

Учебно-техническа и материална база, разполагат с 

компютърна зала с интернет.  

Състояние на сградния фонд: като цяло материално 

техническата база е остаряла и има нужда от подновяване. 

Стаи, кабинети – 6 класни стаи.  

Учебно-технически средства. Компютри, лаптопи, табла и 

карти, учебно техническите средства се обогатяват всяка година 

според възможностите на училището. 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово,  учители със 

следните специалности: БЕЛ -1,  география и биология-1, история 

и цивилизация-1,биология и химия+начална педагогика-1 изобр. 

изк-во и трудово обучение-1; начална педагогика-2 (някои 

учители преподават по два,или 3 предмета). 

 Служители- 1.5 непедагогически персонал 

Квалификационни дейности: участие в курсове  на обучение на 

директори-1, участие в квалификационни курсове, организирани 

от РУО - Разград, съвместно с ШУ,  СУ – 6 учители. 

Учебно-техническа и материална база, разполагат с 

компютърна зала с интернет достъп в 90% от сградата, 

материалната база  е добра, обогатява се чрез закупуване на 

материали  от бюджета на учлището и проекти. 

Състояние на сградния фонд: добро, необходимо е  външно 

саниране на сградата. 

Стаи, кабинети: класни стаи - 4; компютърни кабинети – 1 и 

физкултурен салон-1. 



 

Учебно-технически средства.  Компютри, лаптопи, 

мултимедийни устройства, табла и карти по отделни учебни 

дисциплини,микроскоп и други материали по физика и химия.. 

Учебно-техническите средства се дооботатяват всяка година, 

съобразно бюджета на училището и проекти. 

4.2. Финансиране. 

 Начин на финансиране.  

Община Самуил прилага действащ механизъм за финансиране 

на делегираните от държавата дейности и политики за 

обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностно развитие 

чрез дофинансиране и общински образователни и младежки 

програми, програми за спорт, превенции, здраве и социални 

дейности.  

 Бюджет:  

 
Разпоредители  отчет 

 

Първоначален 

бюджет 

2019година 

2016 година 2017година 2018година  

 ДД ДОФ. 

МД 

ДД ДОФ. 

МД 

ДД ДОФ. 

МД 

ДД ДОФ. 

МД 

 ОУ „Св.Климент 

Охридски“ с. 
Желязковец 

110610 7326,80 116909 11832 123752 13781 271029 6643 

ОУ „Св.Паисий 

Хилендарски“  с. 

Хърсово 

136628 2818,00 155162 7656 178907 10440 235986 7549 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 

299061 6763,20 322990 9744 345488 7517 400714 7851 

СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с.Самуил 
574119 2818 694428 2784 783626 9187 955451 5133 

 

 Участие в програми за финансиране:  

 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил- през 

2017/2018год.  
 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ 

”  фаза 2– 16159.01 лв. 

Въведени занимания по интереси - 4групи /100 ученици/ и 

обучения на ученици със затруднения - 5 групи /50 ученици/; 

 НП „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование“- 12 300 лв.; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -

  модул „Подобряване на условията за експериментална 

работа по природни науки"-1235 лв.; 

 НП „С грижа за всеки ученик“ :  - Модул 2 „Осигуряване 

на допълнително обучение на учениците от 

прогимназиалния етап на основното образование за 

повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“-1848 лв.; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 891 лв. 

 

 ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци- през 2017/2018год. 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ 

”  фаза 2-22 446.89 лв ., брой включени- 97 ученика в 9 

групи;  

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -

  модул „Подобряване на условията за експериментална 

работа по природни науки"-691 лв.; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 303 лв.; 

 По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на 

учениците“-2018 г. за осигуряване на условия за 

целодневна организация на образователно-възпитателния 

https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15054/NP4_SGrizha-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf


 

процес за учениците от начален и прогимназиален етап, 

участвали и одобрени средства -  9955,98 лв., оборудвана е 

изцяло стая за ПИГ с маси, столове, шкафове, , 

диван,книги и образователни игри . 

 

 ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Желязковец- през 

2017/2018год. 

 Модул НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда”  „Подобряване на условията за експериментална 

работа по природни науки” - 292,00 лв.; 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ 

”  фаза 2-9997,67 лв., 4групи/50 ученици; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 153 лв. 

 

 ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово- през 

2017/2018год. 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ 

”  фаза 2-5917,38лв., 2 групи/ 30 ученици, в т.ч. 10 с 

обучителни затрудненияи и 20 в групата за занимания; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -

  модул „Подобряване на условията за експериментална 

работа по природни науки"- 292.00 лв.  

 По ОП ”Подобряване качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес” -  14465.00 лв., обхванати 

в ПИГ-20 ученици в 1 групи от І до V клас; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 156 лв. 

 

 Даване на обекти под наем: училищата на територията на 

община Самуил нямат отдадени обекти под наем. 

 

4.3. Външни фактори  

 Семейна среда и работа с родители;  

В училищата  определят семейната среда на голяма част от 

учениците като нестабилна поради отсъствието на родителите за 

дългосрочна работа в чужбина. Това се отразява на нормалното 

взаимодействие с тях. 

Работата с родители се състои в провеждане на родителски 

срещи по теми, актуални за протичането на образователно-

възпитателния процес в училището. При нарушения по 

Правилника и налагане на наказания, системни отсъствия от 

училище и слаби оценки, се търси прекият контакт с родителите 

и се изисква съдействие за преодоляване на проблемите.  В 

процеса на интегриране на децата от община Самуил, 

специалистите от Ресурсен център отделят важна роля на 

родителите, в желанието си те да се превърнат в партньори и 

съюзници при осъществяване на психологическото въздействие. 

Една част от родителите нямат достатъчно информация за 

същността на нарушението на детето им, както и представа какви 

са възможностите за развитие и какъв е потенциалът на детето. В 

ежедневните си консултации ръководството и специалистите от 

Ресурсен център се опитват да привличат родителите като 

партньори за реализиране на поставените цели и ги мотивират за 

сътрудничество в провеждането на терапиите, да им предоставят 

специализирана литература и информация, която да ги подпомага 

и да облекчава психологическият климат в семейството. 

През учебна 2017/2018 година съвместните дейности и 

инициативи на Ресурсния център с родители са били насочени 

към: 

https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf


 

 организиране и провеждане на новогодишно тържество с 

децата от групите и част от родителите; 

 включване в благотворителен базар в СУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“ с.Самуил, подкрепен от родителите , общинска 

администрация, ЦОП и дирекция „Социално подпомагане“ 

за набиране на средства за абитуриенти в неравностойно 

положение; 

 включване и участие на учениците със СОП  в Регионалните 

игри  „Спешъл Олимпикс” в гр.Разград с два отбора - 

народна топка (момичета) на отбор момичетата - ІІІ място; 

 Включване на учениците със СОП във всички организирани  

училищни изложби за картички, изработване на сурвакници, 

и се изготвят кътове с изработени от тях предмети; 

 Организиране съвместно с родители на екскурзия с учебна 

цел до места, свързани с нашата история - Плиска, Мадара и 

Шумен.  

 Екскурзии: Смарт Коледа гр. Разград -1-7 клас; посещение 

на Коледна работилница – гр. Разград; посещение Районен 

съд–гр. Разград; Коледно математическо състезание – 

Разград; Екскурзия –Арбанаси- Велико Търново-Дряновски 

манастир; Екскурзия – СОК “Камчия“  и Екскурзия – Плиска 

–Велики Преслав- Мадара-6-9 клас. 

 Включване на учениците със СОП във всички организирани  

училищни изложби за картички, изработване на сурвакници, 

и се изготвят кътове с изработени от тях предмети; 

 

 Настоятелство. Училищата нямат регистрирани училищни 

настоятелства. 

 Връзки с неправителствени организации, читалища, 

спортни клубове. 

 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. НЧ “Христо Ботев -1925 г.” с. Самуил 

има оборудвана компютърна зала, която обслужва 

населението на селото и танцова група от деца.  

 Към НЧ “Иван Вазов-1918г.” - с. Владимировци също има 

оборудвана компютърна зала, която са ползва от 

населението на селото. Самодейни танцови и певчески 

групи от деца към двете читалища в селата: Ножарово и 

Владимировци.  

 Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по 

физическо развитие на младите хора е приоритетна задача 

за ръководство на Община Самуил. Под патронажа на 

общината се организират и провеждат ежегодни спортни 

ученически състезания и прояви. В общината 

функционират три футболни клуба в селата: Самуил-ФК 

“Локомотив”, Богданци-ФК „Победа“ и Владимировци–

ФК “Вихър” и един клуб по борба – СКБ “Шампиони”. В 

училищата учениците са обхванати по учебен план в 

различни занимания по физическо възпитание, като в 

някои училища има и спортни клубове. Във всички 

училища съществуват физкултурни салони. В детските 

градини също има спортни площадки за занимания на 

децата. Във всички населени места на общината има 

паркове и изградени детски площадки с оборудвания и 

съоръжения към тях. 

 Взаимодействие с институциите. 

  Училищата и детските градини  на територията на 

община Самуил взаимодействат с Дирекция „Социално 

подпомагане”, отдел „Закрила на детето“, МКБППМН,  

Община Самуил, Общински съвет-Самуил, ЦОП- Самуил 

и ЦСРИ с.Владимировци. 

 Ресурсен център-Разград осъществява методическа, 

координационна, квалификационна и консултативна 

дейност чрез своите специалисти– ресурсни учители, 



 

психолози, логопеди в детските градини и училища по 

отношение на: - - осъществяване на връзка между 

Ресурсен център, РУО на МОН, детски градини, 

общообразователни училища, дирекция „Социално 

подпомагане“, отдел „Закрила на детето“; 

- организиране на съвместни изложби, чествания, научни 

прояви и др.; 

- осъществява вътрешна и външна квалификационна 

дейност – в училища и детски градини на територията на 

област Разград; 

4.4. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на 

учениците и децата – Център за обществена подкрепа и 

Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с 

увреждания. Представяне на извършваните дейности. 

Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на 

учениците и децата – Център за обществена подкрепа и 

Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с 

увреждания. Представяне на извършваните дейности. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция 

/ЦСРИ/, с.Владимировци, ул.” Васил Левски” №4, с 

капацитет 30 потребители,  деца и лица с различни 

видове увреждания, емоционално-поведенчески 

проблеми и девиантно поведение, нарушение в 

развитието.          

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ 

предлага услуги с цел подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови способности и 

самостоятелност на лица с различни вид и степен  на увреждане, 

както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез 

целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното 

изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, 

както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. 

Услугата се предоставя и мобилно с цел по-широко обхващане на 

целевите групи.  

Дейности за осъществяване на социалната услуга:  

 социална работа;  

 рехабилитационна дейност;  

 педагогическо – възпитателна дейност; 

 Трудотерапия включваща; 

- арт терапия – изобразителна и конструктивна 

дейност; 

- битов труд; 

- финна моторика; 

- фотография; 

 Организиране на свободното време, включваща: 

- ежедневни занимания; 

- културно-образователни мероприятия - посещения на 

театър, концерт, исторически забележителности; 

екскурзии; дискусии; 

- празници и традиции – лични, национални и други 

значими празници; 

- спорт и туризъм – разходки, пикници, излети, 

риболов 

В ЦСРИ с.Владимировци се предоставят подкрепящи 

дейности с краткосрочна и дългосрочна продължителност. 

Под дейности за подкрепа се разбират структурирани и 

целенасочени конкретни дейности, предоставяни на определено 

лице/дете (или група лица/деца ). 

- Социална рехабилитация -  тя включва работата на 

всички специалисти за формиране, изграждане и създаване на 

навици и умения за водене на независим живот, според 

индивидуалните потребности и възможности на ползвателите 

на социалната услуга. 

- Социална интеграция – включва всички дейности и 

раздели от Годишния план на ЦСРИ, целта на които е 

пълноценно участие на децата и лицата с увреждания в 



 

живота на общността и развитие на творческите им 

умения и възможности, компютърни умения, 

осигуряване на равни възможности за спорт, отдих и 

участие в културния живот  
Услугите, които Центъра предлага са организирани в 

съответствие с принципите на системата „водене на случаи“, 

включващи: оценка, планиране, изпълняване на плана и оценка. 

Рехабилитационната дейност е задължителна, ръководи се от 

кинезитерапевт, потребителите са деца и лица с трайни или 

временни физически увреждания. Целта на работата й  е 

запазване на неувредените функции на организма, и  максимално 

подобряване и възстановяване на увредените функции и 

засегнати части, с оглед постигане на самостоятелност и 

независимост в ежедневния живот. 

 Психоемоционална стабилизация на потребителя, 

вдъхване на вяра от ползата на работата и 

привличането му за активно съдействие; 

 Възстановяване и поддържане в добро състояние на 

всички жизнени функции. 

Лица с увреждания, които са трудно подвижни се обслужват по 

домовете, услугата се предоставя и мобилно.  

Трудотерапията е активен терапевтичен метод, при който се 

ползва системно трудовата дейност, специално подбрана според 

заболяването, формата и фазата му, функционалното и 

психическо състояние на детето.  

Целта и е да подпомогне цялостното възстановяване на 

организма, изразяващо се в настъпващи положителни изменения. 

Дейността се ръководи от трудотерапевт, цели потребителя да 

придобие нови знания, да развива умения и да вижда 

обществената полезност на своя труд. Оптималният режим на 

трудотерапия е свързан с индивидуалните възможности и личния 

избор на потребителя, чрез: 

 Арт-терапия;; 

 Фина моторика; 

 Фотография; 

 Градинарство и цветарство  

При необходимост трудотерапевта съвместно с рехабилитатора 

провеждат и обучение в самообслужване – целта е да се 

преодолее безпомощността на потребителя, вследствие на 

функционалното увреждане и да се постигне самостоятелност и 

независимост от другите. Зa целта се упражняват елементарни 

действия: сядане и ставане от леглото, служене с прибори, 

поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене, 

хигиена на работното място, комуникация с околния свят и др.  

Корекционно-възпитателна дейност, основната цел на педагога е 

да формира умения и навици у детето, за да бъде подготвено за 

успешна дейност в материалния и културния живот на 

обществото. Конкретните задачи са:  

 Подпомагане на учебния процес – което се състои в 

подготовка на преподадените уроци, изготвяне на 

домашните задания, преговор на вече изучен 

материал, подготовка за явяване на тестове и 

матури; 

 Развиване на паметта и вниманието на детето; 

 Формиране на интелектуални умения и навици, 

развитие на мисловния процес и умствените сили 

на детето; 

 Изграждане и развитие на личностните качества на 

детето; 

 Развиване на въображението; 

 Изграждане и развитие на уменията за общуване с 

други хора 

В работата на педагога  се предвиждат и домашни посещения за 

трудно подвижни деца. Екипа на Центъра насърчава и подкрепя 

социалното, емоционалното, образователното и културното 

развитие на всеки потребител като доказателство за това, че 

всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен 

участник в общността. Персонал назначен в ЦСРИ: управител; 

кинезитерапевт; педагог; социален работник; трудотерапевт и 

шофьор. 



 

 

Потребители деца през 2018 год. в ЦСРИ 

с.Владимировци 

 
2018 
година 

Потребители деца Обслужени 

потребители-деца 
м. януари  0 0 
м.февруари  0 0 
м.март 16 16 
м.април 18 17 
м.май 18 18 
м.юни 18 18 
м.юли 18 18 
м.август 18 18 
м.септември 19 17 
м.октомври 20 17 
м.ноември 18 17 
м.декември 18 14 

 

Материална база 

Сградата, където се предоставя социалната услуга се намира в 

съседство с кметството на населеното място в идеалния център 

на селото.  

Осигурена е възможност за достъп на хора с увреждания. 

В сградата са обособени следните помещения: 

 Зала за лечебна физкултура / 

рехабилитация/; 

 Кабинет за трудотерапия; 

 Кабинет за групова работа; 

 Кабинет за индивидуална работа; 

 Кабинет логопед/психолог; 

 Кабинет ръководител на ЦСРИ; 

 Фоайе за изчакване; 

 Санитарни помещения. 

Залата за лечебна физкултура/ рехабилитация, е оборудвана с 

масажна кушетка, велоергометър, кростренажор, механична 

пътека, шведска стена, сух басейн с топки, степер, огледало, 

тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки. 

Настилката в залата е ударопоглъщаща (мека). На места по пода 

има и постелки. Залата разполага и с мивка. 

Кабинетът  за групова работа се ползва от специалист 

„Социален работник”. Кабинетът е оборудван с маса, столове, 

бюро за специалиста, етажерки, техническо оборудване – 

компютър, принтер, етажерки с материали за работа –табла, 

пъзели, кът за работа, дидактични материали, учебни материали, 

прибори, пособия и консумативи за творчески занимания. 

Кабинетът за трудотерапия е оборудван с компютър, 

принтер, бюро за специалиста, столове, метален шкаф, кът за 

работа- маса със столове, дидактични материали, активни карти, 

етажерки с материали за работа, пъзели, конструктори, прибори и 

пособия за обработка на хартия, елементи на декорация, 

шаблони. 

Кабинетът за индивидуална работа се ползва от 

специалист „ Педагог”. Стаята е оборудване с бюро и стол за 

специалиста, кът за работа с потребители -със столове за сядане и 

маса, етажерки за материали, магнитна дъска, пъзели, активни 

карти, конструктори, учебни материали, табла, образователни 

игри - за букви, цифри, цветове, форми, растения, животни и др., 

детски музикални инструменти. 

Кабинет за психолог/логопед- оборудвана е с бюро и стол 

за специалиста, огледало, кът за работа с диван, маса и столове, 

етажерки за материали, мивка, дидактични материали и др. 

ЦСРИ  разполага и със собствен превоз, с който се водят 

деца и лица за работа в основната сграда в с.Владимировци. 

Превозът се използва и за посещения на различни местности и 

др.  

 Социалната услуга  разполага и със собствен специализиран 

транспорт, с който се извършва мобилна услуга. 

 



 

 Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Самуил се 

намира на ул. „Хаджи Димитър” №5, община Самуил, 

област Разград, с капацитет 20 потребители  

Център за обществена подкрепа – с.Самуил предлага комплекс от 

социални услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства 

в риск с цел предотвратяване на деинституционализацията на 

децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието 

им. Услугата се предоставя и мобилно, обхващат се целевите 

групи от четиринадесетте населени места на общината.  

Целевите групи са: Деца от 7 до 18 г. в риск и техните семейства; 

деца с отклоняващо се поведение /деца с противообществени 

прояви/; деца страдащи от зависимости; деца отпадащи от 

училище; деца жертва на насилие;  родители, семейства и близки 

на деца от посочените групи деца; приемни семейства; бременни 

жени в риск от изоставяне на деца.  В Центъра за обществена 

подкрепа се предоставят услуги, както следва:  

- Педагогическо консултиране за преодоляване на 

дефицитите в интелектуалното развитие; 

 - Психологическо консултиране в процеса на подготовка 

за осиновяване на детето; 

 - Психологическо консултиране,  подкрепа за осигуряване 

на стабилно психо-емоционално състояние на непълнолетните; 

 - Социлно-педагогическо консултиране на деца с 

поведенчески проблеми и техните семейства; 

  - Консултиране и подкрепа на детето с 

противообществена проява. 

Персоналът проявява индивидуален подход към всяко дете, като 

вземат предвид историята на детето, индивидуалните му 

потребности, способности и ниво на развитие. В Центъра 

целевите групи получават подкрепа от добре подготвени 

професионалисти (директор, социални работници, педагог и 

психолог). 

Материална база: Двуетажна масивна сграда, в центъра на селото 

в близост до сградата на общинска администрация–Самуил, СУ 

„Св.Св. Кирил и Методий” и Дирекция „Социално подпомагане”.  

Центъра се помещава на втория етаж: общо 5 стаи, коридор и 

санитарен възел, разпределени за: зала за групова работа с деца и 

семейства (обучения, екипни срещи), същата зала се ползва и за 

индивидуална работа с деца и семейства; работен офис за 

специалистите; кабинет на директора; кабинет на психолога и 

кабинет на социални работници и педагог. Персонал назначен в 

ЦОП: директор, психолог , двама социални  работници и педагог. 

 
2017  
година 

Потребит

ели деца 
Обслужен

и 

потребите

ли-деца 

2018 
година 

Потребит

ели 
 деца 

Обслужен

и 

потребите

ли-деца 
м. януари  22 17 м. януари  20 20 
м.февруа

ри  
24 19 м.февруа

ри  
21 21 

м.март 24 19 м.март 24 24 
м.април 21 16 м.април 21 21 
м.май 22 17 м.май 22 22 
м.юни 22 17 м.юни 23 23 
м.юли 22 17 м.юли 25 25 
м.август 19 16 м.август 24 24 
м.септем

ври 
15 12 м.септем

ври 
24 24 

м.октомв

ри 
19 17 м.октомв

ри 
24 24 

м.ноемвр

и 
19 17 м.ноемвр

и 
23 23 

м.декемв

ри 
21 21 м. 

декември 
21 21 

 

 

Обслужени потребители деца са тези, които през отделните 

месеци са ползвали дейности за подкрепа в ЦОП с.Самуил. 



 

Видно от посочените данни в таблицата броят на потребите и 

обслужените потребители деца през 2018 год. е по голям спрямо 

2017 год.  

 

 Проект „Детство без граници“, с. Самуил, ул. 

„Хаджи Димитър” №3 община Самуил, област Разград 

 Общата цел на проекта е 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 

(финансиран със Заем 7612 BG от Международната банка за 

възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) 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. 

 Цели се също така да се предостави подкрепа на деца в ранна 

детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до 

здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на 

семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата 

за включване в образователната система, както и 

предотвратяване на настаняването на деца в специализирани 

институции. Чрез подобряване на готовността на децата за 

включване в образователната система и подкрепата за формиране 

на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да 

се ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

По проекта се предоставят дейности от 01.07.2016 год. на целеви 

групи деца от 0 до 7 год. възраст и техните семейства от 21 

специалисти (педагог, социални работници/социален педагог, 

психолог, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, медиатори, 

юрист, педиатър, стоматолог, гинеколог, акушерка и медицинска 

сестра) по отделните дейности: 

1. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище“.  

2. „Индивидуална и групова работа с деца и родители, 

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

цел посещаване на детска градина“.  

3. „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с 

увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности 

по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия 

дом“;  

4. „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на 

здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията“;  

5. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на 

бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения“. 

6. „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с 

родителите и децата, дейности за семейно планиране, 

индивидуална работа“. 

Дейностите се предоставят в построената и обзаведена нова 

сграда по Проекта за социално включване в с.Самуил, ул. Хаджи 

Димитър №3, и в детски градини в община Самуил. Част от 

дейностите ще се предоставят в домовете на потребителите на 

услугата чрез посещения от мобилен екип от специалисти- работа 

на терен.  

4.5. Дейности на неправителствени организации, читалища, 

спортни клубове в подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците. 

 СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил има съвместна 

дейност със Спортен клуб по борба „Шампиони” – 

Самуил.  

 Съвместна дейност с народно читалище „Христо 

Ботев”с.Самуил, читалището осигурява хореограф за 

танцова група V - ХІ клас, които имат участия  в 

общински и училищни мероприятия. 

 Съвместна дейност с народно читалище “Иван Вазов-

1918г.”  



 

 с. Владимировци, читалището осигурява хореограф за 

танцова група на деца и ученици от с.Владимировци, 

които имат участия  в общински и училищни 

мероприятия. Участия в регионални и национални 

фестивали.  

 

 Съвместна дейност с народно читалище „Бъдещност-

1930” с.Ножарово, читалището осигурява хореограф за 

танцова група на деца и ученици от с.Ножарово. 

III. SWOT анализ 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

 Нов модел на 

финансиране,основан 

на: стандарт за ученик 

в паралелка, стандарт 

за институция, 

стандарт за паралелка 

в училище, средства 

по регионален 

коефициент. 

Допълващи средства 

по бюджети на 

училища, в т.ч.: 

норматив за ученик в 

дневна форма на 

обучение и дуална 

система на обучение и 

норматив за 

институция. 

 Средствата за 

 Слаб интерес от развитие и 

обучение на част от 

учениците и техните 

родители поради трудна 

реализация на пазара на 

труда. 

 

 Липсват средства за 

неотложни ремонтни 

работи и доставяне на 

оборудване за осигуряване 

на по-добри условия за 

творчески занимания. 

 

 Недостатъчен човешки 

ресурс в детските градини 

и училищата за работа с 

деца със СОП – психолози, 

логопеди, слухово-речеви 

рехабилитатор, 

осигуряване на  

целодневна 

организация на 

учебния ден за 

обхванатите ученици 

от I – VII кл., в т.ч.: 

норматив за група за 

целодневна 

организация на 

учебния ден; 

норматив за ученик в 

група за целодневна 

организация на 

учебния ден за 

ученици от І до VІІ кл. 

и средства по 

регионален 

коефициент. 

 Разгърната мрежа от 

детски градини и 

филиали, осигуряваща 

възможност за пълен 

обхват на деца в 

предучилищна 

възраст. 

 Прилагане на Системи 

за финансово 

управление и контрол. 

 Разработена система 

от мерки за 

осигуряване на 

рехабилитатор за зрителни 

затруднения и други 

специалисти. 

 

 Обучение в слети 

паралелки, затрудняващо 

обучението. 

 

 Липса на интерес и слаба 

мотивация у децата от 

етническите малцинства / 

роми/ да посещават 

училище.  

 

 Недостиг на средства за 

поддръжка на училищни 

автобуси.  

 

 Липса на кабинети по 

предмети като математика, 

история и цивилизация, 

география и икономика.  

 

 Недостатъчен брой 

обучени учители за работа 

с деца със СОП. 

 

 Недобри материални 

условия в институциите по 

отношение на обучението 

на деца и ученици със 

СОП, липса на достъпна 

архитектурна среда. 



 

достъпа до 

образование – 

безплатен транспорт; 

безплатни учебници и 

учебни помагала за 

всички ученици от I 

до VII клас; безплатни 

закуски І-ІV клас. 

 Наличие на 

квалифициран и 

опитен екип от 

преподаватели и 

треньори за дейности 

по направления, за 

обучение на деца и 

ученици в свободното 

от училище време. 

 Допълнителна работа 

в училищата с 

изоставащи и 

надарени ученици. 

 Медицинско 

обслужване на децата 

- изградени здравни 

кабинети в учебни и 

детски заведения. 

 Създадени 

разнообразни условия 

за изява и участия в 

конкурси, 

 

 Постоянни и обемни 

изменения в нормативната 

уредба. 

 

 

 

 

 

конференции, 

олимпиади, 

спектакли, състезания, 

празнични програми, 

изложби, открити 

занимания за всяко 

дете и ученик, 

участващо във 

формите на 

извънкласна дейност. 

 Създадени условия и 

възможности за 

стимулиране 

постиженията на 

даровитите деца в 

различни дейности, в 

т. ч. и спорта. 

 Ритуализация на 

символите в 

училищата и детските 

градини. 

 Осигурен е равен 

достъп до качествена 

предучилищна 

подготовка и 

училищно 

образование. 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
ЗАПЛАХИ 

  



 

 Осигуряване на 

подходяща среда и 

условия за привличане 

на млади специалисти 

с висше образование и 

стимулиране на 

професионалната 

мотивация. 

 Повишаване на 

привлекателността и 

на качеството на 

учебния процес и на 

училищната среда, 

както и създаване на 

подходяща среда за 

подкрепа на 

личностното развитие 

на учениците. 

 Квалификация на 

учителите за работа с 

деца и ученици в риск 

от отпадане. 

 Включване  на  

родителите  в  

инициативите  на  

училища и детски 

градини и 

подобряване на 

съвместни дейности с 

тях. 

 Нередовна 

посещаемост на 

учебни занятия – 

заплаха от отпадане на 

учениците от училище. 

 Миграция на 

семействата и 

обезлюдяване на 

региона. 

 Демографски срив, 

намаляване броя на 

децата и учениците 

през годините. 

 Опасност от закриване 

на учебни и детски 

заведения. 

 Трудна събираемост на 

таксите в детските 

градини. 

 Езикова бариера при 

деца от етносите, 

затрудняваща учебния 

процес. 

 Изменения в 

законовата уредба. 

 Недостатъчни  

условия за 

 Провеждане на по-

ефективни 

квалификационни 

форми/дискусии, 

работа в групи, 

споделяне на добри 

практики/. 

 Разработване и 

управление на 

проекти. 

 Подобряване на 

здравословното 

хранене при ползване 

на безплатни закуски. 

 Осигуряване на 

столово хранене за             

социално-слаби 

ученици. 

 Внедряване на добри 

европейски практики 

в сферата на 

извънкласните 

дейности. 

 Развитие на публично-

частното 

партньорство. 

 

удовлетворяване 

интересите, 

желанията и 

потребностите за 

личностно 

израстване и 

реализация на децата 

и учениците в 

свободното от учене 

време в двете 

училища /ОУ „Св. 

Кл. Охридски“ 

с.Желязковец и ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ 

с.Хърсово/. 

 Ограничени участия в 

конкурси, 

олимпиади,  

състезания в ОУ „Св. 

Кл. Охридски“ 

с.Желязковец и ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ 

с.Хърсово. 

 Ниска 

заинтересованост на 

родителите. 

 Наличие на 

маломерни и слети 



 

паралелки в ОУ 

„Св.Кл.Охридски“ и 

ОУ 

„Св.П.Хилендарски“, 

ниско ефективен 

образователно-

възпитателен процес. 

 

 

IV. Обобщение и изводи от анализа 
 

 В Община Самуил има изградена и добре функционираща 

системата за предучилищно и училищно образование 

(СПУО) за обезпечаване на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие, която се осигуряват там, 

където са детето и ученикът – в детските градини и в 

училищата. 

 Наличие на възможности за подкрепа при реализиране на 

местните политики в сферата на личностното развитие 

чрез финансовите инструменти на ЕС - Структурните 

фондове и др. програми. 

 Потребността от предоставяне на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие за децата и учениците на 

територията на Община Самуил - деца със специални 

образователни потребности и в риск от социално 

изключване, се покрива от дейности заложени в 

социалните и образователни услуги, действащи на 

територията на общината. 

 На територията на Община Самуил няма център за 

ресурсно подпомагане, а при установяване на потребност 

от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще 

може да бъде възлагана на лицензирани доставчици на 

социални услуги и/или ще продължи нейното 

осъществяване от държавната институция Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование. 

 Съществуват условия за осъществяване на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците от 

институциите в СПУО, съвместно с държавните и 

местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги.  

 Община Самуил е разработила самостоятелно и прилага 

цялостни политики за обезпечаване на дейностите за 

подкрепа на личностно развитие, чрез дофинансиране и 

общински образователни и младежки програми, програми 

за спорт, превенции, здраве и социални дейности. 

 Създадени са условия за сътрудничество и отношения на 

загриженост между всички участници в процеса на 

образование.  

 Усилията на цялата общественост трябва да са насочени 

към планиране и реализиране на съвместни дейности и 

изяви съобразно индивидуалните потребности, както на 

децата с изявени дарби, така и на децата в риск, с 

хронични заболявания или със специални образователни 

потребности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Заключение 

 

 
Настоящият Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Самуил  представя 

реалното състояние на образователната мрежа в общината, както 

и дейностите и услугите, които се предлагат от различните 

институции в тази насока.  
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва 

да осигурява подходяща физическа, психологическа и социална 

среда за развитие на способностите и уменията им за 

пълноценното им участие в общността на детската градина и 

училището. Тя трябва да предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на 

всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени към 

премахването на пречките пред ученето и научаването и към 

създаване на възможности за равноправен старт на децата и 

учениците в социалния живот и пълноценна личностна 

реализация. 

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и 

загрижеността между участници в процеса на приобщаващото 

образование, между ученика и учителя и отношенията между 

учениците, учителите, родителите, специалистите и другия 

персонал, при който всеки един участва в процеса на разкриване 

и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване, за да 

превърне детската градина/училището в територия с позитивен 

психоклимат, в среда на взаимно доверие и емоционално 

благополучие за изява на всяка индивидуалност. 

 

 

Настоящият Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Самуил 

е разработен от Общински оперативен екип (ООЕ), определен 

със Заповед №100/26.02.2019год. на кмета на община Самуил. 

 

 

II.Упълномощава кмета на община Самуил, да предприеме 

съответните действия за изпълнение на Анализ на потребностите 

от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Самуил. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-953 От Д-р Бейтула Сали 

Мюмюн – Кмет на община Самуил. 

 

Относно: Подкрепа за кандидатстване с проект „Реконструкция 

и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Желязковец 

и Самуил”  пред  ПУДООС  към МОСВ. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници от 

22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 
РЕШЕНИЕ 47.947 

Община Самуил има намерение да кандидатства с проект   

„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в 

селата Желязковец и Самуил”  пред ПУДООС  към  МОСВ- 

Първи етап:  Изпълнение на клоновете от кл.1до кл.16 за 

с.Желязковец. 

Съгласно изискванията при  кандидатстване пред  

Предприятието за управление на дейностите за опазване на 

околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

за проекти в сектор „Управление на водите”  общината  трябва да 

представи  и копие от „ Решение на общински съвет за 

кандидатстване за финансиране на проекта от ПУДООС”. 

 

Съществуващата водопроводна мрежа  е физически и 

морално амортизирана, за което често се налага да бъдат 

извършвани  ремонтни дейности. По време на отстраняването им 

жителите на селото остават често без вода особено през летните 

месеци жителите са принудени да ползват вода от естествени 

водоеми и селски чешми, където водата е с неясни физико-

химични и биологични качества, което е предпоставка за 

влошаване на хигиенно-битовите условия и поява на епидемични 

взривове. 

С реализирането на проекта ще се подобри водопроводната 

мрежа в село Желязковец, с което ще се постигне устойчив 

жизнен стандарт чрез удовлетворяване на потребностите на 

населението от питейно – битови нужди и осигуряване на чиста и 

здравословна селищна среда. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  и т.23  от ЗМСМА, 

Общински съвет – Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –

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

РЕШИ 



 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Самуил  за 

финансиране на проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа в селата Желязковец и Самуил”  пред 

ПУДООС  към  МОСВ- Вторви етап:  Изпълнение на клоновете 

от кл.17до кл.27 за с.Желязковец и с. Самуил. 

2.  Упълномощава кмета на Община Самуил да кандидатства и 

предприема последващи действия при реализирането на проекта. 

                                           

 

 

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 от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по 

реда на Административно процесуалния кодекс 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-954 от Д-р Бейтула Сали 

Мюмюн Кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Самуил за 

2019 г.и актуализиране на Приложение № 5 «Поименен списък на 

капиталовите разходи на община Самуил за 2019» г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.948 

В приетия с Решение № 45.907 от 23.01.2019 г. от 

Общинския съвет бюджет на община Самуил за 2019 г. и 

актуализиран с Решение № 46.917/22.02.2019 г., в поименния 

списък за капиталови разходи на общината на стойност 2 160 322 

лв. общо за 2019 г. се извършва актуализация във връзка с 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП РЧР № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 

и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ № 

BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-C01 и 

Споразумение № РД09-28/28.02.2019 г. между Община Самуил и 

МТСП по Проект „Красива България“ , обоснована от следното: 

Във функция I „Общи държавни служби“, дейност 122 

„Общинска администрация“ – местни дейности се добавят нови 

обекти – „Закупуване на климатици 2 броя“ на обща стойност 

2800 лв.; „Преносим компютър“ на стойност 950 лв. и „Настолни 

компютърни конфигурации 3 броя“ на обща стойност 3000 лв. 

Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство  и опазване на околната 

среда“, дейност 623 „Чистота“ – местни дейности се добавя нов 

обект „Закупуване на тракторна косачка“ в размер на 4000 лв. 

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“, обект „Изграждане на достъпна среда в ЦНСТ с. Хума“, 

заложените средства от преходен остатък по бюджета на ЦНСТ в 

размер на 21 600 лв. се намаляват с 1919 лв. и стават 19 681 лв.  

Намалението в размер на 1919 лв. (50 % от 3 837 лв.) е 

обосновано от заложените 3 837 лв. във финансовата рамка по 

Споразумението между Община Самуил и МТСП по Проект 

„Красива България“ за организация, оперативно управление и 

контрол, които по своя икономически характер не са капиталови 

разходи, а разходи за външни услуги. С тази сума се намаляват и 

средствата по бюджета на дейност 530 „Центрове за настаняване 



 

от семеен тип“ от параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи“ и се увеличава параграф 10-20 „Външни 

услуги“. С тази промяна не се изменя бюджетната рамка за 2019 

г. и заложените разходи по дейността.  

Общата стойност на капиталовите разходи за 2019 г. от 

2 160 322 лв. се увеличава с 10 750 лв. като става 2 171 072 лв. и с 

намалението – 2 169 153 лв., като източника на увеличението са 

средства от ЕС по Проект „Социално-икономическа интеграция 

на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – Компонент 1. 

 
Наименование  Параграф Стойност 

 

Функция „Социално 

осигуряване 

подпомагане и 

грижи“ Дейност 

1 530 „Център за 

настаняванее от 

семеен тип“ 

 

 

10-20 

 

 

+ 1919 

Функция „Социално 

осигуряване 

подпомагане и 

грижи“ Дейност 1 

530 „Център за 

настаняванее от 

семеен тип“ 

 

 

52-03 

 

 

- 1919 

 

  0,00 

 
 

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

с чл. 94, ал. 3, т. 6, чл. 125, ал.1, т. 1 и чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от 

Закона за публичните финанси Община Самуил, Общински съвет 

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

се” – няма. 

 

РЕШИ: 

       1. Променя поименния списък за капиталови разходи на 

общината за 2019 г.  Приложение  № 5. 

       2. Извършва промяна на плана по бюджета за 2019 г. по 

дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, като § 10-20 

„Външни услуги“ се  увеличи от  било 17 700 лв. на става 19 619 

лв, а § 52-03 „Придобиване на други машини, съоръжения и 

оборудване“ се  намали от било 50 972 лв. на става 49 053 лв. - 

Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2019 година  

№ 

по 

ред 

Обект / актив 

Капитало

в разход 

за 2019г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИ

Я /Общо/ 

Субсиди

я от РБ 

2019г. 

по 

ЗДБРБ 

за 

2019г./31

-13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2018 

г./31-13 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2017 

г./31-13 

Субсидия от РБ 

/преходен 

остатък от  2017 

г./ по ПМС 

№260/24.11.2017г

. 

 ПМС 

№165/07.08.2018г

. 

 ПМС 

№315/19.12.2018г

. 

Собствен

и 

бюджетни 

средства 

Предоставени целеви 

субсидии и трансфери 

от държавния бюджет 

и трансфери от други 

бюджетни 

организации“./преходе

н остатък от 2018 г./ 

Средства 

от 

Европейск

и съюз 

Субсиди

я от РБ 

/преходе

н 

остатък 

от  2018 

г./31-11 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 169 153 1 909 458 418 000 106 152 889 324 417 620 000 440 000 54 392 16 400 10 750 178 153 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 889 566 817 774 362 774 15 000 0 0 0 440 000 21 792     50 000 

  

Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

104 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0     50 000 

  

Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 

50 000 0 0 0 0 0 0 0 0     50 000 

  
Основен ремонт на сграда  на  
женско крило на ДПЛУИ 

50000 0 0 0 0 0 0 0 0     50000 

  
Дейност 554 Защитени жилища 

- дейност-Местна дейност 
54 000 54 000 54 000 0 0 0 0 0 0     0 

  
Основен ремонт на сграда към 

ЗЖ-Кривица - І-ви етап 
54000 54000 54000 0 0 0 0 0 0     0 

  

Функция VІ "Жилищно 

строителство,благоустройство , 

комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 

734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792     0 

  
Дейност 606- Изграждане и 

ремонт на пътища-Местни 

дейности 

734 660 712 868 272 868 0 0 0 0 440 000 21 792     0 

  
Ремонт на  ул. Н.Й.Вапцаров 

с.Самуил  
60 000 60 000           60 000         

  
Ремонт на с.Самуил ул. Въча 
с.Самуил  

44 000 44 000           44 000         

  Ремонт на  ул.Средец с.Самуил  36 000 36 000           36 000         

  Ремонт на ул.Космос с.Самуил  27 300 27 300           27 300         



 

  Ремонт на ул.Ивайло с.Самуил  28 500 28 500           28 500         

  
Ремонт на ул.Георги Марков с. 
Владимировци 

65 300 65 300           65 300         

  
Ремонт на ул.Дъбрава с. 

Владимировци 
23 000 23 000           23 000         

  
Ремонт на ул.В.Левски с. 
Владимировци 

40 000 40 000           40 000         

  
Ремонт на ул.Драва с. 

Владимировци  
43 000 43 000           43 000         

  
Ремонт на ул. Надежда с. 
Владимировци 

33 900 33 900           33 900         

   Ремонт на ул.Искър  с.Самуил  19 500 19 500           19 500         

  Ремонт на ул.Кавала  с.Самуил  19 500 19 500           19 500         

  
Ремонт на  ул.Д.Дебелянов 

с.Самуил  
20 736 20 736 20 736                   

  Ремонт на ул.Вежен с.Самуил  19 500 19 500 19 500                   

  
Ремонт на ул.П. Хилендарски 

с.Самуил  
46 390 46 390 46 390                   

  Ремонт на ул.Арда с.Самуил  22 846 22 846 22 846                   

  
Ремонт на ул.Вихрен  с. 
Ножарово 

38 411 38 411 38 411                   

  Ремонт на ул.Въча с.Голяма Вода  34 358 34 358 34 358                   

  
Ремонт на ул.6-ти Септември  

с.Хърсово 
31 545 31 545 31 545                   

  
Ремонт на  ул.Елин Пелин с. 
Кривица 

34 000 34 000 34 000                   

  
Ремонт на ул. Тракия  с. 

Владимировци  
19 500 19 500 19 500                   

  
Ремонт на ул. Д.Дебелянов с. 
Владимировци  

27 373 5 581 5 581           21 792       

  
Функция VII - Почивно дело 

,култура,религиозни дейности 
50 906 50 906 35 906 15 000 0 0 0 0 0     0 

  

Дейност 714 Спортни бази за 

спорт за всички-Местна 

дейност 

15 000 15 000   15 000                 

  
Ремонт на детска площадка  в 

парка на с.Владимировци 
15000 15000   15000                 

  
Дейност 745 Обредни домове и 

зали-Местна дейност 
35 906 35 906 35 906 0 0 0 0 0 0     0 

  

Ремонт на ритуална зала 
с.Богданци - съфинасиране по 

красива България 
35906 35906 35906                   

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 279 587 1 091 684 55 226 91 152 889 324 417 620 000 0 32 600 16 400 10 750 128 153 



 

  
Функция І "Общи държавни 

служби" 
27 150 0 0 0 0 0 0 0 20 400   6 750 0 

  
Дейност 122 Общинска 

администрация - Местни 

дейности 

27 150 0 0 0 0 0 0 0 20 400   6 750 0 

  

Закупуване на климатици -19 бр., 

от които 2 броя по Проект 
"Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи и 

интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до 

образование" 

23 200 0 0 0 0 0 0 0 20 400   2 800 0 

  

Закупуване на преносим 

компютър по Проект "Социално-
икономическа интеграция на 

уязвими групи и интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до 
образование" 

950                   950   

  

Закупуване на настолни 

компютърни конфигурации 3 

броя по Проект "Социално-
икономическа интеграция на 

уязвими групи и интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до 
образование" 

3 000                   3 000   

  Функция ІII "Образование" 22 389 10 889 0 10 000 889 0 0 0 7 000     4 500 

  
Дейност 311 Целодневни детски 

градине - Местна дейност 
17 889 10 889 0 10 000 889 0 0 0 7 000     0 

  

Изграждане на детска площадка 

към ОДЗ "Кокиче" и яслена група 

- с.Самуил 
10 889 10 889 0 10 000 889 0 0 0 0     0 

  
Оборудване на детска площадка 
ЦДГ Радост с.Владимировци 

7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000     0 

  
Дейност 322 Неспециализирани 

училища - ДД 
20 900 0 0 0 0 0 0 0 0 16 400   4 500 

  
Придобиване на компютри ОУ 

с.Желязковец 
4 500 0 0 0 0 0 0 0 0     4 500 

  
Изграждане на WiFi мрежа ОУ  

с.Желязковец 
6 350                 6 350     

  
Изграждане на WiFI мрежа ОУ  

с.Владимировци 
10 050                 10 050     

  
Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

209 031 85 378 32 192 53 186 0 0 0 0 0     123 653 

  
Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 

51 053 10 400 10 400 0 0 0 0 0 0     40 653 

  Принтер за ЦНСТ Хума 1 000 0                   1 000 



 

  
Изграждане на достъпна среда 

ЦНСТ Хума 
30 081 10 400 10 400                 19 681 

  Компютър ЦНСТ - Богомилци 1 000 0                   1 000 

  
Изграждане на 2 бр.беседки -
ЦНСТ Богомилци 

6 000 0                   6 000 

  
Изграждане на платформа ЦНСТ 

Самуил 
12 972 0                   12 972 

  
Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 

73 000 0 0 0   0     0     73 000 

  
Изграждане на асансьор към 

ДПЛУИ Самуил 
65 000 0             0     65 000 

  Придобиване на трактор 8 000 0                   8 000 

  
Дейност 554 Защитени жилища 

- ДД 
10 000 0                   10 000 

  
Закупуване на лек автомобил за 
нуждите на ЗЖ-с.Кривица 

10 000 0                   10 000 

  
Дейност 559 Други дейности по 

соц.осигуряване и грижи-

Местна дейност дейност 

74 978 74 978 21 792 53 186                 

  

Изграждане на едноетажна 
сграда/голяма зала/-III етап към 

сграда за предоставяне на 

социални услуги 

74 978 74 978 21 792 53 186                 

  

Функция VI "Жилищно 

строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 

1 000 617 995 417 23 034 27 966 0 324 417 620 000 0 5 200   4 000 0 

  

Дейност 619 Др.дейности по 

жилищно 

строителство,благоустройство 

и регионално развитие-Местна 

дейност 

1 000 617 995 417 23 034 27 966 0 324 417 620 000 0 5 200     0 

  Закупуване на трактор с ремарке  51 000 51 000 23 034 27 966                 

  Гребло за трактор 5 200 0             5 200       

  

П-кт Реконструкция,естетизиране 

на достъпна селищна среда в 

обществ.територии в центр.част 
на с.Самуил-Етап I 

324 417 324 417       324 417             

  

П-кт Реконструкция,естетизиране 

на достъпна селищна среда в 

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

620 000 620 000         620 000           

  
Дейност 623 Чистота-Местна 

дейност 
4 000 0 0 0 0 0 0 0 0   4 000 0 

  

Закупуване на тракторна косачка 

по проект № BG05M9OP001-
2.018-0045 

4 000 0                 4 000   



 

 

Приложение №1 

ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Самуил за 2019 г. 

     

вид разход §§ 
 
годишен план към 
01.01.2019 г. 

корекция към 
18.03.2019 г. 

актуализиран 
годишен план 

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
        

1 530 Дейност Центрове за настаняване от семеен тип 
        

Придобиване на транспортни средства 10-20 17 700 1 919 19 619 

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03 50972 -1919 49053 
  

 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 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-955 от Д-р Бейтула Сали 

Мюмюн – Кмет на община Самуил. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчетен доклад за 2018 г. 

за изпълнението на Общински план за развитие на община 

Самуил 2014-2020 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.949 

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. До 31 март, Общинският съвет следва да 

разгледа и приеме Годишен отчетен доклад за 

изпълнението на Общинския план за развитие за 

предходната календарна година. 

В тази връзка Община Самуил възложи на 

„Динамик Салюшънс“ ЕООД – град Шумен с Договор 

№40 от 14.02.2019 г. изготвянето на Годишен отчетен 

доклад за 2018 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 

социално-икономическите 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 

2018 г. за изпълнението на Общински план за развитие 

на община Самуил 2014-2020 г. 
 

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 със „За” –17  гласа;  

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

 

РЕШИ: 

1. Одобрява и приема Годишен отчетен доклад за 2018 

г. за изпълнението на Общински план за развитие на 

община Самуил 2014-2020 г. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

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 до 31 март на всяка следваща календарна година.  

Настоящият годишен отчетен доклад обхваща периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

Това е петият 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).  

Съдържанието на доклада е в съответствие с нормативните изисквания и 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 2018 г. са използвани 

данни от НСИ, Информационната система ИСУН 2020, Дирекция „Бюро по труда", Главна 

дирекция „ГРАО”, справки и отчети от Общинска администрация - Самуил.  

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В 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”. Следва, обаче, да бъде отбелязан фактът, че данните за изтеклата 

календарна 2018 г. не са публикувани от НСИ към момента на изготвяне на настоящия 

доклад и анализът може да бъде извършен към наличните за 2017 г. данни, които в по-

голямата си част са на ниво област, а в по-редки случаи на ниво община. Данните от „ГРАО” 

са актуални към 31.12.2018 г. 

Таблица 1: Население в община Самуил 2010 - 2017 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всичко 7339 6909 6859 6779 6645 6570 6474 6453 

Мъже 3615 3496 3477 3446 3385 3341 3279 3274 

Жени 3724 3413 3382 3333 3260 3229 3195 3179 

Източник: Национален статистически институт 

Анализът на данните за населението показва, че в община Самуил има трайна 

тенденция на намаление (с около 12% за последните 8 години) или с 886 души през 2017 

спрямо 2010 г. През 2017 г. в община Самуил живеят 6453 души, 51% от които мъже и 49% 

жени.  

Графика 1: Динамика на населението в община Самуил 2010 – 2017 г. 

 

 

Таблица 2: Население в община Самуил по населени места към 31.12.2017 г. 

Населено място Брой 

с. Богданци 460 

с. Богомилци 283 

с. Владимировци 1045 

с. Голям извор 338 

с. Голяма вода 258 

с. Желязковец 623 



 

с. Здравец 331 

с. Кара Михал 49 

с. Кривица 203 

с. Ножарово 511 

с. Пчелина 263 

с. Самуил 1437 

с. Хума 220 

с. Хърсово 432 

Община Самуил 6453 

Източник: Национален статистически институт 

Урбанистичната класификация показва, че общината се състои от 14 населени места – 

всичките села, в това число: 2 много големи села (над 1000 жители) – Самуил и 

Владимировци; 2 големи села (500-1000 жители) – Желязковец и Ножарово; 9 средни села 

(200-500 жители) и 1 много малко село – под 100 жители – Кара Михал.  

Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12.2018 г. 

Населени места Постоянен адрес Настоящ адрес 

Постоянен и настоящ 

адрес в същото 

населено място 

с. Богданци 726 517 469 

с. Богомилци 562 304 284 

с. Владимировци 1972 1114 1035 

с. Голям извор 381 389 345 

с. Голяма вода 455 294 273 

с. Желязковец 1206 834 725 

с. Здравец 583 365 335 

с. Кара Михал 52 52 34 

с. Кривица 580 243 209 

с. Ножарово 889 539 514 

с. Пчелина 520 266 243 

с. Самуил 2719 1510 1385 

с. Хума 504 231 208 

с. Хърсово 546 532 460 

Община Самуил 11695 7190 6519 

Източник: http://www.grao.bg 

По данни на ГРАО към 31.12.2018 г. населението на община Самуил по постоянен 

адрес е 11 695 души, а по настоящ адрес 7 190 души. Жителите с постоянен и настящ адрес в 

същото населено място са 6 519 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. 

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2017 г. 

 
2014 2015 2016 2017 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 6645 3385 3260 6570 3341 3229 6474 3279 3195 6453 3274 3179 

http://www.grao.bg/


 

Под трудоспособна1 977 509 468 948 489 459 931 473 458 948 484 464 

В трудоспособна2 4089 2252 1837 4038 2231 1807 3964 2182 1782 3930 2161 1769 

Над трудоспособна3 1579 624 955 1584 621 963 1579 624 955 1575 629 946 

Източник: Национален статистически институт 

През 2017 г. под трудоспособна възраст е около 15% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 1575 души или 24%. Около 61% е делът на хората 

в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Таблица 5: Население в община Самуил по възрастови групи към 2016 – 2017  г. 

Възраст 2016 2017 

Общо 6474 6453 

0-9 565 578 

10-19 611 611 

20-29 735 712 

30-39 813 805 

40-49 983 978 

50-59 986 988 

60-69 917 906 

70-79 643 642 

80+ 221 233 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2017 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% от населението, децата и младежите 

до 29 г. са 30%. Останалите 42% са хора в активна трудова възраст между 30 и 59 години. 

Анализираните особености на възрастовата структура, свидетелстват за слаба тенденция на 

застаряване на населението на територията на община Самуил.  

Естественият прираст на населението в община Самуил е отрицателен, като през 2017 

г. е минус 44 души. Средногодишният брой на живородените деца в община Самуил за 

периода 2010-2017 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. 

Механичният прираст като цяло е отрицателен, като за 2010 г. е – 115 души, а през 

2017 г. за първи път от последните осем години е плюс 23 души. Средногодишно населението 

на община Самуил намалява от миграция с около 45 човека, което оказва съществено влияние 

върху демографските процеси. Постепенно тенденциите на изселване от общината намаляват. 

Таблица 6: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Самуил 

за периода 2013 - 2018 г. 

Показател 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брой регистрирани лица 910 944 843 706 641 585 

                                                 
1
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

2
 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. 



 

Жени 525 532 479 406 367 329 

Мъже 385 412 364 300 274 256 

Равнище на безработица (%) 37,79 39,20 35,01 29,32 26,6 24,3 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих 

 

Равнището на безработица в община Самуил намалява, но остава със стойности 

значително над средните за област Разград и за страната.  

В рамките на анализирания период безработицата намалява с почти 15 пункта – от 

39,20% през 2014 г. на 24,3% през 2018 г. За сравнение средното равнище на безработица в 

страната към 31.12.2018 г. е 6,1%, а за област Разград – 10,3%.  

През 2018 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в община 

Самуил е 585 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 2018 г. е 56% срещу 44% на безработните мъже. 

Запазват се високите абсолютни стойности на регистрираните безработни без 

квалификация и специалност – 411 души или 70% към 31.12.2018 г. Образователната 

структура на регистрираните от нея към 31.12.2018 г. се характеризира с най-висок 

относителен дял на тези с основно и по-ниско образование – 64% или 376 лица. 

Безработните младежи до 29 години са 45 (около 8%), а безработните на възраст над 50 

години 310 или 53%.  

 

Графика 2: Динамика на безработицата в община Самуил 2013-2018 г. 

 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих 



 

 

 През 2018 г. в Община Самуил се предоставят качествени и разнообразни социални 

услуги, представени в Таблица 7. 

Таблица 7: Информация за функциониращите социални услуги в община Самуил през 2018 г. 

 

№ Социални  услуги 

К
а

п
а

ц
и

т
е
т
 

П
ер

со
н

а
л

 

Съдържание-основни дейности, 

фокус на услугата 

1 

 

 

Дом за пълнолетни лица  с умствена 

изостаналост /ДПЛУИ/, (ДДД) 

Адрес: с.Самуил, ул. „Любен Каравелов“ №4 

   

 86 

 

55 

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. 

 

2 

 

 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/, (ДДД) 

Адрес:  с.Самуил, ул. „Х. Димитър” № 5 

 

20 5 

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/. 

3 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/, (ДДД) 

Адрес:  с.Владимировци, ул.“В.Левски“ №2 

30 9 

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. 

4 

Защитено жилище за пълнолетни лица  с 

умствена изостаналост /ЗЖ/, (ДДД)  Закрита със 

Заповед №РД01-0335/07.03.2018г., считано от 

01.09.2018г. на Изпълнителен директор на АСП  

Адрес:  с. Богомилци, ул. „Гео Милев“ №2 

15 9 

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.  

 

5 

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, (ДДД) Заповед № РД 01-

0334/07.03.2018г., считано от 01.09.2018г. на 

Изпълнителен директор на АСП  

Адрес:  с. Богомилци, ул. „Гео Милев“ №2 

 

15 14 

Предоставяне на  индивидуализирана 

грижа, подкрепа и осигуряване 

качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице. 

6 

Защитено жилище за пълнолетни лица  с 

умствена изостаналост /ЗЖ/, (ДДД)  

Адрес:  с.Самуил,ул. Драва № 2 

 

Промяна вида на социалната услуга в ЦНСТПЛУИ  

със Заповед №РД01-1503/07.08.2018г., считано от 

01.11.2018г. на Изпълнителен директор на АСП 

14 9 

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.  

7 

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, (ДДД) Заповед № РД01-

1503/07.08.2018г., считано от 01.11.2018г. на 

Изпълнителен директор на АСП  

Адрес:  с.Самуил,ул. Драва № 2 

14 13 

Предоставяне на  индивидуализирана 

грижа, подкрепа и осигуряване 

качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице. 

8 Защитено жилище за пълнолетни лица  с 8 5 Предоставяне на жизнена среда, 



 

умствена изостаналост /ЗЖ/, (ДДД) 

Адрес: с.  Кривица, ул. „Ивайло“ № 40А 

 

близка до семейната с цел създаване 

на условия за подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на хора с 

умствена изостаналост.  

9 

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, (ДДД) 

Адрес: с. Пчелина, ул. „Куванджилар“ №4 

 

15 14 

Предоставяне на  индивидуализирана 

грижа, подкрепа и осигуряване 

качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице. 

10 

ЦНСТ за пълнолетни лица с физически 

увреждания, (ДДД)   

Адрес: с. Хърсово ул. „Пейо Яворов” №1 

 

15 15 

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. 

11 
ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, (ДДД) 

Адрес: с.Хума, ул. „Гагарин” № 4 
13 12 

Осигуряване на грижи за хора с 

деменция, нуждаещи се от 24 часово 

обгрижване в среда близка до 

семейната. 

12 

Център изграден по Социално включване 

Проект “ Детство без граници”, процедура 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” по ОП РЧР, Договор № BG05M9OP001-

2.004-0062-С01“  

Адрес:  с.Самуил, ул. „Х. Димитър” № 3 

 

80 21 

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.  

13 

Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ , Решение № 46.842/46 от 

02.02.2015г.на ОбС-Самуил,   

Адрес:  с.Самуил, ул.“Х.Димитър“ №4 

финансирана по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, Операция 

„Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-

03.01 

2 

кухни, 

по 

100 

11 

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. 

14 

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” , 

Договор за № BG05M9OP001-2.002-0239-C001 за 

2018 г продължен с финасиране съгласно на  

Споразумение   ФС01-0455/22.12.2017 г., между 

Агенция за социално подпомагане и Община 

Самуил в изпълнение на чл. 20 от ПМС за 

изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2018 г. 

114 97 

Дейности за лична помощ, в това 

число и дейности с медико-социална 

насоченост; 

Дейности за социална подкрепа и 

социално включване; 

Комунално-битови дейности. 

15 

 

Общинско социално предприятие „Озеленяване 

и благоустройство- община Самуил”- Проект  

“Осигуряване на заетост в общинско социално 

предприятие - община Самуил”, процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. Адрес:  

с . Самуил, ул. Васил Левски № 31 

20 5 

Дейности по благоустрояване и 

озеленяване на населените места на 

общината; 

Дейности по отглеждане дръвчета, 

храсти, цветя и други растения; 

Източник: Община Самуил 

https://eumis2020.government.bg/Report/s/d7e608b1-4835-44e9-81cc-e83648133e4b/BFPContract
https://eumis2020.government.bg/Report/s/d7e608b1-4835-44e9-81cc-e83648133e4b/BFPContract


 

 Здравното и медицинско обслужване на населението в община Самуил през 2018 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. 

 По дани на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Разград, общият брой на 

лицата в община Самуил с право на общопрактикуващ лекар е 7 117, от тях: 

 

 Брой на здравноосигурените лица към 31.12.2018 г. – 5 058 души /71,07% от 

населението/; 

 Брой на неосигурените лица към 31.12.2018 г. – 2 059 души /28,93 % от населението/. 

 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. 

 На територията на Община Самуил през учебната 2017/2018 г.  функционират 4 

училища с общ брой на ученици – 509, разпределени в 33 паралелки  в т. ч. 3 основни 

училища и 1 средно училища: 

 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. 

Таблица 8: Училища и учащи в община Самуил за периода 2012-2018 г. (брой) 
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2012/2013 4 50 628 335 293 245 143 102 246 139 107 137 53 84 

2013/2014 4 46 603 311 292 234 127 107 240 135 105 129 49 80 

2014/2015 4 5 585 303 282 225 113 112 230 131 99 130 59 71 

2015/2016 4 43 512 269 243 185 96 89 227 121 106 100 52 48 

2016/2017 4 42 561 295 266 196 101 95 244 135 109 121 59 62 

2017/2018 4 41 542 292 250 183 101 82 191 99 92 168 92 76 

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

 

 Броят на учениците през отчетната 2018 г. намалява с 19 спрямо предходната година. 

Учителите намаляват само с един. 

 Училищните проекти се изпълняват предимно съвместно с МОН.  

Реализирани проекти и програми на училищата в община Самуил за 2018 г.: 

 СУ”Св. Св. Кирил и Методий” - Самуил 

1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. ,  

съфинансиран от Европейски съюз чрез европейски структурни  и инвестиционни фондове, 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-

2.004,  проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – 

Фаза 1", сключен между МОН и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Самуил, обл. Разград.  

Период на изпълнение:  От месец октомври 2017 год. до месец септември 2018 год. 

Услуги и дейности по проекта: Услуги за ученици от 1 до 2 клас, включват: ученици за 

преодоляване на обучителни затруднения; групи по занимания по интереси. 

През периода 2017/2018 година на проекта се изпълниха: въвеждане на занимания по 

интереси - 4 групи /100 ученици/ и обучения на ученици със затруднения - 5 групи /50 

ученици/.   

2. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“- Изграждане 

на безжични мрежи в училища; 

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -  модул „Подобряване на условията 

за експериментална работа по природни науки"; 

4. НП „С грижа за всеки ученик“:  - Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на 

учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на 

постиженията им по общообразователна подготовка“. 

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово 

1. Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им  

за дейности, развиващи специфични умения и компетентности /Твоят час/,финансиран от ОП 

https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15054/NP4_SGrizha-200418.pdf


 

„Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от ЕС чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

Период на изпълнение:от началото на учебната 2016-2017 година до края на учебната 

2019-2020 година. 

Основни дейности по проекта: Оранизиране на групи ученици с обучителни 

затруднения и групи за занимания по интереси- 2 групи/ 30 ученика, в т.ч. 10 с обучителни 

затрудненияи и 20 в групата за занимания 

2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците” – 2018г.;  

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” 

Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки” 

 ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности /Твоят час/” фаза 1. Проектът е финансиран по оперативна програма 

“ Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове “.  

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на 

потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения. 

Дейности по интереси 

Клуб „Подвижни и спортни игри“  и „Млад природолюбител” 

Период на изпълнение: през учебната 2017 – 2018 г., брой включени - 89 ученика в 9 

групи. 

 ОУ „СВ. Климент Охридски” с. Желязковец 

1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2, включени 4 групи/ 50 ученика .  

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на 

учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование 

чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, 

придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки”. 

 



 

 

 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 9: Детски градини и деца в детските градини на община Самуил 2012-2018 г. (брой)  

Учебна година 
Детски 

градини 

Педагогически 

персонал 

Места в 

детските 

градини 

Деца 

Общо 
Момчета Момичета 

2012/2013 8 25 394 215 110 105 

2013/2014 4 26 418 230 116 114 

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 21 314 168 81 87 

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

 През учебната 2017/2018 г. децата в детските градини в общината са 168, 

разпределени в 13 групи, като в яслената група за 2 годишни в ОДЗ “Кокиче” – с. Самуил има 

10 деца. Като цяло броят на децата в детските градини ежегодно намалява. Капацитетът на 

детските заведения (314 места към 2018 г.) е достатъчен, за да обхване всички деца от 3 до 7 годишна 

възраст на територията на община Самуил. 

 Проекти на Детски градини за 2018 г. 

 ДГ “Кокиче“ с.Самуил, филиал ДГ „Осми март” с. Желязковец” 

На основание Сключено споразумение между Фондация „Тръст За Социална Алтернатива“ и 

Представителство на Световна  банка в България, ДГ “Кокиче“ е партньор на СНЦ 

“Асоциация интегро“ по проект изпълняван в периода от 16.09.2014 г. до 2018 г. 

Целта на проекта е: Равен достъп  до качествено образование за деца от уязвими групи. 

Целева група: една смесена група от 25 деца в  филиал ДГ „Осми март“ с.Желязковец, към ДГ 

„Кокиче”. Усвоени средства през периода, под формата на дарение 15 000 лв. за периода 2014-

2018г. 



 

Културният живот в община Самуил 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. НЧ “Христо Ботев - 1925 

г.”с. Самуил има оборудвана компютърна зала, която обслужва населението на селото и 

танцова група от деца. Към НЧ “Иван Вазов-1918г.”- с.Владимировци също има оборудвана 

компютърна зала, която са ползва от населението на селото. Самодейни танцови и певчески 

групи от деца към двете читалища в селата:Ножарово и Владимировци. Към читалище 

“Напредък- 1896 „ с. Голям извор се сформира ромска самодейна певческа и танцова група и 

към Читалище “Паметник – 1872 ” – Хърсово. 

Организирани мероприятия и чествания по населени места: 

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

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

- Честване на Бабин ден Тържествен ритуал и веселие в читалищата; 

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

1872 ” с. Хърсово и читалище “Напредък - 1896 “с. Голям извор и читалище “Просвета – 1924 

“ с.Богданци; 

- Честване на Трифон Зарезан-тържествен ритуал и веселие в читалище“Напредък- 1896 

“с. Голям извор, читалище “Просвета – 1924 “ с. Богданци, читалище “Хр. Ботев -1921 “ с. 

Кара Михал, читалище “Н. Й. Вапцаров - 1930” с.Здравец; 

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

общината; 

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

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

- Великден-изложба на великденски яйца и козунаци в читалища, детски градини и 

училищата; 

- Традиционен селищен празник на с.Пчелина; 

- Ден на  Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България- 

Традиционен селищен празник в с. Владимировци; 

- Традиционен  празник под мотото „Приятелство, дружба и толерантност”  на община 

Самуил. 

- Фестивал под мотото „Вяра, човечност и доброта” за хора с увреждания настанени в 

Социални услуги в Община Самуил. 



 

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Самуил. 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 2017/2018 год.  

ИЗВОДИ: 

През отчетната 2018 г. не се наблюдават съществени промени в социално-

икономическите условия в община Самуил, спрямо предходните години на изпълнение 

на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.  

Демографските показатели продължават да се влошават. Наблюдава се 

намаляване и застаряване на населението, ниски доходи и жизнен стандарт, липса на 

инвестиции и икономически спад. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица 10: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

ОПР на община Самуил през периода 2014-2018 г. по индикатори за наблюдение 

Стратегическа 

цел (СЦ) 

Приоритет (П) 

Индикатор Мярка 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

към 2020 

Отчетна 

стойност 

2014-2018 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
    



 

СЦ-2 Население на община Самуил Брой 7005 7150 6453
4
 

СЦ-2 Деца в детските градини  Брой 230 235 168 

СЦ-2 Ученици в училищата  Брой 597 610 542 

СЦ-1 
Намаляване равнището на 

безработица  
( %) 37,8 29 24,3 

СЦ-1 Коефициент на заетост  ( %) 30 33 58 

СЦ-1 
Коефициент на икономическа 

активност 
( %) 35 37 51 

СЦ-3 
Население (жители) с подобрено 

третиране на отпадъчните води 
Брой 0 4711 0 

СЦ-3 
Население с подобрено 

водоснабдяване 
Брой 0 6510 1641 

СЦ-3 
Внедрени мерки за енергийна 

ефективност в общински сгради 
Брой 0 6 10 

 ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ     

П-2 Наети на работа безработни лица Брой 0 1500 1148 

П-2 
Осигурени работни места за лица в 

неравностойно положение  
Брой 0 500 431 

 П-1 
Стопански единици (предприятия) 

в община Самуил 
Брой 86 115 104 

 П-1 
Нетни приходи от продажби на 

предприятията 
Хил.лв. 38676 59564 24986 

П-1 

Произведена продукция в 

нефинансовите предприятия на 

общината 

Хил.лв. 37276 48486 28533 

П-3 Ремонтирани пътища Км. 20 43 45 

П-3 
Подобрена улична мрежа в лошо 

състояние 
Км. 0 60 25 

П-3 Обновени водопроводни мрежи Км. 0 60 6,2 

П-1 Обработваеми земеделски земи Дка. 146144 148000 145513 

П-1 Размер поливни площи Дка. 0 10 000 0 

П-1 Залесени горски територии Дка 19000 23000 32219 

П-1 
Подпомогнати и модернизирани 

земеделски стопанства 
Брой 28 56 4 

П-1 Земеделски производители Брой 202 350 306 

П-4 
Създадените "онлайн" 

административни услуги 
Брой 0 2 0 

П-4 
Общински служители преминали 

курсове и обучения 
Брой 0 30 40 

П-4 Културни събития Брой 0 5 3 

П-4 Предоставяни социални услуги 
Брой 

 
8 14 12 

П-4 
Новосъздадени или благоустроени 

зелени площи 

Брой 

 
0 5 1 

П-4 
Подобрено състояние на 

религиозни храмове  

Брой 

обекти 
0 5 0 

П-3, П-4 
Новосъздадени или обновени 

детски площадки 
Брой 0 10 0 

П-3, П-4 
Новосъздадени или обновени 

спортни площадки 
Брой 0 10 0 

Данните в Таблица 10 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 се отчитат в натрупване 
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от първата година на изпълнение на ОПР 2014 г. до края на 2018 г. Някой показатели, които 

не могат да бъдат отчетени на годишна база или, за които няма данни не са включени в 

настоящия отчет за 2018 г. и в Таблица 10 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 значително намалява, но икономиката 

бележи спад, 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 2017 и 2018 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 

пътната и улична мрежа, ремонти на сгради и други обекти на техническата инфраструктура. 

Индикаторите за резултат се отнасят към Приоритетите в ОПР и показват, че най-

добър 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 известен застой в социално-икономическото развитие на 

община Самуил, намаляване на безработицата, частично обновяване на 

инфраструктурите, развитие на социалните дейности и услуги и други положителни 

въздействия. 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, 

липса на инвестиции, икономически застой, липса 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 2018 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 11: Справка за ОБЕКТИ в община Самуил през 2018 г. 

№ 

по 

ред 

Приоритет, Специфична 

цел, Мярка, 

Проект/Дейност 

Обща 

стойност 

лева  

Период на 

изпълнение 

Източник на 

средства – 

програма, фонд, 

бюджет             

Резултати 

 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 

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 

277159 

   

 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 

 
   

      

 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 

277159 

   

 Мярка 2.3.1. Повишаване на 

икономическата активност 

и намаляване равнището на 

безработица сред групи в 

неравностойно положение 

на пазара на труда 

277159 

   

1 Осигуряване на заетост в 

общинско социално 

предприятие - община 

Самуил 

277159 2018-2019 Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Улесняване достъпа до 

заетост осигуряване на 

подкрепа за социалното 

включване на 20 лица от 

уязвими групи, чрез 

създаване на подходящи 

условия за тяхната 

професионална интеграция. 

 

 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 

295583 

   

 Специфична цел 3.1: 

Доизграждане и 

модернизиране  на 

техническата  

инфраструктура и 

подобряване качествата на 

средата 

295583 

   



 

 Мярка 3.1.1. Ремонт и 

реконструкция на 

общински пътища и 

рехабилитация на улични 

мрежи 

295583 

   

2 Проект „Реконструкция, 

естетизиране на достъпна 

селищна среда в 

обществени територии в 

централната част на 

с.Самуил” – Етап I 

295583 2018 Републикански 

бюджет 

Подобряване състоянието 

на уличната мрежа в 

с.Самуил 

 Мярка 3.1.2. Подобряване 

качеството на 

транспортната мрежа и 

достъпа до  

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 

    

      

 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, 

935163 

   



 

социални, образователни и 

културни услуги 

 Специфична цел 4.1: 

Подобряване на 

административните услуги, 

повишаване на 

институционалния 

капацитет и обществен ред 

и сигурност 

15954 

   

 Мярка 4.1.1.  Повишаване 

на административния и 

институционален капацитет  

 

   

      

 Мярка 4.1.2.  Подобряване 

на материално-

техническата база на 

администрацията 

15954 

   

3 Основен ремонт на 

покривна конструкция на 

кметство с.Ножарово 

15954 2018 Републикански 

бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска 

административна 

инфраструктура 

 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 

432750 

   

 Мярка 4.3.1.  Изграждане и 

обновяване на обекти на 

социалната инфраструктура 

50568 

   

4 „Изграждане на едноетажна 

сграда към сграда за 

предоставяне на социални 

услуги 

32130 2018 Републикански 

бюджет и 

Общински 

бюджет 

Подобряване на 

материално-техническата 

база в сферата на 

социалните услуги 

5 Естетизиране на 

пространството около 

сградата на ЦНСТ 

с.Пчелина 

18438 2018 Републикански 

бюджет 
Подобряване на база в 

сферата на социалните 

услуги 

 Мярка 4.3.2.  Подобряване 382182    



 

качеството и достъпа до 

социални услуги в 

общността 

6 „Осигуряване на топъл обяд в 

община Самуил - 2016” 

382182 2018-2019 Фонд за 

европейско 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица 

2014-2020 

Осигуряване на топъл обяд 

за 155 лица в община 

Самуил 

 Специфична цел 4.4: 

Осигуряване на качествено 

образование 

477028 

   

 Мярка 4.4.1.  Подобряване 

достъпа до предучилищно и 

училищно образование 

418285 

   

7 Проект „Детство без граници”  

 

418285 2018-2019 Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Реализация на дейности за 

превенция на ранното 

отпадане от училище 

 

 Мярка 4.4.2.  Обновяване на 

материалната и техническа 

база на образователните 

институции 

58743 

   

8 Външно саниране и ремонт на 

покрив на Основно училище 

“Христо Ботев” 

с.Владимировци 

17332 2018 Републикански 

бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска образователна 

инфраструктура 

9 Изграждане на безжична 

интернет мрежа в СОУ 

с.Самуил 

12300 2018 Републикански 

бюджет 

Подобряване 

технологичното 

оборудване в общинска 

образователна 

инфраструктура 

10 Изграждане на детска 

площадка към ОДЗ „Кокиче” 

с.Самуил 

29111 2018 Републикански 

бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска образователна 

инфраструктура 

 Специфична цел 4.5: 

Развитие на културата, 

спорта и младежките 

дейности 

9431 

   

 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 

9431 

   

11 Основен ремонт на читалище 

„Н.Й.Вапцаров - 1930” 

с.Здравец 

9431 2018 Републикански 

бюджет 

Подобряване състоянието 

на общинска културна 

инфраструктура 

 Мярка 4.5.3.  Развитие на 

художествена самодейност и 

на културни събития 

    

      

 Мярка 4.5.4.  Ремонт, 

модернизация и изграждане 

на спортна инфраструктура 

    



 

      

 Мярка 4.5.5.  Насърчаване 

дейността на спортните и 

младежки клубове 

    

      

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 1 507 905 

Отчета за изпълнените проекти и капиталови разходи на община Самуил през 

отчетната 2018 г. показват 11 изпълнени проекти, обекти и дейности на обща 

стойност 1 507 905 лева.  

За реализация на заложените цели и приоритети на ОПР 2014-2020 г. Община Самуил е 

работила предимно самостоятелно. През 2018 г. няма съвместни проекти с НПО, бизнеса и 

публично-частни партньорства. Не са реализирани съвместни проекти с други български или 

чуждестранни общини. Няма трансгранични и международни проекти. 

Изпълнение на Приоритет 1: Създаване на условия за местно икономическо развитие, 

с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм 

През 2018 г. по Приоритет 1 не отчитаме изплнени проекти и дейности.  

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 2018 г. по Приоритет 2 е изпълнен един проект за 277 159 лева.  

По Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното 

включване на групи в неравностойно положение е изпълненият единствен проект по 

Приоритет 2 за създаване на социално предприятие на стойност 277 159 лева. 

Изпълнение на Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. 

През 2018 г. по Приоритет 3 е изпълнен 1 проект за 295 583 лева.  

По Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  инфраструктура 

и подобряване качествата на средата, отчитаме единственият проект в Приоритет 3 за ремонт на 

уличната мрежа в с. Самуил на стойност 295 583 лева. 

Изпълнение на Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до 

административни, здравни, социални, образователни и културни услуги. 

През 2018 г. по Приоритет 4 са изпълнени 9 проекта за 935 163 лева.  

По Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги, повишаване на 

институционалния капацитет и обществен ред и сигурност е изпълнена една дейност за 

ремонт на кметство в с. Ножарово за 15 954 лева. 

По Специфична цел 4.3: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги са 

изпълнени 3 проекти и дейности на обща стойност 432 750 лева. По Специфична цел 4.4: 



 

Осигуряване на качествено образование са изпълнени 4 проекти и дейности на обща стойност 

477 028 лева. 

По Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 

отчитаме само един обект/дейност – ремонт на читалище в с. Здравец на стойност 9 431 лева. 

ИЗВОДИ:  

Най-добро изпълнение през отчетната 2018 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, хранително-вкусова 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 2018 г. отчитаме 11 обекти и дейности на обща стойност 1 507 905 

лева. На етапа на междинна оценка е отчетено общо изпълнение на 21 проекта на обща стойност 

5 673 952 лева.  

Изводът е, че изпълнението на Общинския план за развитие на община Самуил, в 

края на петата година от прилагането му е успешно с 32 реализирани проекти, обекти и 

дейности на обща стойност 7 181 857 лева. В натрупване може да се отчете 28% 

техническо изпълнение на база заложени и изпълнени проекти, обекти и дейности и само 

4% финансово изпълнение на ОПР.  

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 липсата на актуална статистическа информация за 2018 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ. Проблем, също така, 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 също така, 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 в процеса на прилагане на ОПР е обжалването на обществени поръчки на 

Община Самуил за избор на външни изпълнители пред Комисията за защита на 

конкуренцията и/или Върховния административен съд. Това обжалване води до забавяне на 

изпълнението и изоставане от план-графиците на проектите. 

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://www.samuil.eu.  

 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 

http://www.samuil.eu/


 

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.  



 

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните 

продукти и услуги за обществото следва също да бъде застъпено в процеса на изпълнение на 

ОПР. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно партньорство 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 използването на ПЧП. 

 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 2018 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-

2018 г. по приоритети са обобщени в Таблица 12. 



 

Таблица 12: Изпълнение на ОПР на община Самуил през периода 2014-2018 г. по приоритети  

Приоритет/Специфична 

цел 

Прогнозен 

брой 

проекти 

Прогнозна 

стойност 

хил. лева 

Отчетен 

брой 

изпълнени 

проекти 

за периода 

2014-2018 г. 

Отчетна 

стойност на 

изпълнените 

проекти за 

периода 

2014-2018 г. 

хил. лева 

Техническо 

изпълнение 

в % 

Финансово 

изпълнени

е  в% 

ПРИОРИТЕТ 1 27 42075 4 501 15 1 

ПРИОРИТЕТ 2 10 3640 1 277 10 8 

ПРИОРИТЕТ 3 34 126696 8 4087 24 3 

ПРИОРИТЕТ 4 43 24186 19 2317 44 10 

ВСИЧКО ЗА ОПР 

2014-2020 
114 196597 32 7182 28 4 

Данните илюстрират степента на постигане на съответните приоритети на Общинския 

план за развитие на община Самуил за периода 2014-2018 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 - 44% 

техническо преизпълнение и 10% финансов напредък. На второ място е Приоритет 3 - 

Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 

природното богатство с 24% техническо и 3% финансово изпълнение към 2018 г. Известен 

напредък отчитаме по Приоритет 2 - Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на 

живот, повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора 

в района с 10% техническо и 8% финансово изпълнение. 

Съществено изостава изпълнението на Приоритет 1 на ОПР - Създаване на условия за 

местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова 

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 2018 г. е 4%, а 

техническото изпълнение на база реализирани проекти и дейности е 28%. 

Графика 3: Планирани и отчетени проекти по приоритети на ОПР за периода 2014-2018 г. (брой) 



 

 

Графика 3 илюстрира сравнението на планираните и отчетени за периода 2014-2018 г. 

проекти, обекти и дейности в изпълнение на ОПР на община Самуил. Ясно се вижда 

успешното изпълнение на Приоритети 4, напредъка по Приоритет 3 и Приоритет 1 и слабото 

изпълнене по Приоритет 2 на плана. Като цяло две години преди края на програмния период 

Община Самуил отчита 28% общо изпълнение на планирания брой проекти и дейности и 

вероятно до 2020 г. ще има по-добро техническо зпълнение на ОПР. 

Графика 4: Планирани и привлечени средства по приоритети за 2014-2018 г. (хил. лева) 

 

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 2018 е петата поред година на действие на Общинския план за 

развитие на община Самуил за периода 2014-2020 г., през която са реализирани 11 

проекти, обекти и дейности на обща стойност 1 507 905 лева.  

През 2018 г. се забелязва известен напредък в изпълнението на Общинският план за 

развитие на общината, като финансирането на голяма част от проектите и дейностите е от 

Общинския бюджет и най-вече целеви средства и субсидии от Републиканския бюджет. От 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са финансирани два проект през 

отчетната година и един е от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Част от проектите и дейностите все още са в процес на реализация и реалния ефект от тях 

върху изпълнението на ОПР и целевата територия може да бъде измерен през 2019 - 2020 г.  

През отчетната 2018 г. не се наблюдават съществени промени в социално-

икономическите условия и средата на живот в община Самуил, спрямо предходните години 

на изпълнение на плана. Демографските показатели продължават да се влошават. Наблюдава 

се намаляване и застаряване на населението, ниски доходи и жизнен стандарт, липса на 

инвестиции и икономически спад. 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. 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. 

В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите само на Община Самуил. 

Липсват данни за проекти на НПО 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 

общинския план за развитие 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-добро изпълнение през отчетната 2018 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 създаде база данни и да събира ежегодно информация от НПО, 

училището, читалищата, местния бизнес 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. 

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 подобри координацията между звената и отделите, които се занимават с 

плановата и проектна дейност на Общината, както в процеса на инвестиционно 

проектиране, подготовка и изпълнение на проекти, така и по отношение мониторинга, 

контрола и отчитането на ОПР. 

4. Общината да продължи балансираната си териториална политика за местно 

развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени места на 

общината. 

5. 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.  

6. Да се популяризира ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР сред гражданите 

и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да се 

повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети. 

7. Да се инициира, чрез Националното срдужение на общините законодателна 

промяна в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на ЗРР, 

за удължаване срока за изготвяне и представяне на годишните Доклади за 

наблюдение изпълнението на ОПР от 31 март на 30 юни на следващата 

календарна година. Причината е, че НСИ публикува официалните си обобощени 

данни за изготвяне на социално-икономическите анализи през месеците април – май на 

следващата календарна година. Така в годишните Доклади се налага да се борави с 

информация и данни за предходни години, които не се отнасят към отчетния период. 

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 № 47.949 от 22.03.2019 год.  
 

 

1. 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 2018 г. за изпълнението на Общински план за развитие на 

община Самуил 2014-2020 г.“ на официалната страница на община 

Самуил в интернет. 
 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-977 от Д-р Бейтула Сали – кмет 

на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в откритата 

извънбюджетна сметка на ОП „ОХСУ“ с. Самуил в размер на 5 

500.00 лв. на основаниe Указания на Министерство на 

финансите, Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 

07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.950 

Община Самуил реализира договор за заетост № ОЗ-ХУ-07-04-

2432#7/22.02.2019 г., сключен между нея и Агенция по заетостта 

във връзка с Проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и 

заетост“, финансиран от ОП РЧР. Съгласно т.1 от договора за 

всяко наето от община Самуил безработно лице с трайни 

увреждания се отпускат средства от бюджета на проекта за 

покриване на разходи за трудово възнаграждение и дължими 

осигуровки съгласно КСО. Същите се отпускат при условията на   

т. 6.5 от цитирания договор след направено искане за междинни 

плащания и/или окончателно искане за плащане, до 10 число на 

месеца, следващ съответния отчетен месец/период, като се 

представят документи, доказващи извършените разходи.  

 От 01.03.2019 г . са назначени общо 7 (седем) лица в 

прилежащите към ОП “Обществено хранене и социални услуги“ 

трапезарии в с. Самуил и с. Владимировци. Във връзка с 

отчитането на изпълнението на проекта са необходими авансови 

средства във вид на временен безлихвен заем за изплащане на 

месечните възнаграждения на назначените лица и техните 

наставници в размер на 5 500,00 лв. Средствата ще бъдат 

преведени по извънбюджетната сметка на ОП „ОХСУ“ с. 

Самуил. 

  Във връзка с това и с цел осигуряване на възможност за 

изпълнение на поетите с договор за осигуряване на заетост № 

ОЗ-ХУ-07-04-2432#7 от 22.02.2019 г. ангажименти,  предлагам на 

Общинския съвет следния проект за: 



 

 

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

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

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

Общинския съвет на Община Самуил,ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

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

 

РЕШИ: 

1. Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета по 

извънбюджетната сметка на ОП „ОХСУ“ с. Самуил в размер 

на 5 500,00 лв., необходими да се изплатят възнагражденията 

и осигуровките на работниците, наети в изпълнение на 

Проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 76-00 -  5 500.00 

бюджет 

Получен заем СЕС-

КСФ 
76-00 + 5 500.00 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-956 от   инж. Ахмед Мустафа – 

зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№45.904/23.01.2019г. на общински съвет Самуил  в „Програмата 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил. 

 
СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.951 

1.В общинска администрация Самуил е получено Заявление  с 

Вх.№898/25.02.2019год. от Денис Реджеб Шемсидин с постоянен 

адрес: гр.Добрич, бул. Русия, бл.56, ет.13  за наемане на едно 

помещениe със застроена площ от 67.76м2  от втория етаж на 

двуетажна масивна сграда с НТП – за „Спортни мероприятия” в 

стадиона  на  с.Самуил  по АПОС №16/04.01.2006г., находяща  се  

в УПИ №ІІІ в квартал 2 по плана на с.Самуил  с административен 

адрес: с.Самуил, ул.”Паркова” №3, община Самуил, област 

Разград.  

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №45.904/23.01.2019г. в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.8. 

„Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез 

публичен търг   или   публично -  оповестен конкурс  на 

имоти – общинска собственост”,  да се добави  т.1.12 за 

гореописания имот. 

          2. В общинска администрация Самуил е получено 

Заявление  за наемане на поземлен имот №11449.50.30 с площ от 

10099м2  с начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, 

водна площ, съоръжение. Трайно предназначение на 

териториятя: Територия заета от води и водни обекти, находящ се 

в с.Владимировци, местността „Кьолджек” 

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №45.904/23.01.2019г. в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.8. 

„Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез 

публичен търг   или   публично -  оповестен конкурс  на 

имоти – общинска собственост”,  да се добави  т.1.13 за 

гореописания имот. 



 

        3. Предлагам Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №45.904/23.01.2019г. в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  управление  и  

отдаване под наем  чрез публичен търг   или   публично -  оповестен 

конкурс  на имоти – общинска собственост”,  да се добави  т.1.14 -  

Откриване на процедура  за отдаване под наем на  незастроено 

общинско място  за поставяне на преместваема конструкция  с 

площ от  220.0м2  в  част от УПИ  І  в  квартал 87 с НТП 

„Обществено обслужване, спорт, атракции, озеленяване и 

благоустройство” по плана на с.Самуил по АПОС 

№2150/22.04.2014г. 

 4. Предлагам Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №45.904/23.01.2019г. в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  управление  и  

отдаване под наем  чрез публичен търг   или   публично -  оповестен 

конкурс  на имоти – общинска собственост”,  да се добави  т.1.15 - 

Откриване на процедура за отдаване под наем на незастроено 

общинско място  за поставяне на преместваема конструкция  с площ от  

200.0м2  в  част от поземлен имот  с идентификатор №11449.73.562 с 

НТП „Обществен селищен парк, градина”  по кадастралната карта 

на  с.Владимировци по  АПОС №954/03.02.2012г.  

5. В общинска администрация Самуил е получено заявление за 

закупуване на част от УПИ №І в квартал 51 по плана на 

с.Самуил.  УПИ  №І е  незастроен  поземлен имот в квартал 51 по 

плана на с.Самуил с площ от 3890м2 с  начин на трайно ползване 

за „Озеленяване” с адрес:с.Самуил, ул.”Любен Каравелов” №1А  по 

АЧОС №247/05.06.2006г.  

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение в Решение №45.904/23.01.2019г. в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил  в Раздел І, т.11. 

„Делба  и обединяване на имоти общинска собственост”,  да се 

добави  „ т.11.3. Делба на УПИ №І – незастроен в квартал 51  с 

площ от  3890м2 с НТП за „Озеленяване” по плана на с.Самуил  

по АЧОС №247/05.06.2006г.  

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

ЗОС, ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със „За” –17  

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

 

РЕШИ: 

1. Измененя и допълва  Решение №45.904/23.01.2019г. в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил в 

Раздел І, т.8. „Учредяване право на ползване, предоставяне  за 

безвъзмездно  управление  и  отдаване под наем  чрез 

публичен търг   или   публично -  оповестен конкурс  на 

имоти – общинска собственост”, като  се  добавят точка 8.12., 

8.13, 8.14 и 8.15  и  т. 8  придобива  следния вид:  

№  Срока на договорите изтичащи през 2019год. 

8.1. На 12.10.2019г.  изтича срока на Договор за наем 

Дог.№215/12.10.2016г. сключен с Лидия Цанкова 

Костадинова с адрес: с.Хърсово, ул.”Хр.Ботев” №17 на  

празно общинско място върху,  който е поставена 

преместваема конструкция с цел търговия.  

8.2. На 07.10.2019г. изтича срока на договор за наем 

№264/07.10.2014год.  Севдие Мехмед Филиз  

с.Владимировци, ул.”Цар Симеон” №10 на отдадения под 

наем на  фризьорски и бръснарски салон с.Владимировци, 

ул.”Места” №5. 



 

8.4. На 26.10.2019г. изтичат сроковете на Договор  

№227/26.10.2016г. и  Договор №263/25.10.2017г.  

сключени Сдружение „За социална отговорност и 

регионални инициативи – Банско” гр. София, Кв. 

„Манастирски ливади”, ул.„Шарл Шампо” № 111, Булстат 

175794974, представлявано от Мария Николова Макреева 

на отдадените под наем ЦСРИ с.Владимировци. 

8.5. На 31.09.2019г. изтича срока на Договор за наем на 

отдадения под наем 30дка. от поземлен имот №000309 

находящ се в с.Пчелина сключен с  ЕТ „Туги -Февзи 

Юмер” 

8.6. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти от общинския поземлен имот  за 

стопанската 2019-2020г. чрез публичен търг с явно 

наддаване.  

8.7. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

училищни земи   за стопанската 2019-2020г. чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

8.8. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти в регулация   за стопанската 2019-2020г. 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

8.9. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлени имоти пасища, мери, ливади  за стопанската 

2018/2019 г.  

8.10.  Отдаван под наем на полски пътища – публична общинска 

собственост  

8.11. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот – 

публична общинска собственост, находящ се в партерния  

етаж  на  двуетажна масивна сграда  с предназначение  за  

“Административни дейности”  с.Самуил  на  Областен 

съвет  на Български червен кръст– Разград 

8.12 Отдаване под наем на едно помещениe със застроена площ 

от 67.76м2  от втория етаж на двуетажна масивна сграда с 

НТП – за „Спортни мероприятия” в стадиона с.Самуил  по 

АПОС №16/04.01.2006г., находяща  се  в УПИ №ІІІ в 

квартал 2 по плана на с.Самуил  с административен адрес: 

с.Самуил, ул.”Паркова” №3, община Самуил, област 

Разград. 

8.13. Откриване на процедура за отдаване под наем на  

поземлен имот №11449.50.30 с площ от 10099м2  с начин 

на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение. Трайно предназначение на 

териториятя: Територия заета от води и водни обекти, 

находящ се в с.Владимировци, местността „Кьолджек”  

8.14. Откриване на процедура  за отдаване под наем на  

незастроено общинско място  за поставяне на 

преместваема конструкция  с площ от  220.0м2  в  част от 

УПИ  І  в  квартал 87 с НТП „Обществено обслужване, 

спорт, атракции, озеленяване и благоустройство” по плана 

на с.Самуил по АПОС №2150/22.04.2014г. 

8.15. Откриване на процедура за отдаване под наем на 

незастроено общинско място  за поставяне на 

преместваема конструкция  с площ от  200.0м2  в  част от 

поземлен имот  с идентификатор №11449.73.562 с НТП 

„Обществен селищен парк , градина”  по кадастралната 

карта на  с.Владимировци по  АПОС №954/03.02.2012г.  

 



 

2. Измененя и допълва  Решение №45.904/23.01.2019г. в 

„Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2019г.” на ОбС Самуил в 

Раздел І, т.11. „Делба  и обединяване на имоти общинска 

собственост”, като  се  добавя т. 11.3 и т.11  придобива  следния 

вид:  

т.11. Делба  и обединяване на имоти общинска собственост  

    11.1. Делба на поземлен имот №11449.49.20 с площ от 

86052кв.м.   на 16 бр.  имоти  по 5000 кв.м.   и 1бр. имот  с площ 

от 6052 кв.м.  по АЧОС №383/09.01.2008г.  

    11.2. Делба на поземлен имот №000214  с НТП – пасище за 

откриване на път към гробище с.Хърсово.  

     11.3. Делба на УПИ №І – незастроен в квартал 51  с площ от  

3890м2 с НТП за „Озеленяване” по плана на с.Самуил с 

адрес:с.Самуил, ул.”Любен Каравелов” №1А   по АЧОС 

№247/05.06.2006г.  

 

 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-957 От инж.Ахмед Мустафа  – 

зам.кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение в поземлен имот № VІІ в квартал 32 по 

плана на с.Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 47.952 
    Община Самуил  е собственик  на    6146/9004 кв.м. идеални 

части от урегулиран поземлен имот –  незастроен   с  предназначение  

„Общежитие”  ,   находящ се в с.Самуил, ул.” Черни връх” №27, 

община Самуил одобрен по Заповед №908/83г. по АЧОС 

№606/08.09.2009г.  

През 1983г. е бил приет сега действащия план на с.Самуил, с 

който терена е бил  отреден за построяване на общежитие към Средно  

училище „Св.св. Кирил и Методий” с.Самуил.  

Във връзка с настъпилите социално –икономически и 

демографски промени  през 90-те години, с което е намалял и броят на 

учениците и  необходимостта от изграждане  на общежитие е 

отпаднало.  

През изминалите години имота се отдаваше под наем за 

обработване за земеделски нужди. Към настоящия момент е отдаден  

под  наем 1000м2  от общо 6146м2 за срок от 1 година. За същия е 

проявен интерес за закупуване за жилищни нужди, но поради начина 

на трайно ползване и отреждането му за „Общежитие”, общината не 

може да предприеме необходимите действия за продажба.  

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общинския съвет –

Самуил  да  даде съгласие  за разпореждане с  поземлен имот № VІІ в 

квартал 32 по плана на с.Самуил от «Общежитие» на имоти  за 

«Жилищно строителство»,  което  Решение ще се приложи към 

съпътстващите документи, съгласно чл.134,ал.9 и чл.39, ал.3 от 

ЗУТ изискващо писменно съгласие от Министъра на 

образованието и науката. 

На основание  чл.8, ал.1 от ЗОС   

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

за общинската собственост, ОбС – Самуил Общински съвет – 

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

се” – няма. 

 

 



 

 

РЕШИ: 

1.Упълномощава   кмета на общината да извърши  необходимите 

действия  във връзка с подготовката  за   промяна  на   

предназначението  и делбата  на  поземлен имот  VІІ в квартал 32 по 

плана на с.Самуил от «Общежитие» на имоти  за «Жилищно 

строителство» по АЧОС №606/08.09.2009г., както и други  изискващи  

дейности  свързани с изпълнението по  процедурата.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-958 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Делба на УПИ №І в квартал 51 по плана на 

с.Самуил. 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 47.953 

В общинска администрация Самуил е получено заявление за 

закупуване на част от УПИ №І в квартал 51 по плана на 

с.Самуил.  УПИ  №І е  незастроен  поземлен имот в квартал 51 по 

плана на с.Самуил с площ от 3890м2 с  начин на трайно ползване 

за „Озеленяване” по АЧОС №247/05.06.2006г. По общия 

устройствен план на община Самуил, имота е отреден за 

озеленяване.   

 

 С предходно решение  е  прието изменение и допълнение в 

„Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.11. „Делба  и 

обединяване на имоти общинска собственост”,  в т.11.3  имота 

е включен  за делба. 

На основание чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС; чл.24 от Наредба 

№2 на ОбС Самуил,   

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.34, 

ал.4 от ЗОС и чл.24 от Наредба №2 на ОбС-Самуил,  Общински 

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

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
1.Дава предварително  съгласие със срок на валидност  до една 

година  да се извърши делба по приложената скица-предложение 

за изменение  на  УПИ №І – незастроен  в квартал 51  с площ от  

3890м2 с НТП за „Озеленяване” по плана на с.Самуил  с 

адрес:с.Самуил, ул.”Любен Каравелов” №1А  по АЧОС 

№247/05.06.2006г. както следва: 

       1.1. УПИ №І  с площ от около 795м2 –  частна 

собственост за „Озеленяване”  

       1.2. УПИ №ІІІ  с площ от около 1547м2 – частна 

собственост за „Озеленяване” 

       1.3. УПИ №ІV  с площ от  около 1548м2 – частна 

собственост за „Озеленяване” 



 

След делбата имотите по т.1.2. и т.1.3. ще бъдат обявени за 

продажба.  

          2.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия  за изменение на  плана, разделяне на имота и 

въвеждане на промените. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-959 от    инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Продажба на  урегулиран поземлен   имот   по 

плана на с.Пчелина  –  частна  общинска собственост. 

 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 47.954 
В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” за продажба през 2019г.  в 

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

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

за общинската собственост – чрез публичен  търг с явно 

наддаване” e  заложена продажбата на урегулиран поземлен 

имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с 

начин на трайно ползване – селсъвет  с площ от  1050 м2, 

находящ се в с.Пчелина, ул.„Куванджълар„ №27, за който е 

отреден  поземлен имот № ХІV в квартал  7 по плана на 

с.Пчелина  по АЧОС №2578/24.02.2017г. 

   

За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„Регпал” ЕООД гр.Разград  на  27.02.2019г.  в размер на  

3196.00лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на   2192.40 лв. изготвена 

на  06.02.2019г. 

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

чл.35,ал.1 от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет –Самуил  Общински съвет – Самуил със „За” –

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

 

РЕШИ 
1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на 

урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – селсъвет  с 

площ от  1050 м2, находящ се в с.Пчелина, ул.„Куванджълар„ 

№27, за който е отреден  поземлен имот № ХІV в квартал  7 по 

плана на с.Пчелина  по АЧОС №2578/24.02.2017г.  с 

първоначална тръжна цена в размер  на 3196.00  лв. без ДДС. 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  



 

3.Депозит за участие в публичния  търг- 10 % от първоначалната 

тръжна цена. 

4.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичния  търг. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

8. Разноската за изготвената пазарна оценка в размер на 40.00лв.,  

да се възстанови на община Самуил от спечелилия   участник. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга и 

сключи договор  със спечелилия  в търга  участник. 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-960 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване  на поземлен имот №11449.50.30 

с площ от 10099м2  с начин на трайно ползване: ”За друг вид 

водно течение, водна площ, съоръжение”. Трайно 

предназначение на територията: „Територия заета от води и 

водни обекти”, находящ се в с.Владимировци, местността 

„Кьолджек”. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

16 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 47.955 
         В общинска администрация Самуил  е постъпило  заявление  

за наемане на поземлен имот №11449.50.30 с площ от 10099м2  с 

начин на трайно ползване: „За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение”. Трайно предназначение на територията: 

„Територия заета от води и водни обекти”, находящ се в 

с.Владимировци, местността „Кьолджек”. 

 

 С предходно решение  е  прието изменение и допълнение в 

„Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване 

право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”, т.8.13 е включено отдаването под наем на 

гореописания имот чрез публичен търг с явно наддаване.  
 

 На основание чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.17,ал.1 от 

Наредба №2 на ОбС Самуил,  предлагам на Общински съвет - 

Самуил  да   открие  процедура  чрез  публичен търг с явно 

наддаване  за отдаване под наем на гореописания имот. 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.14, 

ал.1 от ЗОС; чл.17,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, ОбС-

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

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

 

 

 

 



 

РЕШИ 
1.Да се проведе  публичен   търг с явно наддаване   за отдаване 

под наем   на поземлен имот №11449.50.30 с площ от 10099м2  с 

начин на трайно ползване: „За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение”. Трайно предназначение на територията: 

„Територия заета от води и водни обекти”, находящ се в 

с.Владимировци, местността „Кьолджек” за ползване.  

2.Определя  първоначална годишна  наемна цена в размер на 

500.00 лв. без ДДС; 

    2.1. Депозит за участие –   10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 10(десет) години от датата 

на сключване на договора; 

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно 

със  заявлението:  

    4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит. 

    4.5.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; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-961 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване  на едно помещениe от втория 

етаж на двуетажна масивна сграда с НТП – за „Спортни 

мероприятия” в стадиона с.Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

16 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

РЕШЕНИЕ 47.956 
В общинска администрация Самуил е получено Заявление  с 

Вх.№898/25.02.2019год. от Денис Реджеб Шемсидин с постоянен 

адрес: гр.Добрич, бул. Русия, бл.56, ет.13  за наемане на едно 

помещениe със застроена площ от 67.76м2  от втория етаж на 

двуетажна масивна сграда с НТП – за „Спортни мероприятия” в 

стадиона  на  с.Самуил  по АПОС №16/04.01.2006г., находяща  се  

в УПИ №ІІІ в квартал 2 по плана на с.Самуил  с административен 

адрес: с.Самуил, ул.”Паркова” №3, община Самуил, област 

Разград.  

 

 С предходно решение  е извършено изменение и 

допълнение в „Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2019год.” в Раздел І, т.8. 
„Учредяване право на ползване, предоставяне  за безвъзмездно  

управление  и  отдаване под наем  чрез публичен търг   или   

публично -  оповестен конкурс  на имоти – общинска 

собственост”, т.8.12 е включено отдаването под наем на 

гореописания имот чрез публичен търг с явно наддаване.  
 

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

чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, 

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

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

РЕШИ 
1.Да се проведе  публичен   търг с явно наддаване   за отдаване 

под наем   на едно помещениe със застроена площ от 67.76м2  от 

втория етаж на двуетажна масивна сграда с  начин на трайно 

ползване  за „Спортни мероприятия” в стадиона  на с.Самуил  по 

АПОС №16/04.01.2006г., находяща  се  в УПИ №ІІІ в квартал 2 

по плана на с.Самуил  с административен адрес: с.Самуил, 

ул.”Паркова” №3, община Самуил, област Разград за фитнес-

клуб.  

 

 



 

 

 

2.Определя  първоначална месечна наемна цена в размер на  

24.39лв. без ДДС   по т.13 от Приложение №1 към  от Наредба 

№2 на  ОбС Самуил; 

    2.1. Депозит за участие –   10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 5(пет) години от датата на 

сключване на договора; 

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно 

със  заявлението:  

    4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит. 

    4.5.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; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-962 от    инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Продажба на  поземлени   имоти –  частна  

общинска собственост. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Станимир Петров Тодоров ЗА 

16 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.957 
В   „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019год.”  продажбата на  имоти  частна 

общинска собственост  в Раздел І. т.12. «Описание на  земите , 

които община Самуил  има намерение  да  продаде  по реда на  

чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост»  е  заложена 

делба на поземлен имот 11449.49.20  на 17бр. имоти  и  

продажбата им.  
След делбата имотите са актувани като общинска собственост и за тях 

са изготвени  данъчни и пазарни  оценки както следва: 
 
№ 
по 

ре

д 

Имот № 

М
ес

тн
о
ст

 з
ем

л
и

щ
е 

 НТ
П 

К
ат

ег
о

р
и

я 

Пло
щ 

(м2) 

АЧОС№ Данъч
на 

оценка 

(лв.) 

Т
ек

у
щ

а 
п

аз
ар

н
а 

ц
ен

а 
н

а 
ед

и
н

 д
ек

ар
 

(л
в
.)

 

Т
ек

у
щ

а 
п

аз
ар

н
а 

ц
ен

а 
 н

а 
и

м
о

та
 

(л
в
.)

 

1. 11449.49.

39 

Владимиров

ци  

м/т 

„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5001 3140/15.02.201

9г. 

918.90 675.0

0 

3376.0

0 

2. 11449.49.
40 

Владимиров
ци  

м/т 

„Кьолджек” 

Нив
а 

ІІІ 4999 3141/15.02.201
9г. 

918.60 650.0
0 

3249.0
0 

3. 11449.49.

41 

Владимиров

ци  

м/т 
„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5000 3142/15.02.201

9г. 

918.80 650.0

0 

3250.0

0 

4. 11449.49.

42 

Владимиров

ци  

м/т 
„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5000 3143/15.02.201

9г. 

918.80 650.0

0 

3250.0

0 

5. 11449.49.

43 

Владимиров

ци  
м/т 

„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5001 3144/15.02.201

9г. 

918.90 675.0

0 

3376.0

0 

6. 11449.49.

44 

Владимиров

ци  
м/т 

„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5001 3145/15.02.201

9г. 

918.90 675.0

0 

3376.0

0 

7. 11449.49.
45 

Владимиров
ци  

м/т 

Нив
а 

ІІІ 5001 3146/15.02.201
9г. 

918.90 675.0
0 

3376.0
0 



 

„Кьолджек” 

8. 11449.49.

46 

Владимиров

ци  
м/т 

„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5000 3147/15.02.201

9г. 

918.80 650.0

0 

3250.0

0 

9. 11449.49.

47 

Владимиров

ци  
м/т 

„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5000 3148/15.02.201

9г. 

918.80 650.0

0 

3250.0

0 

10
. 

11449.49.
48 

Владимиров
ци  

м/т 

„Кьолджек” 

Нив
а 

ІІІ 5001 3149/15.02.201
9г. 

918.90 675.0
0 

3376.0
0 

11
. 

11449.49.
49 

Владимиров
ци  

м/т 

„Кьолджек” 

Нив
а 

ІІІ 5001 3150/15.02.201
9г. 

918.90 675.0
0 

3376.0
0 

12

. 

11449.49.

50 

Владимиров

ци  

м/т 
„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 4999 3151/15.02.201

9г. 

918.60 650.0

0 

3249.0

0 

13

. 

11449.49.

51 

Владимиров

ци  

м/т 
„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5000 3152/15.02.201

9г. 

918.80 650.0

0 

3250.0

0 

14

. 

11449.49.

52 

Владимиров

ци  
м/т 

„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 5001 3153/15.02.201

9г. 

918.90 675.0

0 

3376.0

0 

15
. 

11449.49.
53 

Владимиров
ци  

м/т 

„Кьолджек” 

Нив
а 

ІІІ 5000 3154/15.02.201
9г. 

918.80 650.0
0 

3250.0
0 

16
. 

11449.49.
54 

Владимиров
ци  

м/т 

„Кьолджек” 

Нив
а 

ІІІ 5000 3155/15.02.201
9г. 

918.80 650.0
0 

3250.0
0 

17

. 

11449.49.

55 

Владимиров

ци  

м/т 
„Кьолджек” 

Нив

а 

ІІІ 6061 3156/15.02.201

9г. 

1113.7

0 

675.0

0 

4091.0

0 

 
             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 

от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил, Общински съвет- 

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

„Против” – няма; „Въздържали се” – 1 глас. 

 

РЕШИ 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на 

следните  имоти частна общинска собственост. 

 

 

  

№  
по 

ре

д 

Имот № Землище 
местност 

НТ

П 

К
ат

ег
о
р
и

я 

Пло

щ 
(дка

.) 

АЧОС № 

 ц
ен

а 
н

а 
ед

и
н

 д
ек

ар
 

(л
в
.)

 

П
ъ

р
в
о
н

ач
ал

н
а 

тр
ъ

ж
н

а 
ц

ен
а 

(л
в
.)

 
 

1. 11449.49

.39 

Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 

ІІІ 5001 3140/15.02.2

019г. 

950.

00 

4750.

95 

2. 11449.49

.40 

Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 

ІІІ 4999 3141/15.02.2

019г. 

950.

00 
4749.

05 

3. 11449.49

.41 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3142/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

4. 11449.49

.42 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3143/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

5. 11449.49

.43 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5001 3144/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

95 

6. 11449.49

.44 
Владимиро

вци  

Нив

а 
ІІІ 5001 3145/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

95 



 

м/т 

„Кьолджек

” 

7. 11449.49

.45 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5001 3146/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

95 

8. 11449.49

.46 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3147/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

9. 11449.49

.47 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3148/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

10

. 

11449.49

.48 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5001 3149/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

95 

11

. 

11449.49

.49 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5001 3150/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

95 

12

. 

11449.49

.50 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 4999 3151/15.02.2

019г. 

950.

00 
4749.

05 

13

. 

11449.49

.51 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3152/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

14

. 

11449.49

.52 
Владимиро

вци  

м/т 

Нив

а 
ІІІ 5001 3153/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

95 

„Кьолджек

” 

15

. 

11449.49

.53 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3154/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

16

. 

11449.49

.54 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 5000 3155/15.02.2

019г. 

950.

00 
4750.

00 

17

. 

11449.49

.55 
Владимиро

вци  

м/т 

„Кьолджек

” 

Нив

а 
ІІІ 6061 3156/15.02.2

019г. 

950.

00 
5757.

95 

 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

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

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

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

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 



 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

8.Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00лв. 

на имот да се възстановят на община Самуил от спечелилите  

участници. 

9.Спечелилите в търговете участници да влязат във владение на 

имотите  след изтичане на стопанската 2018/2019год. 

10.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга  и 

сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-978 от инж.Ахмед Мустафа – 

зам.кмет  на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна  на вида на  урегулиран 

поземлен имот от публична на частна общинска собственост в 

с.Богданци. 

. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.958 

В общинска администрация Самуил е получено заявление  за 

закупуване на урегулиран поземлен имот – незастроен  №І от 

квартал 28 с площ от 1460м2 с начин на трайно ползване 

„Здравна служба”  по плана на с.Богданци, община Самуил с 

административен адрес:с.Богданци, ул.”Сердика” №1А, община 

Самуил, област Разград  по АПОС №2808/02.04.2018г. Имота е 

публична общинска собственост, поради което е необходимо да 

се промени вида от публична на частна общинска собственост.  

         Представено е  становище от кмета на с.Богданци за 

продажба на имота.  

 Предвид гореизложеното и на основание  чл.6 , ал.1 от 

Закона за общинската собственост,  предлагам  Общински съвет- 

Самуил да даде съгласие  за обявяване на  гореописания имот  от 

публична на частна общинска собственост.   

 

На основание чл. 21,ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.6 , ал.1 

и  чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински  

съвет – ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.ОБЯВЯВА – урегулиран поземлен имот – незастроен  №І от 

квартал 28 с площ от 1460м2 с начин на трайно ползване 

„Здравна служба”  по плана на с.Богданци, община Самуил с 

административен адрес:с.Богданци, ул.”Сердика” №1А, община 

Самуил, област Разград  по АПОС №2808/02.04.2018г.  от 

публична на частна общинска собственост. 

2.Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия  до приключване на процедурата.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 



 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-979 от инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа – зам. кмет   на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Редуциране на неотдадените под наем пасища, мери 

и ливади. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Ерол Ибраим Сали ЗА 

11 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

12 Азем Хълми Шакир ЗА 

13 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

14 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.959 

След като комисията по Заповед №219/12.03.2019г. на кмета на 

община Самуил извърши разпределение на собствениците и 

ползвателите на пасищни животни и поискана справка от ОС 

„Земеделие” –Исперих, офис –Самуил се установи, че части от 

имотите са неизползваеми като пасища, мери, както следва: 

 

Поземлен 
имот  

Площ на 
имота 
(дка) и 
(м2) 

Землище  
Местност  

Отдаден 
под наем 
(дка.) 

Неизползваема 
площ(дка) 

1 2 3 4 5 

021001 111.418 Ножарово 
м/т Ясак  

105.500 5.918 

019004 100.891 Богданци 
м/т Дюз 
екинлик 

78.000 22.891 

034001 118.920 Кривица  
м/т Кьоклюк 

43.600 75.320 

000241 33.692 Кривица  
м/т Дермен 
даа 

30.000 3.692 

000335 70.416 Хърсово  
м/т Глоговец 

29.423 40.993 

000225 18.604 Хърсово  
м/т До селото 

9.534 9.070 

000223 14.703 Хърсово  
м/т До селото 

8.431 6.272 

039003 7,322 Кривица  
м/т Куз 

6,300 1,022 

000252 4,792 Кривица  
м/т Балталък 

2,100 2,692 

112010 6.293 Кривица  
м/т Дерелик 

5.100 1.193 

000248 11.182 Кривица  
м/т Дермен 

9.300 1.882 



 

даа 

000245 10.458 Кривица  
м/т Дерелик 

6.300 4.158 

000236 14.725 Кривица  
м/т Дерелик 

13.900 0.825 

000218 28.797 Кривица  
м/т Иланлък 

3.800 24.997 

000251 4.719 Кривица  
м/т Демир 
йолу 

3.600 1.119 

000302 52.000 Кривица  
м/т Даема 
кулак 

17.800 34.200 

019008 26.519 Богданци  
м/т Дюз 
екинлик 

15.100 11.419 

 

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

Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  14   гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.Редуцира следните площи от колона 5 на таблицата,  

разпределени пасища, мери, ливади  собствениците  и  

ползвателите на пасищни животни както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поземлен 
имот  

Площ на 
имота 
(дка) и 
(м2) 

Землище  
Местност  

Отдаден 
под наем 
(дка.) 

Неизползваема 
площ(дка) 

1 2 3 4 5 

021001 111.418 Ножарово 
м/т Ясак  

105.500 5.918 

019004 100.891 Богданци 
м/т Дюз 
екинлик 

78.000 22.891 

034001 118.920 Кривица  
м/т Кьоклюк 

43.600 75.320 

000241 33.692 Кривица  
м/т Дермен 
даа 

30.000 3.692 

000335 70.416 Хърсово  
м/т Глоговец 

29.423 40.993 

000225 18.604 Хърсово  
м/т До селото 

9.534 9.070 

000223 14.703 Хърсово  
м/т До селото 

8.431 6.272 

039003 7,322 Кривица  
м/т Куз 

6,300 1,022 

000252 4,792 Кривица  
м/т Балталък 

2,100 2,692 

112010 6.293 Кривица  
м/т Дерелик 

5.100 1.193 

000248 11.182 Кривица  
м/т Дермен 
даа 

9.300 1.882 

000245 10.458 Кривица  
м/т Дерелик 

6.300 4.158 

000236 14.725 Кривица  
м/т Дерелик 

13.900 0.825 



 

000218 28.797 Кривица  
м/т Иланлък 

3.800 24.997 

000251 4.719 Кривица  
м/т Демир 
йолу 

3.600 1.119 

000302 52.000 Кривица  
м/т Даема 
кулак 

17.800 34.200 

019008 26.519 Богданци  
м/т Дюз 
екинлик 

15.100 11.419 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-963 от Гюрсел Али секретар на 

община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. Р. А. от с.Кривица,  община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.960 
      Постъпила е молба с вх.№ 618/04.02.2019г. от лицето А. Р. А. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа А. е безработна. На 10.01.2019г. е постъпила за 

оперативно лечение в Болница Токуда гр.София с диагноза 

„Темпоро инсуларен тумор“.  Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия  и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –13  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

РЕШИ 
Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. Р. А. от 

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

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-964 от Гюрсел Али секретар на 

община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. А. М. от с.Владимировци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.961 
  Постъпила е молба с вх.№ 1139/12.03.2019г. от лицето А. А. М. 

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

еднократна помощ за лечение. 

    Господин М. е безработен. Лицето се нуждае от прегледи и 

лечение на сърце, но е с прекъснати здравноосигурителни права, 

поради което не може да се лекува. 

     Необходими са му финансови средства за възстановяване на 

здравноосигурителните права и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –13  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
Неотпуска еднократна парична помощ на лицето А. А. М. от 

с.Владимировци, община Самуил. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-965 от Гюрсел Али секретар на 

община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. А. А. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.962 
Постъпила е молба с вх.№753/13.02.2019г. от лицето А. А. А. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

    Господин А. и съпругата му са безработни. Семейството е с 

едно дете и предстои раждане на второ. Лицето не може да 

покрие ежедневните разходи на семейството си и разходите за 

прегледи и консултации.    

    Необходими са му финансови средства за покриване на 

битовите разходи и ежедневните нужди от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил Общински съвет – Самуил със 

„За” –13  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-966 от Гюрсел Али секретар на 

община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. А. А. от с.Богомилци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.963 
         Постъпила е молба с вх.№ 642/05.02.2019г. от лицето А. А. 

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

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

Госпожа А. е безработна. Съпругът й Д. И. А. е починал на 

04.02.2019г.  Лицето е направило разходи по погребението,  

поради което се намира в затруднено финансово положение.  

Необходими са й финансови средства за покриване на разходите 

за погребение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –13  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

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

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

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-967 от Гюрсел Али секретар на 

община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е. А. А. от с.Голям Извор, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.964 

Постъпила е молба с вх.№ 111/11.03.2019г. от лицето Е. А. А.а от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

    Госпожа А. е самотно живееща безработна вдовица. Лицето е 

без лична карта, която е открадната с портмонето и няма 

финансови средства за издаване на нова 

    Необходими са й финансови средства за издаване на нова 

лична карта. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   

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

 

 

РЕШИ: 

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

с.Голям извор, община Самуил в размер на 50 лв. 

 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-968 от Гюрсел Али секретар на 

община Самуил. 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. А. Б. от с.Голям извор, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.965 
Постъпила е молба с вх.№1110/11.03.2019г. от лицето М. А. Б. от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Госпожа Б. е пенсионерка по възраст. Лицето има неизплатени 

и просрочени задължения на стойност 52.48 лв. към Енерго-Про.  

     Необходими са й финансови средства за изплащане на 

задълженията си към Енерго-Про.  

      

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, Общински съвет – Самуил със 

„За” –13  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 
 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. А. Б. от 

с.Голям извор, община Самуил в размер на 50 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-969 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Г. В. от с.Кара Михал, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.966 

         Постъпила е молба с вх.№ 748/13.02.2019г. от лицето М. Г. 

В. от с.Кара Михал, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа В. се грижи за сина си В. М. Г., който е с 60%  т.н.р. с 

диагноза „Последици от мозъчносъдова болест“. След прекаран 

инсулт синът й е лежащо болен и на постоянна медикаментозна 

терапия. При рехабилитация е установено, че е с извадена ръка от 

рамото и се нуждае от лечение. Поради разходите по лечението 

на синът й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   

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

 

 

РЕШИ 
 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М. Г. В. от 

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

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-970 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. Х. О. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.967 

Постъпила е молба с вх.№ 676/06.02.2019г. от лицето М. Х. О. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 

    Господин О. е с прекаран исхемичен мозъчен инсулт на 

07.01.2019г. е бил ухапан от улично куче пред магазин в 

с.Самуил и му е предписано медикаментозно лечение. Поради 

недостиг на финансови средства изпитва затруднение при 

закупуване на нужните лекарства.  

   Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,  ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   

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

 

 

РЕШИ 
 

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

с.Самуил, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-971 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М. С. М. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.968 

Постъпила е молба с вх.№ 832/19.02.2019г. от лицето М. С. М. от 

с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Господин М. е пенсионер по болест с 60% т.н.р. с диагноза 

„Хронична исхемична болест на сърцето“. На 18.06.2018г. и на 

27.11.2018г. е постъпил за лечение  в Кардиологична болница 

гр.Русе. Лицето е с прекаран инфаркт и има поставени 4 стента. 

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 лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,  ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   

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

 

 

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

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

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-972 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. С. Ш. от с.Хума, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.969 

 Постъпила е молба с вх.№574/01.02.2019г. от лицето С. С. Ш. от 

с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

парична помощ за лечение. 

    Господин Ш. е самотно живеещ безработен без никакви 

доходи. Лицето има кредит и поради проблеми със слуха не може 

да си намери работа.  Поради липса на парични средства не може 

да покрие ежемесечните си разходи.  

    Необходими са му финансови средства за покриване на 

битовите разходи и ежедневните нужди от първа необходимост. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил, ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   

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

 
 

РЕШИ: 

   

 

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

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

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-973 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Х. И. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.970 

Постъпила е молба с вх.№682/07.02.2019г. от лицето Х. Х. И. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Госпожа И. и съпругът й са пенсионери по болест. През 2019г. 

лицето е постъпвало периодично за лечение в УМБАЛ „Света 

Марина“ гр.Варна с диагноза: „Множествен миелом“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и с 

препоръка за лечение с лекарство на стойност 199 долара.   

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  13   

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

 

РЕШИ: 

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

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

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-974 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Б. М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.971 

Постъпила е молба с вх.№ 759/13.02.2019г. от лицето Х. Б. М. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ  за лечение. 

    Господин М. е пенсионер по болест с 60% т.н.р. с диагноза 

„Хронична исхемична болест на сърцето“. Лицето е на постоянна 

медикаментозна терапия и му предстои лечение в болница, но 

поради разходите по лечението се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  12   

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

 

РЕШИ: 

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

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

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-975 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ш. С. Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.972 

Постъпила е молба с вх.№ 816/18.02.2019г. от лицето Ш. С. Х. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

    Госпожа Х. е безработна. Лицето се нуждае от спешно 

оперативно лечение на тумор на крака, но е с прекратени 

здравноосигурителни права и не може да се лекува в болница. 

     Необходими са й финансови средства за възстановяване на 

здравноосигурителните права и лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  12   

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

 

РЕШИ: 

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

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

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-976 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Актуализация на списъка на пътуващите 

служители, към дейностите финансирани от общинския бюджет. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.973 

Постъпило е предложение с вх.№ 1182/15.03.2019 г. от 

Сали Сали-  и.д.Управител на ЦНСТПЛФУ-с.Хърсово  с което 

предлага, да бъдат премахнати от списъка на одобрените 

служители, които ползват специализиран превоз, посочените в 

предложението му лица, в качеството им на работници 

ЦНСТПЛФУ-с.Хърсово.Управителят се позовава на това, че 

същите не ползват услугата/ не ползат осигурения им транспорт/, 

но  ежемесечно им се начисляват разходи за транспорт, 

съобразно броя на служителите на ведомството.Същите са били 

включени в списъка на пътуващите служители, при приемане на 

бюджета на община Самуил за 2019 година.  

В предвид на това  предлагам ОбС-Самуил  да   

актуализира списъка на  пътуващите  служители  при община 

Самуил, като заличи предложените от  г-н Сали Сали, работници 

на ЦНСТПЛФУ-с.Хърсово,  като приеме следното:  

 

1.На  основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  

Общинския съвет –Самуил,ОбС-Самуил ссъс „За” –  12   гласа;  

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

 

РЕШИ: 

Заличава от списъка на пътуващите служители, ползващи 

специализиран превоз организиран от  Община Самуил, съгласно 

предложението: 

 Аббе Неджмидин Хюсеин  

 Иклиме Хъкмет Сали 

 Керим Мустафа Сали 
 

2.Възлага на кмета на община Самуил  да  предприеме 

съответните действия и мерки, за  изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-980 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х. Н. Б. от с.Богданци, община Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.974 

Постъпила е молба с вх.№ 1195/18.03.2019г. от лицето Х. Н. Б. от 

с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Господин Б. е пенсионер по възраст. Лицето е постъпило за 

лечение в болница в гр.Русе с диагноза „Цироза на черния дроб“ 

и е на постоянна медикаментозна терапия. Поради разходите за 

неплатени здравни осигуровки, лечение и закупуване на 

лекарства се намира във финансово затруднение. 

    Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил ОбС-Самуил ссъс „За” –  12   

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

 

РЕШИ: 

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

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

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-981 от Гюрсел Исмаил Али  – 

Секретар на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А. С. Б. от с.Голям Извор, община Самуил. 

 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.975 

Постъпила е молба с вх.№ 1246/20.03.2019г. от лицето А. С. Б. от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

    Господин Б. е самотно живеещ безработен и няма къща където 

да живее. Лицето боледува от тежко психично разстройство.  

Лична му карта е повредена и няма финансови средства за 

издаване на нова. 

    Необходими са му финансови средства за издаване на нова 

лична карта. 

 

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 ОбС-Самуил ссъс „За” –  12   

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

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А. С. Б. от с.Голям 

извор, община Самуил в размер на 80 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-982 от Бехра Зюлкяр- 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. А. Х. от с.Голяма вода, община Самуил. 

 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.976 

Постъпила е молба с вх.№1281/21.03.2019г. от лицето С. А. Х. от 

с.Голяма вода, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Господин Х. е безработен, а съпругата му пенсионерка по 

болест. Доходите на семейството са недостатъчни и поради 

недостиг на финансови средства лицето не може да покрие 

разходите за обучението на двете им учащи деца.   

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на децата му за посещаване на 

училище. 

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил ОбС-Самуил ссъс „За” –  12   

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

 

РЕШИ: 

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

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

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-983 от Бехра Зюлкяр- 

заместник кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 33.727/33 от 28.05.2018 г. 

за изменение на Решение 19.384/19 от 20.04.2017 г. за изменение 

на Решение №17.336/17 от 28.02.2017 г. на ОбС- Самуил. 

 

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

няма; „Въздържали се”– няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 47.977 

С Решение № 17.336/17 от 28.02.2017 на Общински съвет – 

Самуил е дадено съгласие за: 

 създаване на социално предприятие към община Самуил, 

което попада в обхвата на дефиницията, посочена в чл. 2 

от Регламент (ЕС) № 1296/2013; 

 кандидатстване с проект „Развитие на социалното 

предприемачество в община Самуил“ по Приоритетна ос 

2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 

социалното предприемачество и на професионалната 

интеграция в социалните предприятия и насърчаване на 

социалната и солидарната икономика с цел улесняване на 

достъпа до заетост” посредством процедура  

BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“. 

 

    Към датата на приемане на цитираното решение 

общинското ръководство не е имала визия за конкретния предмет 

на дейност на предприятието и за необходимите за реализирането 

й материални условия. След осъществено проучване и анализ e 

изведена като потребност реализирането на дейност за 

озеленяване и благоустройство, за която да му се предостави 

двуетажна масивна сграда с предназначение за 

„Административна сграда” със застроена площ 200 /двеста/ кв. м. 

и санитарен възел със застроена площ от 60 кв. м. съгласно акт № 

74 за частна общинска собственост. С Решение № 19.384/19 от 

20.04.2017 г е дадено съгласие с за  осъществяване на тези 

условия, като е потвърдено и съгласието за кандидатстване и 

реализиране на проект „Развитие на социалното 

предприемачество в община Самуил“, за създаване на социално 

предприятие, приет е правилник за дейността му, утвърдена е 

структурата и числеността му.  

С последното цитирано решение е дадено принципно 

съгласие за създаване на общинско социално предприятие, 

обвързано с одобряването на подаденото по процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“  
проектно предложение. След публикуване на Решение на 

министъра на труда и социалната политика за одобряване на 

доклада на оценителната комисия, съгласно който Община 

Самуил е в списъка на одобрените кандидати, е взето ново 

Решение на общински съвет – Самуил под №33.727/33 от 

28.05.2018 г., в което е конкретизирано, че се създава общинско 

социално предприятие.  

Потребността от изменение и допълнение на изброените 

Решения е породена от: 

1. В Решение № 33.727/33 от 28.05.2018 г. за изменение 

на Решение 19.384/19 от 20.04.2017 г. за изменение на 

Решение №17.336/17 от 28.02.2017 г. на ОбС- Самуил е 

посочена номер на процедура BG05M9OP001-2.007, 

същият не е актуален за Решения № 33.727/33 от 

28.05.2018 г. и Решение № 19.384/19 от 20.04.2017 г., 



 

 

защото впоследствие процедурата е актуализирана на  
BG05M9OP001-2.010. 

2. Дадени са указания от УО на ОП РЧР  по внесения от 

Община Самуил междинен отчет за периода от 

22.06.2018 г. до 31.01.2019 г.  по Административен 

договор № BG05M9OP001-2.010-0239-C01 за 

реализиране на проект „Развитие на социалното 

предприемачество в община Самуил“ УО, отнасящи се 

до същността и осъществяваната от създаденото 

общинско предприятие дейност , а именно: 

Социално предприятие (СП) е предприятие, което се 

издържа изцяло от собствената си стопанска дейност на 

пазара, което функционира в полза на служителите си или в 

полза на други уязвими групи или социални каузи. Основното, 

което отличава социалните предприятия от традиционните 

пазарни субекти е, че те не преразпределят печалба, имат 

колективно управление и решават различни социални проблеми. 

Добавената стойност при социалното предприятие идва от 

факта, че генерираните приходи се използват за максимизиране 

на социални, обществени и екологични ползи. СП осъществяват 

стопанска дейност и използват генерираните приходи за 

подкрепа на социалната мисия на организацията, за покриване 

разходите по социалните дейности на организацията. 

«Предприятие» по смисъла на правилата за 

конкуренцията, е всеки субект, упражняващ стопанска дейност, 

независимо от правния му статут и начина, по който той се 

финансира. 

Стопанска дейност е икономическа активност, която води до 

генериране на приходи от налични ресурси (производство, 

търговия, услуги и др.). 

В представената концепция за развитие на социалното 

предприятие работниците да участват, а не само да 

присъстват. В същността си СП цели активно участие в 

управлението на всички работници, клиенти и заинтересовани 

страни, засегнати от стопанската му дейност, което да е 

видно в приетия правилник. 

Относно печалбата, каквато е необходимо да има, се 

включват не само разходи, които се финансират със средства 

от проекта. Следва да е ясно от къде ще се генерират приходи, 

за да се гарантира правилото – минимум 51% от печалбата да 

се насочи към основната цел на СП. Да е регламентирано, колко 

точно ще бъде печалбата, как ще се разпределя, без да се 

възползват собствениците, т. е. Община Самуил, като не се 

включват дарения и благотворителност. Следва да е ясно и 

конкретно за настоящото социално предприятие.  

 

   На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8, от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – СамуилОбС-Самуил ссъс „За” –  12   гласа;  

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

 

РЕШИ: 

I.Изменя свои Решение № 33.727/33 от 28.05.2018 г. и Решение 

19.384/19 от 20.04.2017 г. по следния начин: 

      1. Номер на процедурата в Решение № 33.727/33 от 28.05.2018 

г. и Решение 19.384/19 от 20.04.2017 г. вместо BG05M9OP001-

2.007 да се чете BG05M9OP001-2.010 

 2.Изменя и допълва Правилника за дейността на 

социалнопредприятие „Озеленяване и благоустройство – 

община Самуил”  съгласно Приложение 1. 

          
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

(съгласно Решение № 

19.384 по протокол № 

19 от 20.04.2017 г, изм. 

и доп. с Решение № 

33.727 по Протокол № 

33 от 28.05.2018 г. изм. 

и доп. с Решение № 

47.977 по Протокол № 

47от 22.03.2019 г. на 

Общински съвет- 

Самуил) 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА 

ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ И 

ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОБЩИНА 

САМУИЛ” 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1./1/ Този правилник урежда дейността, структурата, 

управлението, числения състав и организацията на работа в 

Общинско социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”, наричано по-нататък за 

краткост в настоящия правилник „Социално 

предприятие”/”Общинско предприятие”, както и реда и 

условията за ползване на предоставената му собственост. 

/2/ Социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”е създадено на основание 

чл.52 и чл.53 от Закона за общинска собственост, във връзка с 

изпълнението на дейност по проект „Развитие на социалното 

предприемачество в община Самуил“ по Приоритетна ос 2: 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 

социалното предприемачество и на професионалната интеграция 

в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” 

посредством процедура  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

/3/ /отменен Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

/4/ „Озеленяване и благоустройство – община Самуил”се 

създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет-

Самуил. 

/5/ Социалното предприятие не е самостоятелно 

юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община 

Самуил, в рамките на предоставените му правомощия. 



 

 

/6/ Социалното предприятие осъществява дейността си въз 

основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията 

на Закона за общинската собственост, и Наредба №19 за 

създаване, управление и контрол на общинските предприятия в 

община Самуил на Общински съвет Самуил, както и спазването 

на нормативните актове, вътрешната нормативна уредба в 

Община Самуил, заповедите на Кмета на Общината и други. 

/7/ Социалното предприятие е второстепенен разпоредител 

с бюджетни кредити по Бюджета на Община Самуил. 

/8/ Общинското предприятие може да има собствен печат, 

на който е отбелязано наименованието на предприятието и 

организационната му структура. 

Глава втора 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

Чл. 2. Предметът на дейност на Социалното предприятие е: 

/1/Хигиенизиране на територията на общинския център и 

другите населени места в общината; 

/2/ Озеленяване: 

2.1.Поддържане на зелените площи, цветните фигури, 

насаждания по улиците, паркове и гробищни терени, както и 

създаването и поддържането на нови такива в рамките на 

общината; 

2.2. Производство на декоративни дървета, храсти и цветя; 

2.3. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Предоставяне на услуги по озеленяване и благоустройство; 

2.4. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Осигуряване на оптимална заетост на наетите лица от целевата 

група – интеграция на уязвими групи и подкрепа за заетост на 

неактивни и/или безработни лица. 

 

Чл. 3. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  /1/ 

Основната цел на Общинско предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил” е осигуряване на заетост на 

лица в неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица: 

- Продължително безработни лица; 

- Лица от етническите малцинства с начално и по-ниско 

образование; 

- Хора с увреждания; 

- Лица над 54-годишна възраст; 

/2/ Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство – 

община Самуил” изпълнява следните функции: 

1. Организира и осигурява необходимите условия за 

осъществяване на основната си дейност – озеленяване 

и благоустройство в населените места в община 

Самуил. 



 

 

2. Осигурява необходимата техническа и материално-

счетоводна отчетност за реализиране на дейностите в 

предприятието. 

Глава трета 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под 

наименованието „Озеленяване и благоустройство – община 

Самуил”, със седалище: с. Самуил, ул. Васил Левски № 31 

Глава четвърта 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 5. Организационната структура и численият състав на 

общинското предприятие се утвърждава от Общински съвет-

Самуил, съгласно Приложение 1.1.  към настоящия правилник, а 

длъжностното разписание-от Кмета на Общината. 

/1/Последващи изменения в организационната структура 

се утвърждават от Общински съвет - Самуил, по предложение на 

Кмета на Общината, на база мотивиран доклад от Ръководителя. 

Чл. 6. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   

/1/Общият числен състав на Социалното предприятие е 24 лица, 

от които 20 лица от целевата група по процедура BG05M9OP001-

2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. 

 /2/ Подборът на персонала се извършва на конкурсен 

принцип, при спазване на хоризонталните политики по 

процедури, разработени от екипа за организация и управление на 

проекта. 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 7. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  /1/ 

Дейността на Общинското предприятие се координира и 

контролира от Кмета на Общинатачрез назначен екип за 

организация и управление на проекта и със съдействието на 

общинската администрация/2/ Общинската администрация чрез 

своите специализирани звена оказва методическа помощ на 

Общинското предприятие. 

Чл. 8. /1/ Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство 

– община Самуил”се управлява от Ръководител, който се 

назначава и освобождава от Кмета на Общината. 

Чл. 9 /1/ Кметът на общината назначава ръководителя на 

Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – 

община Самуил” и сключва индивидуален трудов договор с него, 

след провеждане на конкурс по реда и условията на КТ. 

/2/Договорът с Ръководителя на общинското предприятие 

се прекратява с изтичането на срока на договора, както и 

предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда. 

Чл. 10. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Ръководителят организира и управлява дейността на 

предприятието съобразно действащото законодателство, 

договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, 

сключен с Управляващият орган по процедура BG05M9OP001-

2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, настоящия 

правилник, наредбите и решенията на Общинския съвет и 

заповедите на Кмета на Общината. 



 

 

Чл. 11. За осъществяване на делегираните му правомощия 

Ръководителят на Общинското предприятие издава заповеди. 

/1/Ръководителят сключва, изменя и прекратява трудовите 

договори на работещите в предприятието, утвърждава 

длъжностните им характеристики и урежда трудовите 

правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда. 

Чл. 12. / отменен с Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   

Чл. 12а / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   /1/ 

Ръководителят, отговаря за управлението на социалното 

предприятие, координацията на работата на служителите, оценява 

тяхната работа, разпределя и делегира задачи и отговорности на 

служителите на предприятието, упражнява оперативен контрол 

върху задачите на членовете на екипа, изпълнението на времевите 

графици, контрол върху отчетността, проверка и контрол на 

работата на доставчиците и изпълнителите. Организира изготвянето, 

актуализирането и представянето на периодични отчети за 

осъществената стопанска дейност на Предприятието, в 

разпоредените срокове, пред дирекция „АПОФД”; 

(2) Ръководителят предоставя информация за предприятието 

и дейността му за публикуване на официалната страница на Община 

Самуил, след съгласуване с ръководителя на екипа за организация и 

управление на проекта и съответното длъжностно лице от Община 

Самуил, отговарящо за публикуване на информация на официалната 

страница.“ 

Чл. 12б / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Персоналът (работници и служители) на социалното предприятие 

взема активно участие в управлението на предприятието като:  

1. Участва в разработването на вътрешни правила и 

процедури, регламентиращи дейността по неговото функциониране.  

2. Участва при вземането на решения във връзка с 

производствената дейност – планиране, изпълнение и отчитане; 

управление на персонала и социалните дейности; инвестиционната 

и финансова дейност, както и при разпределение на формирана 

печалба от страна на предприятието и други, свързани с 

управлението на Предприятието. 

 

 

Глава шеста 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 13. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   

/1/Цялостната дейност на предприятието от датата на сключване 

на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

между Община Самуил и Управляващия орган по процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество“. се финансира със средства от генерирани от 

предприятието приходи и: 

1.1. До приключване на дейностите по проект „Развитие 

на социалното предприемачество в община Самуил“ по 

процедура  BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното 

предприемачество“ – с финансиране по  Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз; 

 

1.2. След изпълнение на проектните дейности и 

одобряване на окончателния доклад на проекта за период 



 

 

минимум от 6 месеца – със средства от бюджета на 

Община Самуил. 

/2/Всички разходи се реализират по Единния бюджетен 

класификатор на разходите по бюджета на Община Самуил. 

/3/ Разходите на Общинското предприятие  „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”, съгласно приетия бюджет са 

отразени в План-сметка и включват: 

1. Възнаграждения и осигуровки от страна на 

работодателя за утвърдените численост. 

2. Закупуване на материали, консумативи и 

материални активи, необходими за дейността на социалното 

предприятие- по параграфи материали и консумативи , горива и 

външни услуги. 

/4/ ( нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г.)   При 

формиране на печалба от страна на предприятието, същата се 

използва изцяло за постигане на положително социално 

въздействие, като минимум 51% се насочва за постигане на 

основната цел, а останалата част се използва от Община Самуил за 

подобряване на качеството на живот на уязвимите групи и  за 

свързани с основната цел дейности. 

 

Чл. 14. Бюджетните средства се изразходват само по 

предназначение, съгласно одобрения от Общинския съвет 

бюджет на Общинското предприятие. 

Чл. 15. Промени в одобрения бюджет се извършват след 

разглеждане и гласуване от Общинския съвет въз основа на 

мотивирано искане от Ръководителя на Общинското предприятие 

. 

Чл. 15а / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Общинското социално предприятие осъществява счетоводната си 

дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и 

утвърдена счетоводна политика на Община Самуил. 

Чл. 15б / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз 

основа на годишния счетоводен отчет.  

Чл. 15в /нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   

Предприятието реализира приходи от дейността си, които подлежат 

на внасяне изцяло в прихода на бюджета на Община Самуил. 

 

Глава седма 

ДЪЛГОГРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 16. / нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./  

Придобитите дълготрайни активи по раздел II „ЕДИННА 

СТАВКА” от Бюджета на проекта по процедура BG05M9OP001-

2.010  „Развитие на социалното предприемачество“, както и други 

движими и недвижими вещи, необходими за осъществяване на 

дейността на Общинското предприятие се предоставят на 

предприятието с отделно решение на Общински съвет-Самуил 

и/или заповед на Кмета на Община Самуил за осъществяване на 

предмета на дейност, при спазване изискванията на Закона за 

счетоводството. 

 



 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

/ нов Решение № 47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г./   

§ 1. По смисъла на този правилник: 

1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от 

правната му форма, което:  

а) в съответствие със своя правилник, има за основна цел 

постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не 

генерирането на печалба за своите собственици и което:  

-предоставя услуги или стоки, които генерират социална 

възвръщаемост  

 и/или  

-използва метод за производство на стоки или услуги, който 

въплъщава неговата социална цел;  

б) използва своята печалба на първо място  за постигането на 

основната си цел;  

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен 

начин; 

 

2. Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или 

дейности, насочени към подобряване качеството на живот на 

уязвими групи. Под социална възвращаемост не се разбира и не 

следва да се включват дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 

% от печалбата, която трябва да се насочва към основната цел на 

социалното предприятие. Основната цел на социалното предприятие 

трябва да води до постигане на измеримо положително социално 

въздействие.   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.1 и ал.2 от 

ЗМСМА и чл.52, ал.2 и чл.53 от Закона за общинска собственост. 

§2. След назначаването му Ръководителят  на Общинско 

предприятие „Озеленяване и благоустройство”-община Самуил 

незабавно предприема действия за регистрацията му, пред 

съответните органи. 

§3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република 

България, в това число и актовете на органите на местно 

самоуправление на територията на община Самуил. 

§4. Настоящият Правилник е приет от Общински съвет - Самуил 

с Приет с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, изм. и доп. с 

Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 г. изм. и доп. с Решение № 

47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г. на Общинския съвет- Самуил 

Приложение 1.1 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство-

община Самуил” 

 

№ 

по 

ред 

Структурни звена и 

длъжностни наименования 

Брой 

длъжности 

Код по НКПД 

 Ръководител, обособено 1 1321-6008 



 

 

производство 

 Счетоводител 1 2411-4006 

 Технически сътрудник  1 4110-2005 

 Психолог  0,5 2634-6001 

 Социален работник  0,5 2635-6003 

 Работник озеленяване  8 9214-0015 

 Чистач 6 9112-0004 

 Работник поливач 2 6111-1022 

 Градинар 2 6113-1002 

 Общ работник 1 9622-0001 

 Шофьор 1 9112-0004 

 

Приложение 1.2 

ОПИС  

на предоставеното за стопанисване и управление  общинското 

имущество на Социално предприятие „Озеленяване и 

благоустройство – община Самуил”  
Приет с Решение № 19.384 по протокол № 19 от 20.04.2017 г, изм. и доп. с 

Решение № 33.727 по Протокол № 33 от 28.05.2018 г. изм. и доп. с Решение № 

47.977 по Протокол № 47от 22.03.2019 г. на Общинския съвет- Самуил 

1. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 

Сграда на адрес с. Самуил, ул. Васил Левски № 31, 

представляваща двуетажна масивна сграда - 200 кв.м с 

предназначение "Административна сграда" и "Санитарен възел" - 

60 кв.м. съгласно Акт за частна общинска собственост № 

74/20.03.2006г. Сградата по т. 1 се предоставя на Общинско 

предприятие „Озеленяване и благоустройство – Община Самуил” 

за срок от 2 години и при запазване на предназначението му за 

същия срок. 

 

2. ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И АКТИВИ 

2.1. Компютърна конфигурация ACER V226HQL - 1 бр 

2.2. Мултифункционално устройство BROTHER DCP-1512E – 1 

бр. 

2.3. Бюро, производител „Виденов Груп” ООД – 3 бр. 

2.4. Офис стол, производител „Виденов Груп” ООД – 3 бр. 

2.5. Секция, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

2.6. Офис шкаф, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

2.7. Посетителски стол, производител „Виденов Груп” ООД – 2 

бр. 

2.8. Закачалка, производител „Виденов Груп” ООД – 1 бр. 

       Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 47 
от заседание на 22.03.2019 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-984 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА НА ЕС ОТНОСНО 

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 22.03.2019г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

17 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 47.978 

    На национално ниво, по инициатива на Министерството на 

труда и социалната политика (МТСП) беше 

подписано Национално рамково споразумение между МТСП, 

МОН, МЗ и НСОРБ за изпълнение на Споразумението на 

интеграция в заетост на продължително безработните лица, 

прилагано в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС от 

15.02.2016 относно интеграцията на дълготрайно безработните 

лица на пазара на труда.  

   Институциите, включени в рамковото споразумение ще бъдат 

ангажирани само със специфични за тях дейности и услуги, 

които се предоставят и в момента, като конкретизирането им ще 

става посредством сключени на местно ниво споразумения за 

сътрудничество по инициатива на дирекциите „Бюро по труда“. 

   Успешната интеграция на пазара на труда на продължително 

безработните лица от една страна ще допринесе за увеличаване 

на предлагането на труд и потенциала на растеж на икономиката 

в общината ни, а от друга е превенция на социалното 

изключване, бедността и маргинализацията, както на лицата от 

тази уязвима на пазара на труда група , така и на техните 

семейства.  Със съвместни и координирани усилия на 

институциите, местната власт и останалите организации, имащи 

отношение към проблемите на продължително безработните лица 

и техните семейства, целим да постигнем позитивен и устойчив 

краен резултат – преодоляването на състоянието на 

продължителна безработица. Община Самуил продължава 

активната политика за намаляване на броя на продължително 

безработните лица с изработването и реализирането на проекти 

финансирани с европейски и национални средства и 



 

 

подписването на споразумението и изпълнение му ще допринесе 

за постигането на тази цел.  

 

На основание чл. 20 и  чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 

61от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Самуил със „За” –12  гласа;  

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

РЕШИ: 
1.Дава съгласие кметът на Община Самуил да 

подпише„СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА НА ЕС ОТНОСНО 

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА” между ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” 

гр.ИСПЕРИХ,ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ” гр.ИСПЕРИХ,ОБЩИНА САМУИЛ и ДИРЕКЦИЯ 

„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” С.САМУИЛ  

 

2. Упълномощава кмета на община Самуил да предприеме 

необходимите мерки за изпълнение на споразумението. 

 

          Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 


