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Увод 
 

Настоящият анализ на потребностите от социални услуги на общинско  и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет е етап 

от процеса на планиране на областно и национално ниво на социалните услуги, 

финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на 

социалните услуги, с цел създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна 

в дългосрочен план. С Наредбата за планирането на социалните услуги се уреждат 

критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на 

общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които 

се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез 

включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от ЗСУ, както и 

редът за нейното разработване и актуализиране. С наредбата се определят и 

критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на 

потребностите и предложенията по чл. 35, ал. 1 от ЗСУ, редът за осъществяване на 

координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво 

при разработването на Картата и други. 

Настоящия Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно 

ниво е разработен в съответствие със Закона за социалните услуги (ЗСУ). 

Изготвянето на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво се 

осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Общинска 

администрация, кметства по населени места, Дирекция „Социално подпомагане” 

(ДСП), доставчици на услуги, граждански организации, местни държавни институции, 

представители на целевите общности и рисковите групи.   

Анализът е продукт на съвместните усилия на работна група, сформирана със 

заповед на кмета на община Самуил и обобщава резултатите от проучването и оценката 

на потребностите от социални услуги в община Самуил.  

Проучването се проведе през периода м. декември 2022 – м. януари 2023 година с 

активното участие на представители на всички заинтересовани страни.  

Териториален обхват – анализът е извършен на територията на община Самуил, 

състоящ се от 14 населени места в т.ч.: Общинския център - с. Самуил и 13 села:  

Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям Извор, Желязковец, Здравец, 

Кривица, Ножарово, Пчелина, Хума, Хърсово и Кара Михал. 

 

 

1 Методология  
 

Проучването на ситуацията в община Самуил е фокусирано върху анализа на 

потребностите от социални услуги и планирането на социалните услуги, разглеждане в общия 

контекст на планиране на областно и национално ниво на социалните услуги, финансирани от 

държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. 

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може 

планирането на социалните услуги на общинско да осигури  равен достъп до социални услуги, 

отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината и 

съответстващи на приоритетите на държавната политика. Планирането на социалните услуги, 

финансират изцяло или частично от Държавния бюджет в дългосрочен план. 
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1.1 Цели  
 

Целите на проучването са: 

 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели 

осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които 

изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 

1.2 Методи и източници на анализа   
 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в 

община Самуил като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на 

наличните услуги. В географско отношение обхватът на проучването обхваща 

територията на община Самуил.  

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 подпомагане на процеса на 

планиране, създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в 

дългосрочен план, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги.  

Методи и инструменти за събиране на информация и анализ 

 В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни. Използваха се следните източници на информация: 

 Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво; 

 Статистически бази-данни, събирани и актуализирани от:  

- институциите на областно и общинско ниво - като РДСП, РУ на МОН, РЗИ, 

ДБТ, ТСБ, Териториално поделение на НОИ, ДСП - Самуил; 

- общинска администрация – ГРАО и дирекциите, отговорни за социални и 

образователни дейности и др. ; 

 Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите 

социални услуги в общината; 

 Училища, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на 

свързаните сектори със социалните услуги; 

 Данни и документация от кметства и читалища по населени места. 
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2 Показателите в общината по критериите за социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община Самуил 

(брой) 

1 общ брой на населението   7086 

2 общ брой на пълнолетните лица 5909 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   1177 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   1545 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   1178 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
 45 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   507 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   1223 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 813 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
 45 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда  
 85 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   1132 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  110 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 28 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения  172 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 64 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  784 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 57 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  13 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
 6 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  99 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 14 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  1180 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 84 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 45 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 146 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 85 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
 176 
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29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 141 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg 

 

По официални данни на НБД към 31.12.2021 г. населението на община Самуил 

по настоящ адрес е 7086 души, в т.ч. население под трудоспособна възраст общо – 1177 

души или 16,61 %, население в трудоспособна възраст – 4364 души или 61,59 % и 

население над трудоспособна възраст -1545 души или 21,80 % от населението на 

Община Самуил. 

Общият брой на лицата с трайни увреждания - 1223 души или 17,26 %  от 

населението на община Самуил по настоящ адрес, в т. ч.: децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст – 45 или 3,68 % от общия брой лица с трайни увреждания и 

пълнолетните лица с трайни увреждания – 1178 или 96,32 % . 

Брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания – 1180 души, брой 

на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда -84 души /лица ползватели на Асистентска 

подкрепа и Патронажна грижа/, броя на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания – 45, общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ – 146 души, броя на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ – 85 души, общият брой на лицата в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване -176 души /лица 

ползватели на Асистентска подкрепа, Патронажна грижа, МЛП и потребители на 

социални услуги/. Брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване -141 души /лица ползватели на Асистентска 

подкрепа, Патронажна грижа и МЛП /. 

 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги 

на територията на общината 
 

Съществуващи социални услуги, които са изцяло делегирани от държавата дейности 

(ДДД), функциониращи на територията на община Самуил към момента на изготвянето 

на анализа и социални  и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират с 

европейски средства /по проекти/ и предстои да станат ДДД, след приключването на 

проектните дейности.  

 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи  

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес:с. 

Владимиров

ци, 

ул.“В.Левски

“ №4 

 

Деца в риск от социално 

изключване 

30 43 1. информиране и 

консултиране; 

2. застъпничество и 

посредничество; 

3. терапия и 

рехабилитация; 

Община 

Самуил 

http://www.grao.bg/
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4. обучение за 

придобиване на умения; 

5. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения  

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Владимиров

ци, 

ул.“В.Левски

“ №4 

 

Лица в риск от социално 

изключване 

30 43 1. информиране и 

консултиране; 

2. застъпничество и 

посредничество; 

3. терапия и 

рехабилитация; 

4. обучение за 

придобиване на умения; 

5. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения. 

Община 

Самуил 

 

Център за обществена подкрепа 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Самуил, ул. 

„Хаджи 

Димитър” № 

5 

 

1. Деца от 0 до 18 год. в риск и 

техните семейства; 

2. Деца от 0 до 18 год. и техните 

семейства от общността; 

3. Деца и младежи в 

специализирани институции или 

услуги от резидентен  тип или 

приемни семейства; 

4. Младежи, напускащи специализ. 

институции, услуги от резидентен 

тип или приемни семейства; 

5. Бременни жени, 

родители/законни представители 

на дете в риск, за които 

ОЗД/Д”СП” е преценил, че имат 

нужда от специфична подкрепа или 

съдействие; 

6. Лица – бъдещи родители, 

родители, близки и роднини на 

дете, което ползва услугата ЦОП; 

лица, чийто потребности попадат в 

обхвата на подкрепата, 

предоставяна от ЦОП; 

 

20 25 1. информиране и 

консултиране; 

2. застъпничество и 

посредничество; 

3. терапия и 

рехабилитация; 

4. обучение за 

придобиване на умения; 

Община 

Самуил 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Хума, ул. 

„Гагарин” № 

4 

пълнолетни лица с деменция 13 13 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 
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придобиване на умения; 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Хърсово ул. 

„Пейо 

Яворов” №1 

пълнолетни лица с физически 

увреждания 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на умения; 

 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Богомилци, 

ул. „Гео 

Милев“ №2 

 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Самуил, ул. 

„Драва“ №2 

 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост   

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Самуил, ул. 

„Любен 

Каравелов“ 

№4 А 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост   
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Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Самуил, ул. 

„Любен 

Каравелов“ 

№4 Б 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Пчелина, ул. 

„Куванджил

ар“ №4 

 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост   

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Голяма вода, 

ул. „Люлин“ 

№1 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост   

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 

Адрес: с. 

Ножарово, 

ул. „Христо 

Смирненски

“ №6 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториа

лен обхват 
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брой. 

Адрес: с.  

Кривица, ул. 

„Ивайло“ № 

40А 

Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

8 8 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на умения. 

 

За 

потребител

и от цялата 

страна. 

 

 

Асистентска подкрепа 

Място Брой субсидирани потребители Брой 

обслужвани 

лица 

Брой  

чакащ

и  

лица 

 

Брой 

асистент

и 

Брой 

лица, 

админист

риращи 

услугата 

Територи

ален 

обхват 

Адрес: с. 

Самуил, ул. 

„Васил 

Левски „ 31 

31 27 0 10,5 1,5 Община 

Самуил 

 

 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми. 

 

Социална 

услуга/ място 

на предоставяне  

Финансиран

а по 

операция 

Точна 

дата на 

приключ

ване на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Целева група Брой 

места 

Заетост
1 

брой 

Проект с 

наименование: 

„Детство без 

граници“ по  

наименование 

на услугата 

 с адрес: 

с.Самуил, ул. 

„Хаджи 

Димитър“ № 3 

А 

Процедура 

Услуги за 

ранно 

детско 

развитие  

BG05M9OP

001-2.004, 

Оперативна 

програма 

Развитие на 

човешките 

ресурси 

Приоритетн

и оси 

Намаляване 

на 

бедността и 

насърчаване 

на 

социалното 

включване. 

 

30.06.20

23г. 

1. информиране 

и консултиране;  

2. 

застъпничество и 

посредничество; 

3. терапия и 

рехабилитация; 

4. обучение за 

придобиване на 

умения. 

1.Деца от 0 до 7 години от 

уязвимите етнически групи, в 

частност от ромската общност; 

деца, чиито родители са 

безработни или получаващи 

социални помощи; деца, без 

личен лекар или чиито личен 

лекар не е педиатър; деца, 

чиито родители не са здравно 

осигурени; деца, които не 

посещават детска градина; деца 

с увреждания и здравословни 

проблеми; деца за които 

родителите не полагат 

достатъчни грижи. 

2. Родители на деца от 0 до 7 

години от уязвимите етнически 

групи, в частност от ромската 

общност;безработни родители 

или  такива получаващи 

социални помощи; родители с 

три и по-вече деца; самотни 

родители; родители, най – вече 

майки в рискова възраст; 

родители без или с ниско 

образование; родители 

живеещи в лоши жилищни 

условия и бъдещи родители от 

уязвими групи. 
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Социална 

услуга/ място 

на предоставяне  

Финансиран

а по 

операция 

Точна 

дата на 

приключ

ване на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Целева група Брой 

места 

Заето

ст2 

брой 

Проект с 

наименование: 

„Топъл обяд  в 

Община 

Самуил“ 

Община 

Самуил 

Финансиран 

по 

Операция 

BG05SFPR0

03-1.001 

„Топъл 

обяд“, по 

ПХОМП 

2021 – 2027 

г. от 

Европейски 

социален 

фонд 

ПЛЮС 

 

30.09.20

25г. 

1. информиране 

и консултиране;  

2.застъпничество 

и 

посредничество; 

 

1.лица и семейства без доходи или 

с ниски доходи, възрастни 

семейства пенсионери и самотно 

живеещи пенсионери, които имат 

ниски доходи, не могат да се 

издържат с тези доходи и 

имуществото си и не получават 

подкрепа от близките си;  

2. лица – обект на социално 

подпомагане, включително и от 

кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата, които са в 

невъзможност да задоволят 

основните си жизнени потребности 

и за тях е установена нужда от 
ежедневна допълнителна подкрепа;  

3. лица с ниски доходи, които 

поради налични увреждания или 

здравословни ограничения са със 

затруднено или невъзможно 

самообслужване, в това число 

самотни лица с трайни увреждания 

с ниски лични доходи от пенсия, за 

които няма подходящ кандидат за 

асистент по механизма лична 
помощ;  

4. лица, които поради инцидентни 

обстоятелства са в затруднена и 

уязвима ситуация и за тях е 

установена нужда от този вид 

подпомагане;  

 

350 

 

350 

 

 
Социална 

услуга/ място 

на предоставяне  

Финансиран

а по 

операция 

Точна 

дата на 

приключ

ване на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Целева група Брой 

места 

Заето

ст3 

брой 

Проект с 

наименование: 

"Грижа в дома в 

Община Самуил" 

Община Самуил 

Финансиран 

по процедура 

“Грижа в 

дома“ 

BG05SFPR00

2-2.001, 

Програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

2021-2027 

Приоритетни 

оси 

Социално 

включване и 

равни 

възможности 

 

25.01.20

24г. 

1. информиране 

и консултиране;  

2.застъпничество 

и 

посредничество; 

 

- възрастни в невъзможност за 

самообслужване и хора с 

увреждания и служители на 

доставчици на социални и 

интегрирани здравно-социални 

слуги. 

  

63 73 

 

                                                 
2 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

3 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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Социална 

услуга/ място 

на предоставяне  

Финансиран

а по 

операция 

Точна 

дата на 

приключ

ване на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Целева група Брой 

места 

Заето

ст4 

брой 

Проект с 

наименование: 

"Укрепване на 

капацитета на 

Община Самуил" 

Община Самуил 

Финансиран 

по процедура 

BG05SFPR00

2-2.002, 

Програма 

"Развитие на 

човешките 

ресурси" 

2021-2027 

Приоритетни 

оси 

Социално 

включване и 

равни 

възможности

. 

 

 

01.02.20

25г. 

1. информиране 

и консултиране;  

2.застъпничество 

и 

посредничество; 

 

- служители на община Самуил, 

включително и служители на 

социалните услуги, които се 

финансират от държавния бюджет 

и които са ангажирани със 

задълженията и отговорностите на 

община Самуил по ЗЛП, ЗХУ и 

ЗСУ 

15 15 

 

 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на община Самуил 
 

По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Самуил, общият брой на 

желаещите лица да ползват социалните услуги и интегрираните здравно-социални 

услуги е следният: 

Видове социални и 

ИЗС услуги 
ЦСРИДМ ЦСРИПЛ ЦОП ЦНСТПЛД ЦНСТПЛФУ 

ЦНСТПЛ

УИ 
ЗЖЛУИ 

АСИС

ТЕНТ

СКА 

ПОДК

РЕПА 

Брой на 

социалните и ИЗС 

услуги по видове 1 1 1 1 1 7 

 

1 

Брой желаещи да 

ползват услугите  

   

28 10 293 14 

  

Видно от посочената по – горе таблица общият брой на желаещите лица да ползват 

социалните услуги, които функционират на територията на общината - 345,  като най 

голям е броят при Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост /ЦНСТПЛУ/ -293 души, следвани от  Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с деменция  /ЦНСТПЛД/ - 28 души и Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост  /ЗЖЛУИ/ -14 души. 

Общият брой на желаещите лица да ползват интегрирани здравно социални услуги, 

които функционират на територията на общината – 13 души,  като най голям е броят 

при Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

/ЦНСТПЛУ/ - 7 души,  и другите услуги за  Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с деменция  /ЦНСТПЛД/ - 1 лице души, Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост  /ЗЖЛУИ/ -1лице,  Център за социална рехабилитация и 

                                                 
4 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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интеграция за деца и младежи /ЦСРИДМ/ - 1 лице ,  Център за социална рехабилитация 

и интеграция за пълнолетни лица /ЦСРИПЛ/ -1 лице , Център за обществена подкрепа  

/ЦОП/ - 1 лице и Асистентска подкрепа -1 лице. 

 

5 Информация относно броя на лицата от други общини, които 

ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община 

 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

5.1.1 Вид социална услуга:  

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с. Хърсово, 15 души потребители, както следва: 

1. Община Самуил 14 – потребители; 

2. Община Хитрино 1– потребител;  

Всички потребителите на услугата са с настоящ адрес: с. Хърсово, община Самуил 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. 

Хума, 12 души потребители, както следва: 

 

1. Община Самуил –8 потребители; 

2. Община Цар Калоян –1 потребители; 

3. Община Белене –1 потребители; 

4. Община Аксаково –1 потребители; 

5. Община Завет –1 потребители; 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Ножарово  -  14 души потребители, както следва: 

1. Община    Самуил –    14 потребители; 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Пчелина -  15 души потребители, както следва: 

      1. Община Разград  –  1 потребител; 

2. Община Самуил  –14  потребители; 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Богомилци., 15 души потребители, както следва: 

1. Община Самуил – потребители - 14; 

2. Община Разград – потребители - 1; 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 1“ – с. Самуил 15 души потребители, както следва: 

1. Община Самуил 15 – потребители; 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 2“ – с. Самуил 15 души потребители, както следва: 

1. Община Самуил 15 – потребители; 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Голяма вода  -  15 души потребители, както следва: 

1. Община    Самуил – 15 потребители; 
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 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост – с. Самуил 15 души потребители, както следва: 

1. Община Самуил 15 – потребители; 

 

 Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Кривица 

- 8 души потребители, както следва: 

1. Община    Самуил –  8 потребители; 

 

 

6 Информация за демографското развитие в община Самуил 
 

Местоположение : 

Община Самуил се намира  в Североизточна България, в източната част на 

област Разград. Тя е разположена на Самуилските възвишения в южната част на 

Лудогорието.  

Територията на община Самуил е 250,3 кв.км. Тя заема 9,5% от територията на 

област Разград и 1,7% от общата площ на Северен Централен район (СЦР, NUTS 2).  

На изток община Самуил граничи с общините Хитрино и Венец от област 

Шумен, на северозапад с община Исперих, на запад с община Разград, на юг с община 

Лозница.  

Община Самуил е една от 7-те общини в област Разград. Тя е на пето място по 

територия и на шесто място по население сред общините в областта. В община Самуил 

живеят 5,5% от населението на Област Разград и 0,8% от населението на СЦР.  

По брой населени места (14), община Самуил се нарежда на пето място в 

областта. 

Гъстотата на селищната мрежа е близка до средната за страната - 6 селища на 

100 кв.км. Равномерното разпределение на селищата по територията на общината е 

благоприятна предпоставка за формиране и функциониране на жизнената среда и 

териториално-селищна общност. Селищата са със сходни функционални 

характеристики и облик.  

Населени места: 

В границите на общината са включени 14 населени места - общинския център 

село Самуил и още 13 села - с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, с. Голям 

извор, с.  Голяма вода, с. Желязковец, с.Здравец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. 

Ножарово, с. Пчелина, с. с. Хума, с. Хърсово. Селищната мрежа е сравнително 

устойчива и добре развита. Равномерното разпределение на селищата по територията е 

благоприятна предпоставка за формиране и функциониране на жизнената среда и 

териториално-селищна общност. Селищата са със сходни функционални 

характеристики и облик. Развитието на селищната мрежа е довело до концентрация на 

населението и съсредоточаване на основните административни, промишлени, 

търговски, обслужващи и културни дейности в с. Самуил. Kато вторични опорни 

пунктове действат селата – Владимировци и Желязковец. 

 

Население: 

Информацията за населението по постоянен и настоящ адрес от ГД ГРАО 

(www.grao.bg) е актуална към 31.12.2021 г., по техни данни, населението на община 

Самуил по постоянен и настоящ адрес намалява с около 2% през 2021 г. спрямо 2019 г. 

http://www.grao.bg/
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Жителите на общината по постоянен адрес са със 117 души по-малко, а регистрираните 

по настоящ адрес намаляват с 152 души. Регистрираните с постоянен и настоящ адрес в 

едно и също населено място намаляват със 176 души и към 31.12.2021 г. са 6390 души 

от жителите на общината.  

Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12. 2019-2021 г. 

Постоянен адрес Настоящ адрес 
Постоянен и настоящ адрес в 

населеното място 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

11705 11641 11588 7238 7147 7086 6566 6452 6390 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg 

 

 

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст 2018 - 2021 г. 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

През 2021г. под трудоспособна възраст е около 14% от населението на 

общината. Възрастните над трудоспособна възраст са 1545 души или 25%. Около 61% е 

делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

В общината се наблюдава задълбочаваща се демографска криза. Илюстрация 

на процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния 

брой и относителния дял на населението до 15 години и увеличаване на дела на 

населението на 60 и повече години.  

Голямата разлика между населението по данни на НСИ и ГРАО се дължи на 

факта, че голяма част от хората избрали постоянен адрес в община Самуил имат 

настоящ адрес в друга община. Броят на жителите с постоянен и настоящ адрес в 

същото населено място, които формират реалното население на общината е близък до 

броя на жителите по данни на НСИ. 

Населението на община Самуил застарява, но процентното съотношение на 

лицата под, в и над трудоспособна възраст се запазва относително постоянно от 2019 г. 

до 2020 г., през 2021г. намаляват. 

 

Гъстота на населението в Община Самуил, бр. хора/територията души на кв. км. 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Население по настоящ адрес община 

Самуил, бр. 
7086 7147 7238 7190 7226 

Територия на община Самуил, кв. 

км. 
250,29 250,29 250,29 250,29 250,29 

   
2018 2019 2020 2021 

Общо  Общо Общо Общо 

Общо 6384 6365 6408 6269 

Под трудоспособна 942 890 929 883 

В трудоспособна 3879 3906 3903 3841 

Над трудоспособна 

 
1563 1569 1576 1545 

http://www.grao.bg/
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Гъстота на населението, бр. 

хора/територията души на кв. км. 
28,3 28,6 28,9 28,7 28,9 

 

 За изчислението на гъстота на населението в община Самуил е използван броя 

на населението по настоящ адрес (ГРАО), разделен на територията в кв. км. Получения 

резултат в бр. хора на кв. км показва тенденция към намаляване гъстотата на 

населението. 

 

По официални данни на НБД населението на община Самуил за последните 5 

години по настоящ адрес.  

 
Данни/информация за демографското развитие в община Самуил за последните 5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой 7086 7147 7238 7190 7226 

Раждаемост брой 88 60 63 76 63 

Смъртност брой 129 127 110 109 107 

       

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- - 41 -67 -47 -33 -40 

Заселени брой 223 214 275 166 187 

Изселени брой 208 190 204 202 164 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- 15 24 71 -36 23 

Гъстота на населението бр. души на кв. км. 28,3 28,6 28,9 28,7 28,9 

Брой градско население брой 0 0 0 0 0 

Брой селско население брой 7086 7147 7238 7190 7226 

 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 46 души 

на година, като през 2021 г. е минус 41 души. Средногодишният брой на живородените 

деца в община Самуил за периода 2017-2021 г. е 70. Средната смъртност за последните 

5 години е 116 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност 

са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се 

демографска криза.  

 

Механичният прираст през повечето анализирани години е положителен, като 

през 2017 +23, през 2018 г. за първи път от пет години е отрицателен - 36 души, през 

2019  г. отново е положителен +71, през 2020 г. +24 а през 2021 г. +15 души. За период 

2017-2021 г. населението на община Самуил в резултат на заселени и изселени се е 

увеличил с 97 души.   

През периода 2017-2021 г. населението на община Самуил, естествения прираст 

средногодишно е 46,8 души, а механичен прираст средногодишно е -2,75 души. 

 

Изводи: 

Анализът на данните показва основните демографски проблеми в община Самуил, 

които имат пряко отношение към социалната политика и системата на социалните 

услуги и към потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги: 

 Застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; 

 Ниска  раждаемост с тенденция към по-силно намаление; 

 Висока смъртност и отрицателен естествен прираст; 
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 Устойчива тенденция към емиграция и намаляване на населението в община 
Самуил с ясно изразени външно-миграционни процеси; 

 Във връзка със съотношение между трите възрастови групи–под, в и над 
трудоспособна възраст–Община Самуил е с тенденция за преминаване в 
неблагоприятна възрастова структура. 
 

 

 

7 Информация за наличната социална, образователна и здравна 

инфраструктура в община Самуил  
 

7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

Функциониращите социални услуги на територията на общината са: 

 

 Център за социална рехабилитация и интеграция, адрес: с. Владимировци, 

ул. „Васил Левски” №4, община Самуил, област Разград, капацитет 

 

Населеното място отстои на 20 км. североизточно от общинския център -Самуил, на 

основния път Самуил – Исперих, който го разделя на две части- северна и южна. 

налице е транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на 

областта. Далеч от градските промишлени зони, със  здравословен умерено-

континентален климат, висока надморска височина, много растителност. През селото 

минава река „Паламарска”, която е с непостоянно течение. 

Сградата на центъра се намира в центъра на с. Владимировци в съседство с 

кметство и практика на Личен лекар, в непосредствена близост до двата централни 

парка на населеното място, Народно читалище, хранителни магазини и ОУ ”Христо 

Ботев” и ДГ „Радост.  

Поземлен имот – застроен Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 

11449.73.269.4. с предназначение: ”Друг вид обществена сграда - Център за социална 

рехабилитация и интеграция” със застроена площ от 195.00 кв. м., по Акт за публична 

общинска собственост №3625/23.07.2019г. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана. Сградата е  достъпна за хора с увреждания с обособени помещения: - 

зала за лечебна физкултура / рехабилитация/; - кабинет за трудотерапия; - кабинет за 

групова работа; - кабинет за индивидуална работа; - кабинет логопед/психолог; - 

кабинет ръководител; - фоайе за изчакване и санитарни помещения – предверие с 

мивка,  две санитарни помещения: тоалетна и баня за потребителите на услугата и 

отделна тоалетна за персонала на услугата.  

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 са налични и постелки, 

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 
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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 извършва мобилна работа и 

извозват деца и лица за работа в основната сграда в с. Владимировци. Превозът се 

използва и за посещения на различни местности и др. 

Центърът разполага с паркинг с места за паркиране и  дворно пространство, 

градина за занимания по трудотерапия, за полагане на грижи за градинските цветя. В 

услугата има интернет връзка с WIFI. 

 

 Център за обществена подкрепа, адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър № 5, 

община Самуил, област Разград, капацитет 20  

 

Населеното място отстои на 20 километра от областния град Разград, налице е 

транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на областта. 

През населеното място минава железопътна линия. 

Сградата на центъра се намира в центъра на с. Самуил в съседство с Дирекция 

”Социално подпомагане”, административна сграда на Община Самуил, и практики на 

Личен лекар, СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”,  Филиал „Бюро по труда“ с. Самуил, 

Сграда за предоставяне на Социални услуги за деца и техните родители от 0 до 7 год. 

възраст по проект, в близост до ЖП гара с. Самуил, и хранителни магазини.  

Поземлен имот – застроен Триетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.756.2     

с предназначение: Жилищна сграда-многофамилна,  със  застроена площ  от 235 кв. м., 

по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Самуил по АКТ №5396/ 29.11.2022 г. 

за Публична общинска собственост. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана. ЦОП са разполага със следните помещения:  

- 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 – оборудван със съответния брой бюра, работни 

столове, шкаф за документация, заключващ се шкаф за личните досиета на 

потребителите на услугата; 

- кабинет на психолог; 

- кабинет на директор; 

- санитарно помещение с мивки, тоалетна и ел. бойлер; 

- котелно помещение и гараж. 
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Сградата и помещенията са в много добро техническо и материално състояние. 

Обезопасени са стъпалата, които водят към стаите, където се предоставят услугите. 

Дограмата е нова. Отоплението през зимния период е на твърдо гориво – локално 

парно. Всеки от служителите разполага с персонален компютър, има достатъчно на 

брой принтери и мултифункионални устройства.  
ЦОП – Самуил има налични два служебни телефона -  стационарен и  мобилен, 

които са на разположение на специалистите и потребители, ползващи услугите.  

На видно място в стаята за работа с деца е залепен лист с важните телефонни 

номера, както и с номера на Горещата телефонна линия 116 111. В услугата има 

интернет връзка с WIFI. 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица физически 

увреждания, адрес: с. Хърсово, ул. „Пейо Яворов” № 1, община Самуил, 

област Разград, капацитет 15 потребители 

 

Населеното място отстои на 27 километра от областния град Разград и 5 километра 

от общинския център-Самуил, налице е транспортна обезпеченост с общинския център 

и гр. Разград съгласно транспортната схема на областта и железопътна връзка с 

общинския център с. Самуил и съседните градове Разград и Исперих. Далеч от 

градските промишлени зони, със здравословен умереноконтинентален климат, висока 

надморска височина, полупланинска, много растителност. На север от селото се намира  

и Хърсовския язовир,  местността „Колчакова кория”, която обхваща 25,5 дка и 

представлява група вековни дървета, включена е сред защитените природни обекти с 

международно и национално значение. 

 

Сградата на центъра се намира в непосредствена близост до кметство, пощенска 

станция на ”Български пощи” ЕАД, Народно читалище, хранителни магазини и 

практика на Личен лекар.  

Поземлен имот – застроен Двуетажна масивна сграда с идентификатор 

77579.502.405.1  с предназначение: „Заведение за социални грижи“ със  застроена площ  

от 459 кв. м., Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.502.405.2 с 

предназначение: „Заведение за социални грижи“ със  застроена площ  от 121 кв. м., 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 77579.502.405.3      с предназначение: 

„Заведение за социални грижи“ със  застроена площ  от 26 кв. м., Едноетажна масивна 

сграда с идентификатор 77579.502.405.4 с предназначение: „Постройка на допълващото 

застрояване“ със  застроена площ  от 145 кв. м. по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на с. Хърсово по АКТ №5254/ 20.09.2022 г. за Публична общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията –Урбанизирана. Широко дворното 

пространство с алеи  и беседки. Прозорците на отделните помещения са от ПВС 

дограма. Външните стени на сградата са с изолация и минерална мазилка. Общите 

помещения и помещения на настанените лица имат естествен източник на светлина. В 

надземния етаж има седем спални помещения, шест от които са  обзаведени с по две 

легла с матрак, индивидуален гардероб, нощно шкафче,  телевизор, една от спалните е с 

три легла с матрак, индивидуален гардероб, нощно шкафче, телевизор.  Към  спалните 

има санитарен възел - тоалетни и баня, по стандарт за инвалидни колички.  

В сградата са обособени стая почивка за персонала и две административни 

помещения. Другите помещения са столова – обзаведена с маси за хранене и столове,  
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дневна за общи занимания – обзаведена с мека мебел, маси и столове за сядане, 

етажерки и шкаф за телевизор,  стая за усамотяване и лични контакти, рехабилитация. 

Сградата е  достъпна за хора с увреждания. В приземния етаж са разположение 

следните помещения: трапезария – обзаведена с маси, столове и мека мебел; кухня – 

където се приготвя и разпределя храната за потребителите, обзаведена с готварска 

печка, газови котлони, аспиратор, микровълнова фурна, хладилник, плот с мивка и 

отделен плот за подготовка на хранителните продукти, работни маси за подготовка на 

продуктите и други; складови помещения за складиране и съхранение на хранителните 

продукти, обзаведени с рафтове хладилници и фризер –ракли; миялно помещение – с 

миялна машина. Услуга разполага с прилежащо дворно пространство за занимания на 

открито и отдих на потребителите. Обширният двор-парк с иглолистни и плодни 

дървета, декоративни храсти, цветни алеи, беседка за отдих, барбекю, шатра, хамаци, 

предоставящи удобство на потребителите. Изградени са рампи за инвалидни колички 

към основните подходи на сградите, от централния вход към основната сграда води 

добре оформена алея с плочи, в двора има около 100 броя овощни дръвчета. Притежава 

собствен транспорт. 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, адрес:  

с. Хума, общ. Самуил, облост Разград, ул. „ Юрий Гагарин “ № 4, 

капацитет -13 потребители 

 

Населеното място отстои на 27 километра от областния град Разград и на 7 км. от 

общинския център – Самуил. Сградата на Социалната услуга е разположена в 

непосредствена близост до кметство, пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, 

Народно читалище и хранителен магазин.  

Поземлен имот – застроен Двуетажна масивна сграда с идентификатор 

77517.501.186.1 с пресназначение: „Друг вид обществена сграда“ със  застроена площ  

от 474 кв. м. и маза с площ 237 кв.м., по кадастралната карта и кадастрални регистри на 

с.Хума  по АКТ №5123/ 23.05.2022 г. за Частна общинска собственост. Трайно 

предназначение на територията –Урбанизирана. Притежава дворното пространство с 

алеи  и беседки. Налични спални помещения 6 бр. разположени на двата етажа с 13 

легла, обзавеждани с нощни шкафчета и трикрилни гардероби с настройка. Помещения 

за социални контакти и за хранене - 1 дневна стая с холова гарнитура и телевизор и 1 

трапезария с оборудвана кухня, санитарни помещения – 4  броя. Отопление – локално с 

твърдо гориво. Налична достъпна среда и монтирана платформа между 1 и 2 етаж. 

Всеки потребител разполага с лично пространство, за организиране на свободното 

време, за уединение и срещи с роднини, отдих, храна и др. Притежава собствен 

транспорт. 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, адрес:  с. Богомилци, ул. „ Гео Милев “ №2, община Самуил, 

облост Разград, , капацитет -15 потребители 

 

Населеното място отстои на 23 километра от областния град Разград и на 3 км. от 

общинския център – Самуил, налице е транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно 

транспортната схема на областта. Сградата на Социалната услуга е разположена на 
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главния път на селото, в непосредствена близост до пощенска станция на ”Български 

пощи” ЕАД, Народно читалище и хранителен магазин.  

Поземлен имот – застроен двуетажна масивна сграда с идентификатор 

04741.501.39.1 с предназначение „Заведение за социални грижи” със  застроена площ  

от 351 кв. м. и Едноетажна масивна сграда  с идентификатор 04741.501.39.2  с 

предназначение: „Сграда за битови услуги” със  застроена площ  от 17 кв. м. по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Богомилци с АКТ №5243/ 25.07.2022 г. 

за Публична общинска собственост. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана. Притежава дворното пространство с алеи  и беседки. 

Потребителите на услугата са настанени в осем спални помещения оборудвани с 

легла, нощни шкафчета и гардероби, спалните помещения се обитават от двама. Кухня- 

където се осигурява питателна и здравословна храна на потребителите на услугата. Две 

дневни стаи С телевизор и аудио уредби. Санитарни възли и бани оборудвани с 

бойлери, перални машини, сушилня за дрехи, индивидуални шкафчета за съхранение 

на тоалетни принадлежности. Асансьор- за осигуряване на достъпна среда. Обширно 

дворно място , където се намират беседки за отдих и релакс, зеленчукова и цветна 

градина за изграждане на умения за самостоятелност на лица с увреждания. Всеки 

потребител разполага с лично пространство, за организиране на свободното време, за 

уединение и срещи с роднини, отдих, храна и др. Притежава собствен транспорт. 

 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Пчелина, адрес: с. Пчелина, ул. ”Куванджълар”№4, община 

Самуил, област  Разград, капацитет - 15 места. 

      

Населеното място отстои на 30 километра от общинския център – Самуил, налице е 

транспортна обезпеченост с общината и гр. Разград съгласно транспортната схема на 

областта.  

Сградата на Социалната услуга е разположена в центъра на населеното място, в 

непосредствена близост до кметство, пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, 

Народно читалище и хранителен магазин. Далеч от градските промишлени зони, със 

здравословен умереноконтинентален климат, висока надморска височина, 

полупланинска , много растителност.  

Поземлен имот – застроен Eдноетажна масивна сграда  с идентификатор 

58877.501.89.1     с предназначение:  „Заведение за социални грижи“ със  застроена 

площ  от 548 кв. м. и Едноетажна масивна сграда с идентификатор 58877.501.89.2    с 

предназначение: „Складова база, склад“  със  застроена площ  от 25 кв. м. по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пчелина по АКТ №5226/ 25.07.2022 г. 

за Публична общинска собственост. Трайно предназначение на територията – 

Урбанизирана. Притежава дворното пространство с алеи и беседки, обширен парк с 

иглолистни дървета. Във  двора на  услугата има цветни алеи за удобство на 

потребителите. Изградена е   рампа за инвалидни колички от централния вход. Към 

основната сграда води добре оформена алея.  Помещения за потребителите - има девет  

спални помещения – от които 6 с по две легла и 3 с 1 легло. Обзавеждането в тях е 

стандартно с индивидуални легла, общ гардероб, персонални шкафчета. Помещения за 

социални контакти и за хранене, столова, дневна за общи занимания. Санитарен възел с 

общо 6 тоалетни и бани. Отоплението е локално -  парно на твърдо гориво. Услугата 

притежава собствен транспорт. 
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 „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 1“, адрес: с. Самуил, ул. „Любен Каравелов” № 4Б, община 

Самуил, област Разград, капацитет – 15 потребители 

 

Населеното място отстои на 20 километра от областния град Разград, налице е 

транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на областта. 

През населеното място минава железопътна линия. 

Сградата на центъра се намира в общинския център - Самуил в паркова зона -

Самуил, в непосредствена близост до пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, 

Народно читалище ”Христо Ботев” и хранителни магазини, в близост до ЖП гара с. 

Самуил, сградата на Община Самуил, Дирекция „Социално подпомагане“ и практика 

на Личен лекар, ЦОП - Самуил и хранителни магазини.  

Поземлен имот – застроен Триетажна масивна сграда  с идентификатор 

65276.501.2.5   с предназначение: Здравно заведение със  застроена площ  от 221 кв. м.,  

Триетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.6   с предназначение: 

Здравно заведение;  със  застроена площ  от 211 кв. м. по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Самуил по АКТ №5355/ 01.11.2022 г. за Публична общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията –Урбанизирана. Широко дворното 

пространство с алеи  и беседки. 

ЦНСТПЛУИ 1 е разположено в масивна монолитна сграда на първи и втори етаж на 

триетажна сграда. Състои се от 7 стаи с по две легла и една стая с едно легло. Във всяка 

стая е налична комбинирана баня с тоалетна. Обзавеждането на стаите се състои от 

легло за всеки потребител, нощно шкафче, скрин, гардероб. Във всяка стая е наличен 

телевизор. Подът е от ламинат, в санитарния възел – фаянсови и теракотени плочки. На 

етажите се намират дневни зали за трудовотерапевтична работа и социални дейности. 

Всеки потребител разполага с лично пространство, пространство за организиране на 

свободното време, за уединение и срещи с роднини, отдих, храна и др. Дворното 

пространство, създава условия за формиране и изграждане на умения за 

самостоятелност на лица с увреждания. Отоплението на ЦНСТПЛУИ 1 е от локално 

парно на дърва и въглища. Осигурено е съдействие за получаване на медицинска и 

стоматологична помощ. При нужда от хоспитализация е осигурена възможност от 

обслужване от придружаващ санитар. Социалнотерапевтичните услуги, които се 

предоставят  в  институцията от социален работник, трудотерапевт и медицинска 

сестра. Дейностите се провеждат в дневните и през лятото в двора на услугата,  чрез 

организиране на разходки в парка, населеното място и екскурзии. Осигурен е достъп до 

телефонен пост за разговор с близки и роднини. Осигурена възможност за водене на 

личната кореспонденция, чрез съдействие от страна на социален работник.  

Създадени са възможности за пълноценно организиране на свободното време  чрез 

занимания в наличното ателие по шиене и ръчно плетиво и кът по цветарство, също 

така и чрез най – разнообразни спортни активности и игри с елементи на фолклор, 

съчетани със заниманията по лечебна физкултура. Осигурена възможност за разходки 

сред природата. Има изградена достъпна среда и собствен транспорт. 

 

 „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 2”, адрес: с. Самуил, област Разград, ул. „Любен Каравелов” 

№ 4 А, капацитет – 15 души 
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Населеното място отстои на 20 километра от областния град Разград, налице е 

транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на областта. 

През населеното място минава железопътна линия. 

Сградата на центъра се намира в общинския център - Самуил в паркова зона -

Самуил, в непосредствена близост до пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, 

Народно читалище ”Христо Ботев” и хранителни магазини, в близост до ЖП гара с. 

Самуил, сградата на Община Самуил, Дирекция „Социално подпомагане“ и практика 

на Личен лекар, ЦОП - Самуил и хранителни магазини.  

Поземлен имот – застроен Триетажна масивна сграда  с идентификатор 

65276.501.2.5   с предназначение: Здравно заведение със  застроена площ  от 221 кв. м.,  

Триетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.2.6   с предназначение: 

Здравно заведение;  със  застроена площ  от 211 кв. м. по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Самуил по АКТ №5355/ 01.11.2022 г. за Публична общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията –Урбанизирана. Широко дворното 

пространство с алеи  и беседки. 

На първи етаж са разположени 4 спални помещения за по двама потребителя с 

прилежащ към тях санитарен възел и баня. Перално помещение, дневна за работа с 

потребителите, обща тоалетна за потребителите, трапезария, стая за персонала с 

отделна тоалетна за персонала. На втори етаж са разположени 3 спални помещения за 

по двама потребителя с прилежащ към тях санитарен възел и баня, 1 спално помещение 

за един потребител с баня и тоалетна, стая на социален работник и трудотерапевт  и  

дневна за трудотерапия и  социална работа. Осигурено е съдействие за получаване на 

медицинска и стоматологична помощ. При нужда от хоспитализация е осигурена 

възможност от обслужване от придружаващ санитар. Осигурен е достъп до телефонен 

пост за разговор с близки и роднини. Осигурено е съдействие за водене на личната 

кореспонденция, чрез съдействие от страна на социален работник. Създадени са 

възможности за пълноценно организиране на свободното време  чрез занимания в 

ателието по шиене и ръчно плетиво и кът по цветарство, също така и чрез най – 

разнообразни спортни активности и игри с елементи на фолклор, съчетани със 

заниманията по лечебна физкултура. Осигурена възможност за разходки сред 

природата. Има изградена достъпна среда и собствен транспорт. 

 

 Център за настаняване от семеен тип  за пълнолетни лица с  умствена 

изостаналост, адрес: с. Самуил, ул. Драва № 2, община Самуил, област 

Разград, капацитет:15 

 

Населеното място отстои на 20 километра от областния град Разград, налице е 

транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на областта. 

През населеното място минава железопътна линия. 

Сградата на центъра се намира в общинския център - Самуил в непосредствена 

близост до пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, Народно читалище ”Христо 

Ботев” и два хранителни магазина, в близост до ЖП гара с. Самуил, сградата на 

Община Самуил, ЦОП- Самуил, Дирекция „Социално подпомагане“ и практика на 

Личен лекар, в близост до три общински местности за разходка и рехабилитация и  

хранителни магазини.  
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Поземлен имот - застроен двуетажна масивна сграда с иднтификатор 

65276.501.614.2 с предназначение: Заведение за социални грижи, със  застроена площ  

от 217 кв. м. и едноетажна масивна сграда  с идентификатор 65276.501.614.3  с 

предназначение: „Хангар, депо, гараж“ със  застроена площ  от 119 кв. м. по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на село Самуил с АКТ №5038/ 03.05.2022 

г. за Частна общинска собственост. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана.  

Помещения за потребителите, обзаведени 7 броя спални на по две души в стая, 

всяка стая има по две легла, един телевизор, два гардероба и две шкафчета. Една стая с 

1 брой  потребител с гардероб, телевизор, нощно шкафче и легло. Помещения за 

социални контакти и за хранене-две дневни едната за общо ползване, другата дневна за 

индивидуална работа с потребителите и една кухня (с две маси и 15 стола, две перални, 

мивка, фурна, хладилник и шкафчета за приборите). На първия етаж два санитарни 

възела с тоалетна и баня и на втория етаж един санитарен възел с тоалетна и баня, на 

първия етаж са разположени - стая на управител и социални работници, склад и стая за 

почивка на персонала. Подземен етаж което се състои от котелно и 4 стаи за  

заскладяване на дърва и въглища-централно на твърдо гориво. Извършен текущ ремонт 

монтаж на ПВЦ прозорци и врати и саниране на прилежаща сграда гараж. Оформени са 

алеи около сградата, чрез която се достига до рампа за хора в неравностойно 

положение. Наличен е подемник за движение по стълбища със завои и собствено 

превозно средство.  

 

     Център за настаняване от семеен тип  за пълнолетни лица с  умствена 

изостаналост, адрес: с. Голяма вода, ул. Люлин № 2, община Самуил, област 

Разград, капацитет:15 

 

Населеното място отстои на 32 километра от областния град Разград и на 12 км. от 

общинския център – Самуил, налице е транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно 

транспортната схема на областта. През населеното място минава железопътна линия и 

ЖП – гара, наличие на железопътна връзка с общинския център с. Самуил и съседните 

градове Разград и Исперих. 

Сградата на центъра се намира в непосредствена близост до центъра на населеното 

място, кметство, пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, Народно читалище и 

хранителен магазин. 

Поземлен имот - застроен Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 

15669.501.15.1   с предназначение: ” Заведение за социални грижи”, със  застроена 

площ  от 307 кв. м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Голяма вода 

с АКТ №5219/ 21.07.2022 г. за Публична общинска собственост. Трайно 

предназначение на територията –Урбанизирана.  

Сградата е двуетажна с южно разположение, разполага с спални помещения, дневна, 

трапезария, сестринска,  перално помещение, склад, котелно помещение, санитарен 

възел. На първия етаж са разположение трапезарията и четири спални помещения: три 

стаи с по две легла и една стая с едно легло и санитарен възел. На втория етаж е 

разположена дневната и спални: четири стаи с по две легла и санитарен възел. 

Обзавеждането в спалните помещения е стандартно с индивидуални легла, общ 

гардероб, нощни шкафчета и сестринския кабинет. Центъра разполага също така и с 

голям двор с беседки. Разполага с интернет връзка. Сграда се отоплява с локално парно, 

на дърва.  
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 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, адрес – с. Ножарово, ул. “Хр. Смирненски” №6, община 

Самуил, област Разград, капацитет -15 потребители 

 

Населеното място отстои на 32 километра от областния град Разград и на 16 км. от 

общинския център – Самуил, налице е транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно 

транспортната схема на областта.  

Сградата на центъра се намира в централната част на населеното място в 

непосредствена близост до кметство с. Ножарово, смесени хранителни магазин, 

читалище и спирка.  

Поземлен имот – застроен двуетажна масивна сграда с идентификатор 

52341.501.109.2   с предназначение за „Социални услуги- Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  със  застроена площ  от 206 

кв. м., по кадастралната карта и кадастрални регистри на село на село Ножарово с АКТ 

№5035/ 03.05.2022 г. за Публична общинска собственост. Трайно предназначение на 

територията –Урбанизирана.  

Далеч от градските промишлени зони, със здравословен умереноконтинентален 

климат, висока надморска височина, полупланинска, много растителност. Има 

транспортна връзка с общинския център с. Самуил и до областния град Разград.  В 

градината има обширен парк с иглолистни дървета, към основната сграда води добре 

оформена алея. Помещения за потребителите - осем  спални помещения, 

Обзавеждането в тях е стандартно с индивидуални легла, общ гардероб, персонални 

шкафчета. В приземния етаж на услугата се намира кухня, умивалня, перилно 

помещение, битова стая, 4бр. склад, баня, тоалетна, склад за твърдо гориво и котелно 

помещение. На първи етаж на услугата има 3 бр. спални помещения, 3 бани с тоалетни, 

дневен кът, разливочна и трапезария. На втория етаж са разположени 5 спални,  4 бани 

с тоалетна и офис. 

 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, адрес: с. Кривица, ул. 

Ивайло” № 40 А, община Самуил, област Разград, капацитет - 8 

потребители  

 

Населеното място отстои на 25 километра от областния град Разград и на  5 км. от 

общинския център – Самуил. Сградата на центъра се намира в централната част на 

населеното място в непосредствена близост до кметство с. Кривица, смесен хранителен 

магазин, читалище и спирка. 

Поземлен имот – застроен Двуетажна масивна с идентификатор с 39815.501.237.2  с    

предназначение: “Заведение за социални грижи“ със  застроена площ  от 194  кв. м., 

Едноетажна масивна сграда с идентификатор  с 39815.501.237.4   предназначение: 

„Постройка на допълващото застрояване“ със  застроена площ  от 23  кв. м., по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кривица по АКТ №5188/ 15.06.2022 г. 

за Частна общинска собственост. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана.  

Защитеното жилище е двуетажна масивна сграда с три спални помещения, в двете 

стаи с три легла в едната с  две легла, наличие на две санитарни възли. Обзаведено е в 

съответствие с изискванията за ЗЖ, разполага с оборудван спортен комплекс, спортна 

площадка и голяма градина.  Монтирани слънчевите колектори,  даващи възможност за 

икономии при използване на слънчевата енергия. Помещения за столова, кухня, дневна 

и трудотерапия. Разполага със собствен транспорт, отоплява се с локално парно на 

твърдо гориво. Освежени и ремонтирани са всички помещения. Осигурено 24-часово 
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медицинско обслужване, при  необходимост след повикване на личния лекар. 

Защитеното жилище разполага със собствен транспорт. 

 

 Асистентска подкрепа, адрес: с. Самуил, ул. Васил Левски № 31, община 

Самуил, област Разград, капацитет:31 

 

Населеното място отстои на 20 километра от областния град Разград, налице е 

транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на областта. 

През населеното място минава железопътна линия. 

Сградата на центъра се намира в общинския център - Самуил в непосредствена 

близост до ЦНСТПЛУИ, пощенска станция на ”Български пощи” ЕАД, Народно 

читалище ”Христо Ботев” и два хранителни магазина, в близост до ЖП гара с. Самуил, 

сградата на Община Самуил, ЦОП- Самуил, Дирекция „Социално подпомагане“ и 

практика на Личен лекар, в близост до три паркови места за разходка и  хранителни 

магазини.  

Поземлен имот – застроен двуетажна масивна сграда с идентификатор 

65276.501.675.1     с предназначение: Друг вид обществена сграда със  застроена площ  

от 198 кв. м. и едноетажна  масивна сграда с идентификатор 65276.501.675.2 с 

предназначение: Друг вид обществена сграда със  застроена площ  от 52 кв. м. по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на село Самуил с АКТ №5354/ 01.11.2022 

г. за Частна общинска собственост. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана. Разполага със следните помещения: работен офис за специалисти – 

оборудват с съответен брой бюра, работни столове, шкаф за документация, заключващ 

се шкаф за лични досиета на потребителите на услугите, кабинет на директор и гараж; 

Асистентската подкрепа се предоставя, чрез  Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и социални дейности“, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, 

второстепенен разпоредител с бюджет с адрес: Община Самуил, с. Самуил, ул. Васил 

Левски  №31. В предприятието се извършват дейности по предоставяне на социални 

услуги:  по „Механизъм за лична помощ” - съгласно закона за личната помощ ; 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания и проекти и програми 

свързани с предоставяне на социални услуги в общността. 

 

 Център изграден по Социално включване- Проект “Детство без граници” с 

адрес: с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 3А 

 

Населеното място отстои на 20 километра от областния град Разград, налице е 

транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на областта. 

През населеното място минава железопътна линия. 

Сградата на центъра /Сграда за предоставяне на Социални услуги за деца и 

техните родители от 0 до 7 год. възраст по проект/ се намира в централната част на 

селото срещу административна сграда на Община Самуил в съседство със ЦОП, 

Дирекция ”Социално подпомагане”, , и практики на Личен лекар, СУ ”Св. Св. Кирил и 

Методий”,  Филиал „Бюро по труда“ с. Самуил, в близост до ЖП гара-Самуил и 

хранителни магазини.  

Поземлен имот – застроен Двуетажна масивна сграда с идентификатор 65276.501.754.1   

с предназначение: „Друг вид обществена сграда“ със  застроена площ  от 293 кв. м., по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Самуил по АКТ №5390/01.11.2022 г. за 

Публична общинска собственост. Трайно предназначение на територията –

Урбанизирана. Центъра разполага със следните помещения:  
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Сградата за „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители” е 

изградена по проект „Социално включване” със съвременно обзаведени помещения за 

индивидуална и групова работа с деца и родители, помещение за стимулиране на 

детското развитие чрез игри, кинезитерапевтичен кабинет /зала/, медицински кабинет, 

манипулационна, кабинет по логопедия и психология.  

За предоставяне на дейността Ранна интервенция на уврежданията оборудвана 

зала за кинезитерапия с кинезитерапевтични уреди, психомоторни модули, дидактични 

материали, огледала, подходящи подови настилки, играчки, дюшеци, психомоторни 

дейности, логопедичен и психологичен кабинет и за работа с децата от 0 до 7 г., както и 

с родители. 

За предоставяне на дейността „Подобряване достъпа до здравеопазване и 

промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията” лекарски кабинет и манипулационна с 

налично медицинско оборудване и обзавеждане (медицинска кушетка; плот за преглед 

на деца в кърмаческа възраст; теглилка за бебе механична ; ръстомер за бебе; спешен 

шкаф за лекарствени продукти; автоклав; барабани; оториноларингоскоп; стойка за 

системи; стетоскоп и др.) 

Стая индивидуална и групова психотерапия, като всички кабинети и стаи са 

обзаведении и оборудвани с бюра, маси и столове, компютър и мултифункционални 

устрайства.  

Отоплението през зимния период е локално парно на твърдо гориво, както и 

климаатици. В услугата има интернет връзка с WIFI. 

 

 

7.1.2 Жилищни условия 

 

По данни на текуща статистика на НСИ към 31.12.2021 г. жилищните сгради в 

община Самуил са 3322, от които: 35 панелни, 11 стоманено-бетон, 407 тухлени с 

бетонна плоча, 2154 тухлени с гредоред и 715 други.   

Жилища по броя на стаите са разпределени, както следва, общо: 3322 в т. ч. - 40 

едностайни, 389 двустайни, 1323 тристайни, 924 четири-стайни, 380 петсайни, 266 

шест и по-вече стайни.  

Жилища на 1000 човека от населението – 530 и среден брой на едно жилище -2. 

По форма на собственост 52 държавни или общински, частни на юридическо лице- 5 и 

частни на физическо лице -3265. Според етажността: едноетажни – 2762, двуетажни - 

525, триетажни – 6 и четириетажни – 29. 

Полезната жилищна площ в общината е 231627 кв. м. , като жилищната е 199655 

кв. м., спомагателната 31972 кв. м., полезна площ на човек от населението – 36,9 кв. 

м., жилищна площ на човек от населението -31,8 кв. м., спомагателната площ на човек 

от населението -5,1 кв. м. и средна полезна площ на едно жилище - 69,7 кв. м.. 

Благоустроеност на жилищата е както следва: 397 жилища с ел. ток, водопровод, 

канализация, централно местно отопление; 2770 жилища с ел. ток, водопровод и 

канализация; 76 жилища с ел. ток и водопровод и 71 жилища с ел. ток. 

 

Жилища към 31.12.2021 година по периоди на построяване по данни на НСИ 
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ЖИЛИЩА  

ОБЩО 

ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ 

до 

 1918 г. 

1919 - 

 1945 г. 

1946 - 

 1960 г. 

1961 - 

 1970 г. 

1971 - 

 1980 г. 

1981 - 

 1990 г. 

1991 - 

 2000 г. 

2001 - 

 2010 

г. 

от 

началото 

на 2011 

г. 

3322 227 633 1115 724 391 195 13 19 5 

 

Значителна част от сградния фонд (34%) е построен преди 1960 година. Около 

65% от сградите в  Община Самуил са тухлени с гредоред, 12 % са тухлени с бетонна 

плоча а останалите са с друг вид конструкция.  

Обществено водоснабдени са 99% от жилищните сгради в общината. Собствен 

водоизточник ползват 0,4% от сградите, 0,2% имат и обществено водоснабдяване и 

собствен водоизточник, и 0,4% не са водоснабдени. 

С обществена канализация няма свързани обитавани жилища в Самуил, 1,8% са 

свързани с избени ями, 11,6% ползват септични ями, а 83,5% попивни ями. В 2,1% от 

жилищните сгради няма никакъв достъп до канализация и/или ями. 

 

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им. 

Републиканска пътна мрежа 

Републиканската пътна мрежа /РПМ/, стопанисвана от АПИ „Областно пътно 

управление” гр. Разград е с дължина от 43,522 км в „добро” експлоатационно 

състояние.  

 Общински пътища  

 Цялата общинска пътна мрежа в община Самуил е в добро експлоатационно 

състояние, което улеснява достъпа до съответните села. 

Община Самуил обхваща 14 населени места, спрямо центъра Самуил, най-близко 

разположени в кръг са селата: Желязковец, Кривица, Богомилци, Хума, Хърсово и 

Голям извор. Останалите села: Голяма вода, Богданци, Ножарово, Владимировци, 

Здравец и Пчелина са навързани по изходящият от общинския център път, които 

формират комуникационна структура.   

Налице е транспортна обезпеченост с гр. Разград съгласно транспортната схема на 

областта по Маршрут: с. Пчелина – с. Здравец - с. Владимировци - с. Ножарово - с. 

Богданци - с. Кара Михал - с. Голяма вода – с. Хърсово – с. Самуил - с. Желязковец – 

гр. Разград и обратно.  

Като цяло, пътната мрежа в общината е добре развита и в относително добро 

състояние. Достъпността до областния център, както и до съседните най - близки 

общини - Исперих, Лозница и Венец не е проблем. 

ЖП –транспорт 

През територията на общината преминават ЖП линия Силистра – Самуил и ЖП линия 

Варна – Русе. Наличието на този вид транспорт улеснява връзката на живущите в 

общината с другите населени места в цялата страна.  

Възлова ЖП гара в с. Самуил в сравнително добро състояние.  

Главна железопътна линия № 9 Русе – Варна от Националната железопътна мрежа на 

България преминава през ЖП Гара Самуил. Железопътна линията 91 - Самуил – 

Силистра е еднопътна и неелектрифицирана железопътна линия от 

Националната железопътна мрежа, намираща се в Североизточна България, 

преминаваща през селата: Хърсово – Голяма вода – Богданци – Бърдоква - Исперих –

Дулово до Силистра. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_9_(%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_9_(%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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7.2 Образование  
 

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, две основни училища и две детски градини с четири 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  Социална работа и консултиране, професионалност Сътрудник социални 

дейности /Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания/ ГИ и 

ЧЕ-АЕ, с цел предоставяне възможности за обучение на учениците в гимназиален етап 

на средното образование и завършващи основни училища. Задържане на учениците в 

училищата на територията на общината, както и получаване на подготовка за работа в 

сферата на социалните услуги. 

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. 

На територията на община Самуил през учебната 2022/2023 г. функционират 3 

училища, от които 2 основни училища и 1 средно общообразователно училище, 

общият брой на учениците е 447.  

 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;  

 

По отношение на материалната база, класните стаи в училищата отговарят на 

държавните строителни стандарти и позволяват оформянето на съответния брой 

работни места и безпроблемно провеждане на образователно-възпитателен процес.  

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Самуил  
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, подменена и осъвременена локална отоплителна инсталация, действаща 

модерно оборудвана училищна кухня, складови помещения и зала за хранене. 

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. 

Учебно-техническа и материална база разполагат  с две компютърни зали с 

интернет достъп,  материална база много добра, обогатява се чрез участие в различни 

проекти - предимно за целодневната организация на учебния процес. 

 

 ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци  
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Състояние на сградния фонд: Училищната сграда е в много добро състояние, 

ремонтирани и оборудвани стаи. 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. Към училището има складове, 

библиотека и учителска стая и директорски кабинет. Сградата е  с подменена ПВЦ 

дограма и стъклопакет. Пълна топлоизолация, покривна хидроизолация, подменена и 

осъвременена локална отоплителна инсталация. 

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. 

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 

Състояние на сградния фонд: Училищната сграда е в много добро състояние, 

ремонтирани и оборудвани стаи. Сградата е санирана и обновена. Разполага с 4 - 

класни стаи; компютърни кабинети – 1, физкултурен салон-1, учителска стая и 

директорски кабинет. 

Учебно-техническа и материална база, разполагат с компютърна зала с интернет 

достъп, материалната база е добра, обогатява се чрез закупуване на материали  от 

бюджета на учлището и проекти. 

Основен проблем през последните десет години в общината е пълняемостта на 

групите и паралелките предимно в основните училища, тъй като обикновено броят на 

учениците е толкова, колкото да съществува по една самостоятелна паралелка от І до 

VІІ клас, най-често с минимален брой ученици съгласно Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Последните 

три години се формират и утвърждават и паралелки с по-малко от 10 ученици в 

неспециализирани училища в особени случаи след разрешение на началника на РУО, 

ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност, съгласно същата наредба.  

За решаване на тези проблеми, се предприемат различни инициативи,  с които са се 

осигури равен достъп до качествено образование на учениците от уязвими етнически 

малцинства в училищата се провеждат: осигуряване на безплатни учебници и учебни 

помагала на тези ученици; подсигуряване на материали по учебните предмети, които 

улесняват учебния процес; включват се в проекти на МОН.  

Детски градини 

През учебната 2022/2023 г. функционират две детски градини с четири филиала /части/ 

към тях с общо: 178, разпределени в 11 групи, в т. ч. яслената група за двегодишни в 

ДГ „Кокиче”, с. Самуил има 11 деца.  

Основният проблем в детските градини е малкият брой деца в групите по селата, 

където се от 2.5 до 6 год. Единствено в ДГ “Кокиче” с. Самуил 5 и 6-годишните деца в 

задължителна предучилищна възраст се обучават в самостоятелни групи. В ДГ 

“Радост” с. Владимировци единствено 6-годишните деца в подготвителни групи, една 

година преди постъпване в първи клас се обучават в самостоятелна група.  

Във филиалите детски градини децата се обучават в смесени групи, което ги поставя в 

неравнопоставено положение. В населените места където няма детски градини, 

обхващането на децата в предучилищно образование се осъществява с осигурен 

специализиран ученически транспорт. Децата от селата Голям извор, Кривица, 

Богомилци, Хума, Голяма вода, Ножарово и Пчелина се извозват до съответната най-

близка детска градина.  Въведено е задължително предучилищно образование на 4- 

годишните деца в детските градини на територията на община Самуил от 2020/2021 
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учебна година. Община Самуил има условия за осигуряване на задължителна 

предучилищна подготовка на 4-годишните деца.  

По отношение на материалната база, сградите и стаите в детските градини и филиалите 

към тях отговарят на държавните строителни стандарти, напълно ремонтирани и 

осъвременени. Детските градини имат достатъчен капацитет за обхващане и обучение 

на децата подлежащи на предучилищното образование. С цел осигуряване на равен 

достъп до качествено образование за всички деца, независимо от финансовото 

положение на родителите и настойниците на децата в детските градини и яслена група 

на територията на Община Самуил, обхващане на всички деца в образователната 

система от най-ранна възраст и облекчаване на финансовите тежести на семейства по 

отглеждането и възпитаването на техните деца, с Решение на Общински съвет-Самуил, 

считано от 01.04.2022г. родителите и настойниците на деца, посещаващи ДГ са 

освободени от такси. Обхванати са всички деца подлежащи на предучилищното 

образование.  

Изводи: 

 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  Социална работа и консултиране, 

професионалност Сътрудник социални дейности /Социална работа с деца и 

възрастни с увреждания и хронични заболявания/ ГИ и ЧЕ-АЕ. 

  Обхващане на учениците в гимназиален етап на средното образование и 

задържане на учениците в училищата на територията на общината. 

 Предоставяне на възможности и получаване на подготовка за работа в сферата 

на социалните услуги, чрез профилирана паралелка по профил/професия 

(специалност от професия): „Социална работа и консултиране, професионалност 

Сътрудник социални дейности /Социална работа с деца и възрастни с увреждания и 

хронични заболявания/“ 

 Обхванати всички деца подлежащи на предучилищното образование в детски 

градини 

 Осигуряване на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца 

 Наличие на места, капацитет в детските градини. 

 Добра Материална и образователна среда в училища и детски градини. 

 

7.3 Здравеопазване 
 

Системата на здравеопазването в община Самуил не се променя значително през 

последната година. На територията на община Самуил медицински грижи за 

населението се предоставя от четирима общопрактикуващи лекари и двама лекари по 

дентална медицина. Населението в общината е добре обезпечено с лекари и 

медицински персонал. 

Таблица 10: Медицински персонал и население на един лекар и един стоматолог в 

община Самуил 2019-2021 г.  

Персонал/Години 2019 2020 2021 

Лекари 2 4 4 

Лекари по дентална медицина 1 2 2 

Медицински специалисти по здравни грижи  8 6 6 

Население на 1 лекар 3204 1591,25 1591,25 
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Население на 1 лекар по дентална медицина 6408 3182,50 3182,50 

Източник: Национален статистически институт и НЗОК 

 

В община Самуил здравната мрежа е представена предимно от извънболнична 

помощ. Няма регистрирани МБАЛ, ДКЦ и МЦ. Здравното и медицинско обслужване на 

населението в общината се осъществява главно от “МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” 

и “МБАЛ – Исперих” ЕООД. 

 Населението в община Самуил се обслужва от два здравни района, условно 

разпределени по следния начин:  

 Здравен район Разград – тук са включени селата: Самуил, Желязковец, Хума, 

Кривица, Богомилци; 

 Здравен район Исперих, в него са включени селата: Ножарово, Пчелина, Хърсово, 

Кара Михал, Здравец, Голяма вода, Голям извор, Владимировци и Богданци. 

Училищното и детско здравеопазване се осигурява от 4 лица медицински 

персонал, работещи в здравните кабинети в училищата и детските градини от 

общината. 

 Медицински кабинети към училища и детски градини: 

- медицински кабинет към СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил; 

- медицински кабинет към ОУ ”Христо Ботев” с. Владимировци и ДГ „Радост” 

с. Владимировци; 

- медицински кабинет към ДГ „Кокиче” с. Самуил и филиал „Осми март” с. 

Желязковец; 

- медицински кабинет към филиал „Детелина” с. Богданци; 

- медицински кабинет към филиал „Детелина” с. Здравец; 

- медицински кабинет към ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и филиал „Първи 

юни” с. Хърсово. 

 Всички деца на територията на община Самуил се имунизират, съгласно 

имунизационния им календар. Извършват се и профилактични прегледи и изследвания 

на населението за социално - значимите заболявания. 

 Специализираната извънболнична, доболнична и болнична помощ в общината 

се осигуряват в областния град Разград или в гр. Исперих. 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. 

 Осигуреността на населението в общината с медицински специалисти е 

относително добра.   

 

Изводи: 

 Застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура в преход с 

постепенно намаление на относителният дял на децата и лицата в трудоспособна 

възраст; 

 Особености на демографските показатели при рисковите етнически групи; 

 Ограничен постоянен денонощен достъп до специализираните медицински 

услуги, силно изразено в отдалечените населени места; 

 Липса на Център за спешна и неотложна медицинска помощ, Медицински 

център и ДКЦ в общината; 
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 Липса на услуга за долекуване на  възрастни болни и на потребители 

настанени в  социални услуги, които имат потребност от оказване на адекватни 

медико-социални услуги непредоставящи се в  болниците за активно лечение; 

 Недостатъчен медицински персонал; 

 

 

8 Информация и прогноза за необходимите служители за 

извършване на дейността по предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги. 
 

8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

действащи на територията на общината. 
  

 

 Персонал за управление на социалната сфера – община Самуил и ДСП 

- Управлението на социалната сфера се осъществява от Община Самуил, като 

доставчик на услугите, респективно от Дирекция „Административно-правно 

обслужване и финансови дейностии”, както и от Дирекция „Социално 

подпомагане” – Самуил;  

- Община Самуил успешно реализира както самостоятелни така и съвместни 

програми и проекти с Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих – филиал Самуил в 

сферата на социалните услуги и осигуряване на заетост.  

- Община Самуил, Дирекция „Социално подпомагане” с численост на персонала-

12 души и 2-ма души помощен персонал, организациите - партньори имат 

необходимия потенциал за управление на услугите; 

- Изграждането и развитието на необходимия капацитет за управление на 

социални услуги е важно и необходимо условие за постигане на качеството на 

услугите в съответствие със съвременните стандарти; 

 

 Персонал за предоставяне на социални услуги 

Общият брой на служителите по утвърдените щатни разписания и действителната 

заетост на персонала по видове СУ е следният: 

 

Видове социални 

и ИЗС услуги 

Общ 

брой 

на 

служи

телите 

по 

щатно 

разпис

ание 

Общ 

брой 

назнач

ен 

персон

ал 

 

Основни 

специали

сти 

осъществ

яващи 

дейности 

по 

ръководс

тво на 

социални 

или ИЗС 

Основни 

специали

сти 

осъществ

яващи 

дейности 

по 

предостав

яне на 

социални 

услуги 

Препоръч

ителни 

специали

сти в 

зависимо

ст от вида 

на 

социална

та или 

ИЗС 

услуга 

Пряко 

ангажира

ни с 

обслужва

нето на 

потребите

лите 

Подпомаг

ащи 

служител

и 

ЦСРИДМ и ПЛ 

с. Владимировци 

9 6 1 5,5 1 0 1,5 

ЦОП с. Самуил 6 5,5 1 3 1 0 1 

ЦНСТПЛД с. 

Хума 

13 12 1 2 1 9 0 

ЦНСТПЛФУ с. 14 14 1 3 0 7 3 
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Хърсово 

ЦНСТПЛУИ - 

Богомилци 

14 13 1 3 0 10 0 

ЦНСТПЛУИ - 

Пчелина 

14 14 1 3 0 10 0 

ЦНСТПЛУИ 1-

Самуил 

14 14 1 3 0 10 0 

ЦНСТПЛУИ 2-

Самуил 

14 13 1 3 0 10 0 

ЦНСТПЛУИ-

Самуил 

14 14 1 3 0 10 0 

ЦНСТПЛУИ - 

Голяма Вода 

14 13  1 3 0 10 0 

ЦНСТПЛУИ - 

Ножарово 

14 10,5 1 3 0 10 0 

ЗЖЛУИ с. 

Кривица 

5 5 1 4 0 0 0 

АСИСТЕНТСКА 

ПОДКРЕПА 

12 12 0 1 0,5 10,5 0 

Общо: 157 146 12 39,5 3,5 96,5 5,5 

 

Общ брой на служителите по щатно разписание - 157, общ брой назначен персонал 

– 146 души осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, както 

следва: 

- Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални 

или ИЗС – Директор и Управител по щатно разписание -12. 

- Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги - по щатно разписание – 39,5; 

- Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на социалната или ИЗС 

услуга - по щатно разписание 3,5 души;  

- Пряко ангажирани с обслужването на потребителите по щатно разписание - 96,5 

души;  

- Подпомагащи служители по щатно разписание – 5,5 души, съгласно информация 

от утвърдените длъжностни щатни разписания на функциониращите социални 

услуги на територията на общината. 

 Изводи: 

    Персонала за управление на социалната сфера в общинска администрация и 

ДСП Самуил са специалисти с опит и дългогодишен стаж в сферата на 

социалните услуги; 

 Персонала за управление на социалните услуги с опит и стаж в предоставянето 

на услуги; 

 Персонала зает в предоставяне на услугите е с дългогодишен опит и стаж при 

предоставяне на социална работа с потребители в услугите; 
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8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
 

Равнището на безработица в община Самуил през първата година от новия 

програмен период – 2021 г. бележи леко увеличение в сравнение с 2020 г. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни лица към 2021 г. се запазва 

почти непроменен - 618 (с 0,2% повече спрямо 2020 г.). Причина за увеличаване на 

нивото на безработица в общината с 1,9% е намаляване броя на населението в 

трудоспособна възраст.  

Таблица 8: Равнище на безработица в община Самуил 2015-2021 г. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Средно годишен брой 

регистрирани лица 
843 706 641 585 612 617 618 

жени 479 406 367 329 351 354 339 

мъже 364 300 274 256 261 263 279 

Средно годишно 

равнище на 

безработица в % 

36,4 32,4 28,2 24,4 24,2 26,1 28,0 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих  

Равнището на безработица през 2019 г. достига най-ниските си нива за 

последните 10 години – 24,2%, след което постепенно се увеличава през последните 2 

години до 28,0% през 2021 г. Безработицата в общината остава значително по-висока от 

средните стойности за област Разград (7,9%) и за страната (4,8%). 

 През 2021 г. разпределението на безработните лица по образователен признак е 

следното: с основно образование – 235 (38%), със средно образование 231 (37%), с 

начално и по-ниско образование – 138 (23%), с висше образование – 14 (2%).  

 От регистрираните през 2021 г. в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Исперих общо 

618 безработни лица, 339 са жени, което представлява почти 55%. От всички 

безработни лица най-голям е броят им в село Владимировци – 100 лица (16%) и с. 

Самуил – 79 лица (13%).  

 През 2021 г. най-голям брой от безработните лица в община Самуил са на 

възраст над 50 г. – 333 лица или 53,88% от общия брой регистрирани. На второ място са 

безработните на възраст между 30 и 49 г. – 160 лица или 25,89% и най-малък е броя на 

безработните до 29 г. възраст - 64 безработни лица или 10,36%. 

 Продължително безработните лица са 322 или 52% от общия брой за последната 

година. От тях 220 лица или 68% са без професия и квалификация, а 93 лица или 29% 

са с работническа професия. 

Увеличаването на безработицата за периода 2020-2021 г. е отрицателна тенденция, 

която отразява редица глобални социално-демографските условия с продължаващата 

пандемия от COVID-19.  

Община Самуил, от 2000 год. насам ежегодно подпомога редовно обучаващи се 

студенти с еднократна парична помощ по повод студентския празник от територията на 

Община Самуил. Същевременно води официален регистър на студенти обучаващи се 

във ВУЗ, според който обучаващи се в редовна форма на обучение в профили 
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/професии свързани с  медицинско образование – 12 души, в областта на 

„Хуманитарните науки“ – 26 души и други т. е. инженерни- 12 души.  

Видно от справка – регистър водена от община Самуил, има потенциални 

специалисти за осигуряване на работна ръка в социалните услуги, свързани с 

медицинско образование и с образование в областта на „Хуманитарните науки“. 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 
 

1. Център за социална рехабилитация и интеграция: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 1 

Психолог  1 Психолог  1 

Логопед  1 Логопед  1 

Кинезитерапевт 1 Кинезитерапевт 1 

Трудотерапевт 1,5 Трудотерапевт 1,5 

Педагог 1 Педагог 1 

Касиер, домакин 0,5 Касиер, домакин 0,5 

Шофьор  1 Шофьор  1 

Общо: 9 Общо: 9 

 

 

2. Център за обществена подкрепа: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Директор  1 Директор  1 

Социален работник 2 Социален работник 2 

Психолог  1 Психолог  1 

Педагог 1 Педагог 1 

Хигиенист 1 Хигиенист 1 

Общо: 6 Общо: 6 

 

3.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Богомилци: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 
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4.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Самуил, ул. Драва №2: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 

 

5.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Самуил -1: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 

 

 

6.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Самуил -2: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 

 

7.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Голяма Вода: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 

 

8.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Ножарово: 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 
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Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 

 

9.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Пчелина: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1.5 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 10 Санитар 10 

Общо: 14 Общо: 15.5 

 

10.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с. Хърсово: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Директор 1 Директор 1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1 

Медицински специалист 2 Медицински специалист 4 

Санитар 7 Санитар 9 

Готвач  2 Готвач  2 

Общ работник 1 Общ работник 1 

Общо: 14 Общо: 20 

 

11.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. Хума: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител 1 Управител  1 

Социален работник 1 Социален работник 2 

Ерготерапевт 1 Ерготерапевт 1 

Медицински специалист 1 Медицински специалист 1 

Санитар 9 Санитар 9 

Общо: 13 Общо: 14 

 

12.  Защитено Жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Кривица: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител 1 Управител  1 

Социален работник 2 Социален работник 2.5 

Трудотерапевт 2 Трудотерапевт 2 

Общо: 5 Общо: 5.5 
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Промени ще настъпят в длъжностното щатно разписание за постигане на 

съответствие с изискванията за брой, квалификация и състав на служителите, заложени 

в стандартите за качество в Наредбата за качеството на социалните услуги в 

цитираните по-горе социални услуги /във всички социални услуги на територията на 

община Самуил/. 

 

 

 

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите социални и 

интегрирани здравно-социални услуги. 
 

Информацията се предоставя в Приложение № 5 таблица критерии. 

 

 

10 Изводи 
 

Изведените препоръки ще са основата на предложението на общината за 

СУ, които ще влязат в националната карта. 

Въз основа на изложеното по-горе, могат да бъдат направени следните обосновани 

изводи: 

I. Функциониращите социални услуги на територията на община Самуил, 

финансирани от държавата се предоставят в добре организирана и материално 

осигурена  среда, от професионално подготвени екипи. Потребността и интересът към 

предоставяните услуги се установява с многото чакащи лица, вписани в регистрите 

водени от ДСП – Самуил (приложение ….). Предвид това и на основание §5 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за планиране на социалните 

услуги, Община Самуил ще продължи да предоставя следните делегирани от държавата 

дейности: 

1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Самуил, ул. „Драва“ № 2 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, с. Самуил, ул. „Любен Каравелов“ № 4 а 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 
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- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

3. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Самуил, ул. „Любен Каравелов“ № 4 б 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

4. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Ножарово, ул. „Христо Смирненски“ № 6 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

5. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Пчелина, ул. „Куванджълар“ № 4 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

6. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с. Голяма вода, ул. „Люлин“ № 1 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

7. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с.Хърсово, ул.  „Пейо Яворов“ № 1 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 
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- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с физически увреждания. 

8. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. 

Хума, ул. „Юрий Гагарин“ № 4 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 13 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 1 място; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с деменция. 

9. Център за социална рехабилитация и интеграция с. Владимировци, ул. 

„Васил Левски“ № 4 

a. Видове социални услуги:  

- общ брой места – 30 места 

- информиране и консултиране (специализирано) – 6 места; 

- застъпничество и посредничество – 5 места; 

- терапия и рехабилитация – 15 места; 

- обучение за придобиване на умения – 9 места; 

- обучение за придобиване на трудови – 9 места; 

b. Целева група: деца и пълнолетни лица с увреждания; 

10. Център за обществена подкрепа, с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ № 4 

a. Видове социални услуги:  

- общ брой места – 20 места 

- информиране и консултиране (специализирано) – 4 места; 

- застъпничество и посредничество – 6 места; 

- терапия и рехабилитация – 5 места; 

- обучение за придобиване на умения – 6 места; 

b. Целева група: всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила 

на детето; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за 

преодоляване на последици от такава ситуация.  

 

II. От обобщените данни за допустим максимален брой места, следва 

необходимостта от разкриване на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с 

19 места. В същото време съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги 

услугата е с минимален брой потребители 20 души. Същата се явява изключително 

необходима с оглед на следните дадености: 

- Наличие на много резидентни услуги, чиито потребители в определен момент 

биха могли да ползват услуги извън място на резидентната услуга; 

- Липса на други дневни грижи, предлагани в община Самуил за пълнолетни лица 

с увреждания води до социална изолация на хората живеещи както в общинския 

център, така и в по-отдалечените населени места в общината.  

 

Във връзка с изложеното предлагаме планиране и разкриване на Дневен център 

за пълнолетни с увреждане, както следва: 

1. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с.Самуил - нова 

https://web.apis.bg/p.php?i=12160&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=12160&b=0
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1.1. Видове социални услуги:  

- Дневна грижа за пълнолетни лица – 20 места 

- информиране и консултиране (специализирано) – 3 места; 

- застъпничество и посредничество – 2 места; 

- терапия и рехабилитация – 7 места; 

- обучение за придобиване на умения – 4 места; 

- обучение за придобиване на трудови – 4 места; 

1.2. Целева група: пълнолетни лица с увреждания.  

III. От обобщените данни за допустим максимален брой места, съгласно 

приложение 5 се извежда потребността от увеличаване на максималният брой 

потребители в резидентната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с физически увреждания с.Хърсово до 22 души. Изведената потребност се 

подкрепя от факта, че към настоящия момент сред регистрираните чакащи за 

настаняване в услугата са лица от община Самуил. С оглед на изложеното предлагаме 

увеличаване на максималният брой потребители, както следва: 

1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с.Хърсово, ул.  „Пейо Яворов“ № 1 

1.1. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 22 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 2 място; 

- обучение за придобиване на умения – 4 места; 

1.2.  Целева група: пълнолетни лица с физически увреждания. 

IV. От обобщените данни за допустим максимален брой места, следва 

необходимостта от разкриване резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст с 

9 места в община Самуил, 9 места от община Цар Калоян и 2 места от община Завет, 

между двете общини е постигнато принципно съгласие за създаване на Център за 

настаняване от семеен тип за стари хора на територията на Община Самуил 

обслужваща жителите на двете общини. С оглед на изложеното предлагаме създаване 

на услуга за резидентна грижа, както следва: 

1.Център за настаняване от семеен тип за стари хора с.Владимиравци, 

община Самуил 

1.1. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 20 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

1.2.Целева група: лица в над трудоспособна възраст без увреждания. 

V.От обобщените данни за допустим максимален брой места предложени при 

предварителното картиране, следва необходимостта от разкриване резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция с 15 места в община Самуил. С оглед на изложеното 

предлагаме създаване на услуга за резидентна грижа, както следва: 

1.Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 

с.Желязковец, община Самуил - ново 

1.1. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 15 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 2 места; 

- терапия и рехабилитация – 2 места; 

- обучение за придобиване на умения – 3 места; 
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1.2 Целева група: пълнолетни лица с деменция. 

VI.От обобщените данни за допустим максимален брой места предложени при 

предварителното картиране, следва необходимостта от разкриване комплексна услуга 

Център за временно настаняване включваща  

1. Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и 

лица жертви на трафик – 13 лица 

2. Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – 12 лица. 

3. Осигуряване на подслон за бездомни лица – 9 лица. 

С оглед на изложеното предлагаме създаване на комплексна услуга Център за 

временно настаняване, както следва: 

1. Комплекс от социални услуги Център за временно настаняване на 

пълнолетни лица - с.Самуил, община Самуил 

1.1. Видове социални услуги:  

1.1.1. Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно 

насилие и лица жертви на трафик – 13 лица; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 3 места; 

- застъпничество и посредничество – 3 места; 

1.1.2. Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – 12 лица; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 3 места; 

1.1.3. Осигуряване на подслон за бездомни лица – 9 лица; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 2 места; 

- застъпничество и посредничество – 2 места; 

1.1.4. Целева група: пълнолетни лица с установена потребност от подслон. 

 

VII. От обобщените данни за допустим максимален брой места, следва 

необходимостта от разкриване резидентна грижа за лица с умствена 

изостаналост с 8 места в област Разград по време на консултациите проведени 

при Областния Управител на Област Разград е постигнато споразумение за 

планирано  увеличаване броя места в СУ в село Кривица, община Самуил за 

задоволяване на потребностите на всички общини в област Разград. Към 

настоящия момент в с.Кривица, Община Самуил има действащо; 

 

1.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. Кривица, ул. 

„Мелник“ № 6 

а. Видове социални услуги:  

- общ брой места – 8 места 

- информиране и консултиране (специализирано) –1 място; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 2 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост; 

2. В съществуваща масивна сграда в двора на ЗЖЛУИ е извършен основен ремонт, 

като е обособен за център за настаняване от семеен тип. Предвидено е за осем 

обитатели, разпределени в 4 броя спални. За всяка двойка спално помещение е 

предвиден санитарен възел. Необходимото оборудване е осигурено от община 

Самуил така, че услугата от резидентен тип  да отговаря на нормативните 

изисквания за предоставяне на резидентни услуги за 8  / осем / потребители. 



 

 
44 

С оглед на изложеното предлагаме създаване на комплексна резидентна услуга, 

включваща: 

1. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. Кривица, ул. 

„Мелник“ № 6 

a. Видове социални услуги:  

- общ брой места – 8 места 

- информиране и консултиране (специализирано) –1 място; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 2 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост; 

2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с.Кривица, ул.”Ивайло„ № 40 – А - нова 

a. Видове социални услуги:  

- резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания - 8 места; 

- информиране и консултиране (специализирано) – 1 място; 

- застъпничество и посредничество – 1 място; 

- терапия и рехабилитация – 1 място; 

- обучение за придобиване на умения – 2 места; 

b. Целева група: пълнолетни лица с умствена изостаналост. 

VIII.От обобщените данни за допустим максимален брой места, съгласно 

приложение 5 се извежда потребността от увеличаване на максималният брой 

потребители в “терапия и рехабилитация“ на 24 потребители и “подкрепа за 

придобиване на трудови умения“ на 41 потребители. Изведената потребност се 

подкрепя от факта, че към настоящия момент има действащи резидентни услуги и 

обслужваните потребители от ЦОП и ЦСРИ към момента са с по 15 потребители над 

капацитета. С оглед на изложеното предлагаме увеличаване на максималният брой 

потребители, както следва: 

 

 

11. Център за социална рехабилитация и интеграция с. Владимировци, ул. 

„Васил Левски“ № 4 

a. Видове социални услуги:  

- общ брой места – 50 места 

- информиране и консултиране (специализирано) – 6 места; 

- застъпничество и посредничество – 5 места; 

- терапия и рехабилитация – 15 места; 

- обучение за придобиване на умения – 9 места; 

- обучение за придобиване на трудови – 29 места; 

b. Целева група: деца и пълнолетни лица с увреждания; 

12. Център за обществена подкрепа, с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ № 4 

a. Видове социални услуги:  

- общ брой места – 26 места 

- информиране и консултиране (специализирано) – 4 места; 

- застъпничество и посредничество – 6 места; 

- терапия и рехабилитация – 11 места; 

- обучение за придобиване на умения – 6 места; 
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Целева група: всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на 

детето; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на 

последици от такава ситуация 

 

 

11 Приложения: 
 

Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

Приложение № 7 – пример за съпоставка 

https://web.apis.bg/p.php?i=12160&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=12160&b=0

