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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
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от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-567 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

Относно: Приемане на Доклад за последваща оценка на 

Общински план за    развитие на община Самуил 2014-2020 

г. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 31.565 
 

Настоящият Доклад за последваща оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Самуил за периода 

2014-2020 г. се извършва в изпълнение на ангажиментите на 

Общинската администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за 

регионалното развитие. В него е регламентирано, че „за 

изпълнението на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие се извършва последваща оценка на 

въздействието не по-късно от една година след изтичането на 

периода на тяхното действие “. 

Документът включва следните задължителни компоненти: 

- оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите; 

- оценка на общото въздействие; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси; 

- изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие. 

Последващата оценка по своята същност представлява последен 

(след предварителната и междинната оценки) и цялостен анализ на 

постигнатото изпълнение на общинския план за развитие. На тази  

 

 

база се дават препоръки към бъдещи актуализации на плановете 

за интегрирано развитие на общините (ПИРО) (в програмния период 

2014-2020 наричани „общински планове за развитие“) за новия 

програмен период - 2021-2027 година. 

Изготвянето на настоящата последваща оценка се базира на 

годишните доклади по 

изпълнението на ОПР на община Самуил, доклада за междинна 

оценка на ОПР на община Самуил за периода 2014-2020 и 

актуалното социално-икономическо състояние.  

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, 

регламентирани в ЗРР и съвременните практики за извършване на 

мониторинг и контрол на местни политики. 

Настоящата последваща оценка има следната структура: 

І. Методология 

ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху развитието на 

общината 

ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, приоритетите и 

устойчивост на резултатите 

ІV. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси 

V. Обобщени изводи  и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие 

VI. Заключение 

 

Във връзка с гореизложеното: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл. 26, ал. 

1 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общински съвет –Самуил, 

със „За” –14  гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява и приема Доклад за последваща оценка на 

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



 

 

 

2. Във връзка с чл. 26, ал.2 от ППЗРР, Общински съвет Самуил 

възлага на Кмета на Община Самуил да публикува Доклада за 

последваща оценка на Общински план за развитие на община 

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

в интернет   и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 

 

 Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му.  

 

Приложение: Доклад за последваща оценка на Общински 

план за развитие на община Самуил 2014-2020 г. 

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на Общинския план за 

развитие (ОПР) на община Самуил за периода 2014-2020 г., изготвена в изпълнение на нормативните 

изисквания на Чл.34  от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Чл. 26 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие. 

Планът за развитие на община Самуил за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен планов документ, 

съобразен с националната политика за регионално развитие и бюджетните планове на Европейския 

съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането 

и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът 

очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината. 

Oбщинският план за развитие е приет от Общински съвет – Самуил с Решение №35.621 / Протокол 

№35 от 29.04.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.24, т.1 от Закона за 

регионалното развитие и чл.37, ал.1 от Правилника за неговото прилагане.  

Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е заключителния етап в 

комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи, предхождан от 

предварителна и междинна оценки. Чрез последващата оценка се прави обобщение на цялостното 

изпълнение на плана, качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани и 

неочаквани ефекти за общинската територия. 

Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите от 

определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, формализирана 

методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на определени 

публични дейности, по-специално посредством сравняване на резултатите с поставените цели и с 

използваните средства. 

Последващата оценка е част от триадата оценки – „предварителна – междинна – последваща“, 

като всяка от тези функции от предходната се стреми да подобри качеството на съответния 

стратегически документ, като и резултатността в постигане на целите му. Предварителна оценка е 

изготвена при разработването на плана през 2014 г.  

През 2017 е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на община Самуил за периода 

2014–2020 г. В настоящата последващата оценка обект на изследване, ще бъде изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Самуил за периода 2014-2020 г., както по степен на постигане 
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на заложените цели и приоритети, така и по оказано въздействие и устойчивост на резултатите, на база 

индикаторите за мониторинг. 

Съгласно нормативните изисквания на ЗРР, настоящата Последваща оценка включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. 

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на 

ОПР, докато финалният включва изводи и препоръки, относно стратегическото планиране за следващия 

програмен период. 

Първият елемент е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към плана – 

реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Систематизирани са различни 

проекти и инициативи и е определена тяхната принадлежност към приоритетните области. Първата 

преценка завършва с идентифициране на неизпълнени ключови проекти и мерки, които не са 

подплатени с конкретни реализации. 

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните области, като 

надгражда оценката на първоначалните резултати. Стойностите на систематизираните проекти и 

инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ОПР. В този елемент са сравнени 

актуалните и целевите стойности на индикаторите от ОПР. 

Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от съотношението 

между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите и приоритетните области на ОПР. 

Този трети компонент синтезира информацията за проектите и индикаторите от предните части и добавя 

обзор на предприетите действия по изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за 

ефикасност и ефективност в управлението. 

Четвъртият елемент отразява най-важните констатации относно идентифицираните проблемни 

области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ОПР. Изводите са 

ориентирани спрямо трите основни теми в оценката: проекти и инициативи; индикатори; действия по 

изпълнението и наблюдението на плана. 

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса на планиране на 

следващия програмен период 2021-2027 г.  

Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води до търсене 

на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за идентифицирани дефицити и 

извличане на поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период. 
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Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, каква е 

ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените резултати и 

постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или неуспех на намеренията 

за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и осигурената продължителност на 

въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се изготви по време на следващото 

програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и слабости да намерят отражение в новия ОПР 

или в неговите актуализации. Последващата оценка е част от различните механизми за контрол на 

публичните действия. 

Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална информация за 

постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Самуил през периода 

2014-2020 г., да направи препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие и за подобряване на управлението и координацията през новия програмен период 2021-2027 г. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:  

• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР върху социално-

икономическото развитие на общината; 

• Актуален преглед за изпълнение на заложените цели и приоритети в плана; 

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през новия 

програмен период. 

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на ОПР са: 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

В изготвянето и обсъждането на проекта на настоятия Доклад за последваща оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Самуил за периода 2014-2020 г. участваха 

представители на Общинската администрация и различни заинтересовани страни. 

І. МЕТОДОЛОГИЯ  

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Самуил за 

периода 2014-2020 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния анализ на резултатите и 

въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите социално-икономически и 

политически промени на местно, регионално и национално ниво, в светлината на промените в 

регионалната политика на ЕС и регистрираните резултати от прилагането на оперативните програми за 

България.  

Предмет на настоящата разработка е многостранното развитие на община Самуил, свързано с 

изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и програмата за реализация на ОПР. 

Докато общинският план анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие в общината, 
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междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на 

ОПР, то последващата оценка анализира и оценява пълния обхват на изпълнение на ОПР до 2020 г. с 

натрупване от междинната оценка и извежда констатации за следващия програмен период 2021-2027 г. 

Оценката разглежда инвестициите по определените в плана приоритети, като направените анализи 

акцентират върху проектните дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и 

регулярни дейности на общинската администрация. За целите на оценката е разработена методика, която 

определя методите и съответните източници на информация, както и критериите за оценка на 

изпълнението на ОПР.  

Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно изпълнението 

на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. Последващата оценка преминава през 

следните основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и приключване.   

Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде 

обобщена по следния начин:   

1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва вниманието върху 

изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху изпълнението се постига 

чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и 

съотносимостта на планирането се постига чрез:  

• актуален преглед на изпълнението на ОПР;  

• изследване на промените в контекста на плана за развитие;  

• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР.  

2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на последващата 

оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за 

реализация и качеството на резултатите при изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Самуил 2014–2020 г.:  

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;   

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното 

развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;  

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на 

общината за наблюдавания период след 2014 г.;  

• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите на ОПР;  

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината;  
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• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за 

прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;  

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и отвъд 

времевия хоризонт на ОПР.  

Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за развитие, не 

осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.  

В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват 

количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на изпълнение на 

целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна оценка на развитието на общината и 

сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на следващите действия.  

3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за 

изпълнение на последващата оценка са:  

• Консултации с представители на община Самуил;  

• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка и 

екстраполация, синтез.  

На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и проучване 

на основните планови и стратегически документи - Общински план за развитие (ОПР) на община 

Самуил 2014-2020 г., Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на 

община Самуил 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г., 

Регионален план за развитие на Северен централен район и др. 

При изготвянето на доклада е обработена и анализирана статистическа информация, публикувана 

официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта. Проследени са конкретните 

приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всеки от приоритетите на ОПР, като е 

направена количествена експертна оценка (в %) и са използвани данни от Информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е 

напредъкът по всички приоритети на ОПР, като избраният подход на качествено оценяване позволява да 

бъдат направени изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на 

ОПР.  

Събрана е базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от 

Общинска администрация - Самуил. За целите на проучването бяха използвани справки, въпросници и 

събирана информация в Интернет. Проведени са консултации със служители на Община Самуил и 

заинтересовани страни.  
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4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на събраната 

информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; екстраполация; 

критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.  

5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, анализ и оценка на 

събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия период 2014 - 2020 г., 

като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят до тенденции или ключови и 

характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни 

компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.  

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и приоритетите, 

релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото прилагане органи. 

Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за разработването и подобряване на работата 

по изпълнение на плановия документ за новия програмен период.  

6. Формулиране на изводи и препоръки.  

За изготвяне на последващата оценка са използвани следните методи: 

• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация; 

• Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни източници; 

• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи; 

• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават 

резултатите за нивото на изпълнение на ОПР; 

• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, 

ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други; 

• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението се правят 

изводи и препоръки; 

• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в действията на екипа 

за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР; 

• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР към неговото 

равнище в минал период или време, прието за база; 

• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически изображения 

на функционална зависимост с помощта на линии на равнината. 

Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия програмен период 

и насоките за следващия са базирани на:  

• Експертност при разработването на последващата оценка;  

• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;  

• Адекватни методи и за анализ;  
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• Обективна система от критерии за оценка;  

• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;  

• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.  

• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на плановия 

документ на общината за следващия програмен период.  

Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени няколко 

съществени извода:   

• ОПР на община Самуил следва да бъде съобразен в контекста на новите стратегически насоки 

на ЕС в областта на регионалната политика за периода 2021-2027 г.;  

• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде отчетена при разработването 

на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен на кохезия на плановия документ с перспективната 

европейска политика.  

• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани и актуализирани в 

съответствие с конкретните операции и схеми по оперативните програми за България, съфинансирани от 

фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и разработваната национална концепция за програмиране на 

развитието през настоящия програмен период.  

• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР и тяхното допълване 

и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за оценка да имат количествена характеристика и да се 

определят формите за тяхното предварително събиране, с цел обезпечаване с данни на оценката и 

планиране на последващи действия.  

• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията както между 

ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване на 

прозрачността и информираността на обществото за изпълнението на ОПР. Възможните решения тук са 

създаване на предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и съществени пропуски в процеса по 

изпълнение на планираното планово развитие.  

• Повишаване на съществуващия административен капацитет в областта на изготвянето, 

изпълнението, отчитането, наблюдението и вътрешната оценка на стратегически и планови документи, 

както и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата се заобикаляща среда.  

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на проекти и 

програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и частни организации. 

Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по проекти, получили безвъзмездно финансиране по 

ОП, както и такива с междурегионален характер.  

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните по-важни  

източници:  
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• Официални страници на УО на оперативните програми;  

• Регионална статистика на Евростат;  

• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;  

• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 

ЕС в България;  

• Официалната страница на Европейския съюз;   

• Официални справки от Община Самуил. 

За събиране на информация бяха разработени въпросници, които бяха предоставени за попълване 

на Общинска администрация – Самуил, структурите на гражданското общество и представители на 

бизнеса на територията на общината. Проведени бяха и срещи- консултации с представители на 

администрацията и заинтересовани лица.    

Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата оценка:  

• ОПР на община Самуил за периода 2014 – 2020 г.;  

• ОСР на област Разград за периода 2014 – 2020 г.;  

• Междинна оценка от 2017 г. за изпълнение на ОПР на община Самуил;  

• Годишни отчетни доклади за изпълнение на ОПР на община Самуил;  

• Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.;  

• Официални справки и доклади за изпълнени проекти на територията на общината;  

• Бюджети на община Самуил за периода 2014-2020 г.;  

• Планове и отчети за разходите по Капиталовите програми на Община Самуил за периода 2014-

2020 г. и др. 

Настоящата Последваща оценка е изготвена с натрупване на всички проекти, обекти и дейности, 

реализирани на територията на община Самуил от 2014 г. до 2020 г. и включва и резултатите от 

Междинната оценка, извършена през 2018 г. По този начин констатациите на настоящия Доклад са 

неразделна част от общата оценка на общинското управление и реализация на Общинския планза 

развитие между 2014 и 2020 г. Констатациите на Последващата оценка са основа за стратегическото 

планиране и подобряване на местното и регионално развитие през следващия програмен период – 2021-

2027 г.  

ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху развитието на 

общината  

 
1. Сравнителна характеристика 

Като цяло, идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да обобщи с 

изводи,  какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от предприетите 
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действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до промяна в средата и 

условията на живот на местната общност.  

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР в настоящия доклад са 

отчетени настъпилите промени в условията на живот, оказващи въздействие върху социално-

икономическото развитие на община Самуил като е направено сравнение на стойностите на ключови 

показатели през 2014 г. и през 2020 г. 

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.  

Таблица 1: Сравнителна характеристика на община Самуил и останалите общини в област Разград към 31.12.2014 и 

31.12.2020 г. 

Район, 

област, 

община 

Територия 

кв. км. 

Население 

брой 

31.12.2014 

г. 

Гъстота на 

населението 

за 2014 г. 

(души на 

кв. км.) 

Население 

брой 

31.12.2020 

г. 

Гъстота на 

населението 

за 2020 г. 

(души на 

кв. км.) 

Населени 

Места 

2014 г. 

(брой) 

Населени 

Места 

2020 г. 

(брой) 

Република 

България 
110371,8 7202198 65.3 6916548 63.0 5266 5257 

Северен 

централен 

район 
14668,0 825536 56.3 764897 52.7 989 989 

Област 

Разград 
2401,5 119048 49.6 109810 46.1 103 103 

Завет 274,0 10038 36.6 8938 33.2 7 7 

Исперих 388,7 21590 55.5 20142 52.0 24 24 

Кубрат 433,6 17243 39.8 15410 36.1 17 17 

Лозница 240,6 8829 36.7 8263 34.5 16 16 

Разград 652,4 48914 75.0 45624 70.4 22 22 

Самуил 250,3 6645 26.5 6365 25.6 14 14 

Цар Калоян 161,9 5789 35.8 5068 31.8 3 3 

Източник: Национален статистически институт 

В община Самуил към 31.12.2020 г. живеят 6365 души или 5,80% от населението на Област 

Разград и 0,83% от населението на СЦР. Средната гъстота на населението в община Самуил (25,6 души 

на кв. км. за 2020 г.) е по-ниска от средните стойности за област Разград (46,1), от средната гъстота на 

населениетоза СЦР (52,7) и за страната (63) 

 

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

мрежа е устойчива и броят на населените места в общината се запазва непроменен в рамките на 

програмния период 2014-2020 г. За периода 2014-2020 г. община Самуил запазва позициите си в 

регионален план по отношение на териториалния обхват и броя на населениете сред общините в област 

Разград. 
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Урбанистичната структура на община Самуил се състои само от 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. Самуил, с. Хума, с. Хърсово. 

Според йерархичната система Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 

(Актуализация 2019 г.), община Самуил е определена от 5-то йерахично ниво. Това са малки общини със 

затруднено социално- икономическо развитие, разположени по периферията на района и централнат му 

част т.нар. вътрешна периферия”.
1 

 Община Самуил е сред 20-те слабо урбанизирани общини 

(периферни общини) в Северен централен район. Слабо урбанизирана община (периферна) – на малък 

град или село е тази, при която над 50% от населението е в населени места под 5 хил. жители или е с 

център град под 5 хил. жители. 

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урбанистичната класификация на 

община Самуил включва следните категории населени места: 2 средни села (от 1000 до 2000 жители) – 

Самуил и Владимировци; 7 малки села (от 250 до 1000 жители) – Богданци, Богомилци, Голям извол, 

Желязковец, Здравец, Ножарово и Хърсово и 5 много малки села (до 250 жители) – Голяма вода, 

Кривица, Пчелина, Хума и Кара Михал. Застрашено от пълно обезлюдяване и изчезване е само с. Кара 

Михал (под 100 жители). 

Броят на населените места в общината обуславя и стойността на показателя „гъстота на 

селищната мрежа – 5.6 на 100 км
2
 (при 4.1/100 км

2
 средно за Област Разград и 4.8/100 км

2
 за страната). 

Селищната мрежа е сравнително устойчива и равномерно развита, като общинският център е 

традиционен средищен център на селата от общината. 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. По отношение на 

икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието им върху останалите селища в 

общината, с. Самуил изпитва силното конкурентно влияние на гр. Разград и гр. Исперих. 

2. Демографска характеристика 

                                                           
1 Йерархията на центровете е осъществена чрез оценка на тяхното значение и роля по редица критерии и показатели 

за динамика на населението и степента на развитие на техните обслужващи административни, икономически, 

транспортни функции и др. 
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Демографският фактор, броят и структурите на населението са ключов показател за оценка на 

социалното въздействие на изпълнението на ОПР върху целевата територия. Демографските ресурси с 

техните образователни и квалификационни характеристики са един от решаващите фактори за местното 

развитие и растеж. В община Самуил продължават неблагоприятните демографски тенденции за 

намаляване и застаряване на населението.  

Таблица 2: Население в община Самуил 2014 – 2020 г. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всичко 6645 6570 6474 6453 6384 6408 6365 

Мъже 3385 3341 3279 3274 3223 3228 3194 

Жени 3260 3229 3195 3179 3161 3180 3171 

Източник: Национален статистически институт 

Анализът на данните показва, че в община Самуил има тенденция на намаляване на населението 

(с около 4% за програмния период 2014-2020 г.) или с 280 души по-малко през 2020 г. спрямо 2014 г. 

През 2019 г. се забелязва положителна тенденция и известен ръст на населението с 36 души спрямо 2018 

г., но след това отново отчитаме спад. Към 31.12.2020 г. в община Самуил живеят 6365 души, от които 

50,18% мъже и 49,82% жени.    

Съотношението в половата структура на населението се запазват почти без промяна през 

анализираните седем години.  

Графика 1: Динамика на населението в община Самуил 2014-2020 г. 

 

 

 

Таблица 3: Население в община Самуил по населени места 2014 и 2020 г. (брой) 

  2014 2020 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Самуил 6645 3385 3260 6365 3194 3171 

с. Богданци 481 237 244 429 218 211 

с. Богомилци 284 155 129 276 140 136 

Серия1; 
2014; 6645 Серия1; 

2015; 6570 

Серия1; 
2016; 6474 

Серия1; 
2017; 6453 

Серия1; 
2018; 6384 

Серия1; 
2019; 6408 Серия1; 

2020; 6365 
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с. Владимировци 1065 548 517 1053 545 508 

с. Голям извор 346 180 166 326 170 156 

с. Голяма вода 282 140 142 235 116 119 

с. Желязковец 617 322 295 611 317 294 

с. Здравец 347 172 175 317 153 164 

с. Кара Михал 52 27 25 71 39 32 

с. Кривица 213 113 100 203 102 101 

с. Ножарово 542 286 256 502 266 236 

с. Пчелина 268 136 132 247 128 119 

с. Самуил 1478 725 753 1449 683 766 

с. Хума 232 129 103 213 114 99 

с. Хърсово 438 215 223 433 203 230 

Източник: Национален статистически институт 

Данните в Таблица 3 показват, че през анализирания прогамен период населението във всички 

села намалява, с изключение на най-малкото село Кара Михал, където броят на жителите се увеличава с 

19. В общинския център с. Самуил населението намалява с около 2% за периода 2014-2020 г. или средно 

с по 4 човека на година. Жителите на с. Богданци намаляват с 52 човека, на с. Голяма вода с 47, на с. 

Ножарово с 40, на с. Здравец с 30, а на Самули с 29. Негативните демографски тенденции са трайни, 

макар че темповете на намаляване на населението са по-бавни от средните за страната. 

Таблица 4: Население по постоянен и настоящ адрес в община Самуил към 31.12.2014 г. и 31.12.2020 г. 

Постоянен адрес Настоящ адрес 

2014 г. 2020 г. 2014 г. 2020 г. 

11786 11641 7265 7147 

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

По данни на ГД ГРАО (www.grao.bg), населението в община Самуил намалява незначително. 

През 2020 г. жителите по постоянен адрес намаляват с около 1% или със 145 души спрямо 2014 г., а по 

настоящ адрес намаляват с около 2% или със 118 души. Към 31.12.2020 г. населението по постоянен 

адрес е 11641 души, а по настоящ адрес 7147 души. Жителите с постоянен и настоящ адрес в същото 

населено място са 6452. 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grao.bg/


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

 
 

 

15 

 

Графика 2: Сравнителна характеристика на населението по постоянен и настоящ адрес 2014-2020 г. 

 

Населението на община Самуил застарява, но процентното съотношение на лицата под, в и над 

трудоспособна възраст се запазва относително постоянно от 2014 г. до 2020 г.  

Таблица 5: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2020 г. 

 
2014 2020 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 6645 3385 3260 6365 3194 3171 

Под трудоспособна
2
 977 509 468 890 436 454 

В трудоспособна
3
 4089 2252 1837 3906 2140 1766 

Над трудоспособна
4
 1579 624 955 1569 618 951 

Източник: Национален статистически институт 

През 2020 г. под трудоспособна възраст е около 14% от населението на общината. Възрастните 

над трудоспособна възраст са 1569 души или 25%. Около 61% е делът на хората в трудоспособна 

възраст на 15 и повече години.  

В общината се наблюдава демографска криза, която се развива с бавни темпове. Илюстрация на 

процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния брой и относителния 

дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години.  

Таблица 6: Население в община Самуил по възрастови групи към 2016 – 2020  г. 

Възраст 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо  6474  6453 6384 6408 6365 

0-9 565 578 590 581 570 

10-19 611 611 611 584 553 

20-29 735 712 665 661 661 

30-39 813 805 789 765 752 

40-49 983 978 929 950 893 

50-59 986 988 1010 1057 1105 

                                                           
2
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

3
 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца. 

4
 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години 

и 8 месеца за мъжете. 
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60-69 917 906 902 896 896 

70-79 643 642 667 688 697 

80+ 221 233 221 226 238 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2020 г. лицата над 60-годишна възраст са 29% от населението, децата и младежите до 29 г. са 

28%. Останалите 43% са хора в активна трудова възраст между 30 и 59 години. Анализираните 

особености на възрастовата структура, свидетелстват за тенденция на застаряване на населението на 

територията на община Самуил. Когато възрастовата структура е деформирана не може да се осигури 

както възпроизводството на населението, така и възпроизводството на трудовия потенциал. За 

влошаването на възрастовата структура у нас съществено допринесоха мащабните емиграционни 

процеси предимно сред младите възрастови групи. Това обуславя ускоряването на процеса на 

застаряване, което поставя натиск върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални 

грижи през целия програмен период 2014-2020 г. Броят и структурите на населението се определят от 

размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Таблица 7: Естествен прираст на населението на община Самуил 2014-2020 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 64 28 36 134 68 66 -70 -40 -30 

2015 56 27 29 97 50 47 -41 -23 -18 

2016 49 25 24 109 52 57 -60 -27 -33 

2017 63 34 29 107 56 51 -44 -22 -22 

2018 76 42 34 109 56 53 -33 -14 -19 

2019 63 29 34 110 60 50 -47 -31 -16 

2020 60 30 30 127 68 59 -67 -38 -29 

Източник: Национален статистически институт 

 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 52 души на година, като 

през 2020 г. е минус 67 души. Средногодишният брой на живородените деца в община Самуил за 

периода 2014-2020 г. е 62. Средната смъртност за изследваните 7 години е 113 човека годишно. 

Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен 

прираст и задълбочаващата се демографска криза.  

Таблица 8: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самуил  2014-2020 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 89 39 50 153 60 93 -64 -21 -43 

2015 88 34 54 122 55 67 -34 -21 -13 

2016 126 44 82 162 79 83 -36 -35 -1 

2017 187 80 107 164 63 101 23 17 6 

2018 166 52 114 202 89 113 -36 -37 1 

2019 275 128 147 204 92 112 71 36 35 

2020 214 101 113 190 97 93 24 4 20 
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Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст през повечето анализирани години е отрицателен, като за 2014 г. е – 64 

души. През 2017 г. за първи път от осем години е положителен +23 души, през 2018  г. отново е 

отрицателен -36, през 2019 г. е +71, а през 2020 г. +24. За програмния период 2014-2020 г. населението 

на община Самуил намалява от миграция с 52 души или средногодишно с около 7 човека. Постепенно 

тенденциите на изселване от общината намаляват и нетния механичен прираст става положителен. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през периода 2014-

2020 г. е намаляло с 414 души или с 59 човека на година.  

Като цяло, текущата демографска картина показва, че изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Самуил през периода 2014-2020 г. (ОПР) не е успяло да повлияе положително върху 

негативните демографски процеси и тенденциите за намаляване на населението. Перспективите за 

успешното развитие на общината в средносрочен и дългосрочен план показват, че при равни други 

условия (при непроменени демографски политики) тези фактори ще компрометират възможността на 

икономическата система да генерира висок и устойчив растеж и ще понижава ефективността на 

икономическата политика, насочена към осигуряването на предпоставки за такъв растеж. Политиката за 

преодоляване на демографската криза в района през новия програмен период 2021-2027 г. трябва да е 

насочена към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, които създават 

работни места и доходи, като по този начин привличат и задържат млади хора за живот и работа в 

общината.  

3. Заетост и безработица 

Важен показател, който характеризира влиянието на ОПР върху социално-икономическите 

процеси в целевата територия е равнището на заетост и безработица. 

Таблица 9: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Самуил 

за периода 2014 - 2020 г. 

Показател 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой регистрирани лица 944 843 706 641 585 612 617 

Жени 532 479 406 367 329 351 354 

Мъже 412 364 300 274 256 261 263 

Равнище на безработица 

(%) 
39,20 36.4 32.4 28.2 24.4 24.2 26,1 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих 

Равнището на безработица в община Самуил намалява с 15 пункта от 2014 до 2019 г., но след 

това през 2020 г. се увеличава с 1,9%. Една от основните причини за тази отрицателна тенденция в края 

на програмния перод са последиците от пандемията от коронавируса COVID-19. Нивото на безработица 

в общината през 2020 г. е 26,1% и остава значително по-високо от средните равнища за област Разград 
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и за страната. За сравнение средното равнище на безработица в страната към 31.12.2020 г. е 6,7%, а за 

област Разград – 9,7%.  

През 2020 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в община Самуил е 617 

души или с 327 по-малко спрямо 2014 г. Налага се изводът, че безработицата се запазва висока и 

пазарът на труда се нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки. Структурата на 

безработицата по пол е с преимущество на жените. Относителният дял на безработните жени за 2020 г. 

е 57% срещу 43% на безработните мъже. 

Графика 3: Динамика на безработицата в община Самуил 2014-2020 г. 

 
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих  

В община Самуил се увеличават абсолютните стойности на регистрираните безработни лица 

без образование, квалификация и специалност. С основно и по-ниско образование през 2014 г. са 296 

регистрирани лица (31,35%), а през 2020 г. - 366 или 59% от безработните. Със средно образование (в 

т.ч.средно професионално) през 2014 г. са 332 лица (35%), а през 2020 г. - 236 лица или 38%. Броят на 

лицата с висше образование се запазва постоянен по 16 регистрирани към 2014 г. и 2020 г. или около 

2-3% от всички безработни.   

Таблица 10: Структура на безработицата по възраст 2014 г. и 2020 г. 

Възраст до 29 г. 30-49 г. над 50 г. Общо 

2014 г. 124 420 400 944 

2020 г. 67 231 320 618 

            Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Исперих 

През 2014 г. и 2020 г. най-голям брой от безработните лица в община Самуил са на възраст над 50 

г., съответно 400 и 320 лица. Относителният им дял нараства от 42% през 2014 г. на 51,78%  през 2020 г. 

На второ място са безработните на възраст между 30 и 49 г. – 231 лица или 37,38% за 2020 г. и най-

малък е броя на лицата до 29 г. възраст - 67 безработни. Младежите до 29 години през 2014 г. са само 8% 

от регистрираните, а през 2020 г. са 10,84%. Младежката безработица запазва своята специфика, която 
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не се променя поради:  липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и 

концентрация.  

Трайно безработните, регистрирани за повече от 1 г. в Бюрото по труда през 2014 г. са 489 

(51,8%), а през 2020 г. - 301 лица, което представлява 48,71% от общо регистрираните.   

 Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност продължава да 

се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за района.  

           За периода  продължава да е водещ първичният пазар. Продължава успешното прилагане на 

програмите по ОПРЧР в община Самуил и реализирането на проекти „Обучение и заетост на младите 

хора” и „Обучение и заетост” за работодатели от частния сектор. Успешно се изпълняват в състояние на 

променената през 2020 г. от КОВИД-19 обстановка регионалните програми за двете общини – Самуил и 

Исперих, както и проект „Работа”.  

          През периода се работи активно по проект „Родители в заетост” на ОП „РЧР” и по Проект 

„Работа”. Активно се прилагат новите мерки за справяне с пандемията в лицето на „Заетост за теб”, 

„Запази ме”, ПМС 151 и ПМС 429.  

Въпреки негативните тенденции, оказващи въздействие на икономическите процеси свързани с 

кризисните явления  и съпътстващите ги признаци, се наблюдава процес на заетост, което дава 

възможни переспективи за моментно запазване на равнището на безработицата от всички отрасли, 

основно от търговията и услугите, процес който ще се запази с типичната тенденция на интензивност 

през 2021 г. с различни амплитудни стойности. 

Най-търсените професии от работодателите през отчетния период са:  

- селскостопански работници, в т.ч. механизатори; 

- лични асистенти 

- шивачки; 

- общи работници. 

Остава непроменена картината на запазени влошени характеристики на регистрираната работна 

сила на първичния пазар в различните сфери на селскостопанското производство, търговията и 

промишлеността. 

През периода не се наблюдава тенденция на икономическа миграция на живеещите в близките 

населени места към общинския център, но се забелязва и запазена тенденция на насочване към големите 

промишлени зони – Русе, София, Пловдив, Варна, Бургас и др. Това се обяснява със сезонната заетост в 

строителния бранш и туризма, характерни за летно-есенния период, което увеличава заетостта в този 

бранш, на местно и национално ниво. Съобразно природно климатичните условия тази заетост ще 

продължи с различна интензивност до края на есенния период, и при добри условия. 
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През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се определя съобразно 

сезонния характер на производството и пазарните характеристики, които определят наемането на 

работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ-Исперих. През периода се наблюдават дейности, 

свързани с традиционото обявяване на СРМ от работодатели със сезонен характер на производство, но в 

по-малък обем. Продължава да се наблюдава, въпреки това, устойчивост на основните количествени 

показатели, характерни за региона, които не са повлияни сериозно от икономическата конюнктура. 

 Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в община Самуил освен 

демографската криза са слабата инвестиционна активност, липсата на работни места и най-вече 

несъответствието между професионалната квалификация на свободната работна сила и пазара на труда. 

Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка и на регионално ниво (в райони намиращи се 

далеч от индустриални и административни центрове, планински райони) и на подотраслово ниво (за 

някои професионални тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите и търсените 

квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, 

завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво на професионална квалификация. 

Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с образование и професионални 

квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите 

от квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени, 

информационни и комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани кадри 

предпочитат да напуснат родните места и да работят в големи градове у нас или в чужбина. Пазарът на 

труда изпитва остър недостиг на квалифицирани кадри, а безработицата сред лицата без образование и 

квалификация остава висока. 

Като цяло изпълнението на Общинския план за развитие и прилагането на активни мерки на 

пазара на труда, включени и в Програмата за реализация на ОПР са повлияли положително върху пазара 

на труда в община Самуил. Неблагоприятните демографски тенденции и някои структурни проблеми 

остават основни пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда. Населението продължава 

да намалява и застарява. Делът на дълготрайно безработните остава сравнително висок. В същото време 

нараства недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително предизвикателство пред 

активните мерки на пазара на труда.   

 

4. Икономическо развитие 

Икономическото развитие на община Самуил през програмен период 2014-2020 г. години се 

характеризира с различна динамика. Структуроопределящи отрасли за местната икономика в община 

Самуил са селското стопанство, преработващата промишленост и търговията като водещо значение има 
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селското стопанство. Неговата структура на производство и специализация определят характера на 

цялата територия и облика на населените места.  

Състоянието на местната икономика се определя и влияе от много на брой и различни по естество 

фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази връзка е важно да се определи 

икономическото състояние на заобикалящите общината територии, което детерминира средата за 

нейното развитие, позицията на общината спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни 

предимства и потенциали за растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на 

общината. 

Таблица 11: Брой предприятия (без финансовите) в община Самуил за 2014 - 2018 г.
 
 

Икономически дейности 2014 2015 2016 2017 2018 

Селско, горско и рибно стопанство 22 20 22 26 27 

Преработваща промишленост 8 7 8 8 10 

Строителство .. .. - - .. 

Търговия, ремонт на автомобили е 

мотоциклети 
51 51 46 44 41 

Транспорт, складиране и пощи 4 6 4 .. .. 

Хотелиерство и ресторантьорство 4 4 4 3 3 

Операции с недвижими имоти 4 .. .. .. 5 

Административни и спомагателни 

дейности 
.. 5 .. 3 3 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
.. .. .. 4 4 

Други дейности .. .. .. .. .. 

Общо за общината: 103 104 95 97 101 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Разград 

Броят на предприятията в общината през 2018 г. е 101 или с 4 повече спрямо 2017 г., но с 2 по-

малко спрямо първата година на изпълнение на ОПР - 2014 г. В същото време основните икономически 

показатели на местните фирми се подобряват. Произведената продукция нараства през 2018 г. до 29895 

хил. лева, приходите от дейността са 37245 хил. лева, нетните приходи от продажби – 30596 хил. лева. 

Печалбите достигат 3524 хил. лева. Броят на заетите и наетите лица, леко намалява с по 16 спрямо 

първата година на прилагане на ОПР – 2014 г.   

 Най-много фирми развиват дейност в сектора на търговията и услугите – 41 предприятия, следва 

сектор „селско, горско и рибно стопанство” – 27 и преработваща промишленост – 10 предприятия.  

Таблица 12: Сравнителен анализ на основните икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия 2014-2018 г. 

Година 

Брой 

предприятия 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за  

дейността 
Печалба Загуба 

Заети 

лица 

Наети 

лица 

Б р о й Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 

2014 103 26586 32916 28109 31199 1949 445 516 427 

2018 101 29895 37245 30596 33574 3524 281 500 411 

Източник: Национален статистически институт 
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Около 40% от произведената продукция в общината и 35% от нетните приходи от продажби са 

реализирани в сектора на селското и горското стопанство.  

Около 95% от предприятията в общината са микро с до 10 заети лица, има едно средно 

предприятие - над заети 50 лица и 4 малки фирми с персонал от 10 до 50 лица. Към 2018 г. няма големи 

предприятия с повече от 250 работници и служители. 

Средната годишна работна заплата в община Самуил се увеличава от 8754 лева през 2016 г. на 

10435 лева през 2018 г., но остава със стойности под средните за област Разград (11569 лева) и за 

страната (13755 лева). 

Състоянието на местната икономика се определя и влияе от много на брой и различни по естество 

фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази връзка е важно да се определи 

икономическото състояние на заобикалящите общината територии, което детерминира средата за 

нейното развитие, позицията на общината спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни 

предимства и потенциали за растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на 

общината.  

Като цяло общината има потенциал за инвестиции и успешно развитие на екологично чисти 

производства и има наличие на неизползвани терени и сгради.  

Традициите в земеделието могат да се използват за създаване на предприятия в хранително-

вкусовата промишленост (преработка на мляко, месо, плодове и зеленчуци), които могат и трябва да се 

използват с цел развитие на местната икономика, повишаване на заетостта и жизнения стандарт на 

населението. 

Община Самуил има неизползван все още потенциал за развитието на преработващата 

промишленост – екологично чист район, подходящи почвено-климатични условия, подчертан 

селскостопански профил на общината, добри перспективи за развитие на селското стопанство.  

Селско стопанство  

Земеделието е основния поминък на населението от общината, независимо от високия риск и 

ниската рентабилност. В общината преобладават малки по размер стопанства. Повечето от 

собствениците на земя не извършват някаква икономически доходоносна дейност извън домашното си 

стопанство. Природно-климатични фактори в общината са ограничено благоприятни за  развитие на 

отрасъла.  

 Растениевъдство 

Природно-климатични фактори в общината са ограничено благоприятни за  развитие на отрасъла. 

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от общата територия на общината и 

благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи.  
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Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 175205,584 дка, в това число: ниви – 151 037 

дка, трайни насаждения 2734 дка, ливади и пасища – 11952 дка и други – 9482,584 дка. Обработваемата 

земя в общината е 146144 дка и се запазва през програмния период. Средно на жител на общината се 

падат по 22,16 дка, което превишава средния размер за страната. Използваната земеделска площ, 

съгласно заявената за подпомагане по Схемите и мерките за директни плащания за кампания 2020 г. е в 

размер на 139976,700 дка.  

Комасираната площ за стопанската 2019-2020 г., съгласно сключените доброволни споразумения 

за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, изготвени на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за 

територията на община Самуил е в размер на 117551,499 дка, което съставлява 83,98% от използваната 

земеделска площ. 

Приблизително 54% от площите в общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, 

царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и 

площите със слънчоглед - 24%. През последните години се обръща по голямо внимание и на културите 

като лавандула, кориандър, рапица и др. 

Таблица 13: Земеделска земя за община Самуил 2017-2019 г. 

Площадка по 

години 
Ниви  Трайни насаждения Ливади и пасища  

2017 150 573 2 698 12 443 

2018 150 883 2 732 12 119 

2019 151 037 2 734 11 952 

Източник: ОДЗ – Разград 

Броят на регистрираните земеделски производители в община Самуил нараства от 212 през 

стопанската 2014/2015 г. на 351 през 2017/2018 г. и след това намалява значително до 240 през 

стопанската 2019/2020 г.  

Таблица 14: Брой регистрирани земеделски производители по стопански  години  2016-2020 г. 

 

 

Източник: ОДЗ – Разград 

 

На територията на община Самуил кооперациите извършващи земеделска дейност са общо 4 

(четири), като всичките са със седалище и адрес на управление в други общини: Кооперация „Агро-

Тида”, КПУ „Единство – 2002”, КПУ „Кооп-Партнерс“ и Кооперация „Агробизнес ПВД”. В община 

Самуил към 2020 г. няма регистрирани сдружения за напояване и напоявани земеделски площи. 

Растениевъдството е изцяло монокултурно - интензивно зърнопроизводство, малък дял на 

зеленчукопроизводство, овощарството и лозарството. 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

212 306 267 351 334 240 
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Таблица 15: Основни видове отглеждани земеделски култури 2017-2020 г. (ха) 

Култура 2017 2018 2019 2020 

Пшеница 5744,1247 5849,1037 5118,1924 6079,2082 

Ечемик 513,8604 219,0125 545,8956 349,3303 

Ръж и тритикале 2,5309 1,7611 0 0 

Овес 5,6068 5,4050 7,6428 9,1649 

Царевица 1184,0260 1501,6520 1695,8288 1845,4562 

Други житни 4,7965 156,0399 0 0 

Слънчоглед 3434,1706 2206,9025 2959,4873 2610,2265 

Тютюн 1,4990 1,5499 1,4000 1,2000 

Индустриални маслодайни култури 1441,7582 1596,5820 1227,7056 716,2397 

Други индустриални култури 64,2800 78,3086 79,2836 96,6100 

Картофи 1,1334 0,6864 0,6920 0,2285 

Грах, фасул, бакла, леща и др. варива 300,4996 332,1696 87,0901 25,6319 

Пресни зеленчуци 2,8296 2,7646 1,9228 5,6009 

Разсадници 2,5199 0 0 0 

Едногодишни фуражни култури 66,9691 41,9800 57,4175 51,0649 

Ливади, засети с бобови и житни 

треви 
0 0 0 0 

Угар 132,9905 138,0435 45,8653 69,5397 

Оранжерии 0,005 0,005 0,005 0,005 

Източник: ОДЗ – Разград 

Основните видове земеделски култури, отглеждани в общината към 2020 г. са пшеница, 

слънчоглед, царевица и рапица. Най-много площи се засяват с пшеница – 60 792 дка или над 51%, 

следвани от слънчогледа – 26 102 дка или 22% и царевица за зърно – 18 454 дка или 15,6%. 

Незначителни са площите засяти с ечемик и фуражен грах. 

Таблица 16: Среден добив от декар на основните видове отглеждани земеделски култури 2017-2020 г.  

Култура 2017 2018 2019 2020 

пшеница 620 550 590 500 

ечемик 500 500 550 500 

маслодайна рапица 380 280 270 205 

царевица за зърно 650 744 650 430 

маслодаен слънчоглед 300 270 220 230 

фуражен грах 350 50 100 - 

Източник: ОДЗ – Разград 

Средните добиви от декар през последните години като цяло намаляват, с изключение на 

ечемика, при който се запазват сравнително постоянни. 



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

 
 

 

25 

 

Растениевъдството в общината е изцяло монокултурно - интензивно зърнопроизводство, малък 

дял на зеленчукопроизводство, овощарството и лозарството. 

Животновъдство 

 Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на отглежданите животни. Една 

голяма част от тях се гледат за задоволяване на собствените нужди. 

 Няма изградени съвременни специализирани ферми за отглеждане на животни. Общите 

показатели в животновъдството през последните години имат значителни отклонения, като тенденцията 

е в намаляването на техния брой. Отглеждането на крави и овце за млеконадой е  без перспектива за 

този отрасъл. Има и създадени традиции, които биха спомогнали за по-бързото приобщаване на 

населението към новите екологически изисквания при производството на мляко, месо и яйца. Броят на 

основните видове животни е с тенденция на намаляване. Причините са основно в крайно ниските 

изкупни цени на животинската продукция. 

Таблица 17: Брой животновъдни обекти и животни по видови в община Самуил към 2019 г. 

Вид обекти/животни Брой 

Говедовъдни обекти 316 

Говеда - общо 2058 

в т.ч. крави 1582 

Биволовъдни обекти 3 

Биволи – общо 3 

в. т. ч. биволици 1 

Овцевъдни ферми 664 

Овце общо 5116 

в т.ч. овце майки 3919 

Козевъдни обекти 101 

Кози – общо 1047 

в т.ч. кози майки 828 

Птицевъдни обекти 746 

в.т.ч. промишлени 1 

в.т. ч. задни дворове 745 

Птици-общо 62400 

в.т.ч. стокови носачки 1906 

в.т.ч. бройлери 59150 

в.т.ч. пуйки 350 

в.т.ч. други видове (патици, гъски) 1309 

Регистрирани пчелини 27 

Пчелни семейства - общо 3229 

Източник: ОДЗ – Разград 

 

От таблицата се вижда, че преобладават птицевъдните обекти – 746 броя, следвани от 

овцевъдните обекти – 664 броя, говедовъдните обекти – 316 броя, козевъдните обекти 101 броя, а най 

малко само з са биволовъдните обекти. Пчелните семейства в общината са 3229, а регистрираните 

пчелини 27.  

Съществен проблем за развитието на животновъдството остават строгите хигиенни и 

ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след присъединяването на страната 
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към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред реализацията на местна животновъдна продукция 

се явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и монополни, взаимоотношения между 

продавачи, посредници и купувачи. 

Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които са свързани с 

намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска конкурентоспособност на сектора. 

Намаляването на изкупните цени и заливането на пазара с вносни стоки правят сектора все по-малко 

привлекателен. Възможностите за финансиране, които предлагат европейските фондове са добър начин 

за подкрепа на сектора и неговото възстановяване.  

При развитието на селското стопанство в община Самуил трябва да се спазват изискванията на 

общата земеделска политика на ЕС, според която заетите в селското стопанство трябва да използват 

екологично-устойчиви методи на земеделие. Те трябва да се стремят да поддържат постоянни затревени 

площи /тревата абсорбира въглероден двуокис, което подпомага борбата с климатичните промени/, да 

отглеждат различни култури, а не моно култури, и да обработват определена част от тяхната орна 

територия по начин, който насърчава биоразнообразието.  

Горско стопанство  

Горските територии в общината са 6 267 ха, от които общински са 626 ха, като част от горите 

попадат в териториалния обхват на ДГС - Разград, а останалите на ДГС - „Сеслав“ гр. Кубрат към РДГ 

Русе на Северноцентрално държавно предприятие – ДП – Габрово. 

Таблица 18: Разпределение на общата горска площ на община Самуил по вид собственост към 2020 г. в хектари 

/ха/ 

Разпределение по вид 

собственост и територия 

Всичко 

в т.ч. по вид собственост: 

Държавна 

собственост 

Общинска 

собственост 

Частна 

собственост 

Временно 

стопанисвани 

от община 

хектари 

Общо, в т.ч.: 6 267 5 331 626 306 4 

Горски територии 5 905 5 178 557 170  

Гори в земеделски територии 362 153 69 136 4 

 

Източник: РДГ - Русе 

По информация от ТП ДГС – Разград общата площ на горите и горските територии в землищата 

на община Самуил е 6267 ха. От тях 85% са държавна собственост, 10% общинска и останалите частни, 

на религиозни и обществени организации или временно стопанисвани от общината. 
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Таблица 19: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от горския фонд на Самуил за 2020 г. 

Ползване на дървесина 

през 2020 г. 

Общо 

лежаща 

маса 

в т.ч. по категории дървесина 

едра средна дребна дърва вършина 

плътни кубически метри 

 

Предвидено ползване 32 960 2 566 5 595 781 23 985 33 

Добита дървесина, в т.ч.: 23 014 2 230 3 495 328 16915 46 

Възобновителни сечи 8 353 1 432 777 67 6 065 12 

Отгледни сечи 14 661 798 2 718 261 10 850 34 

Източник: РДГ - Русе 

Общата лесистост на община Самуил е 23,86%. На територията на общината има 1 преработващо 

и дървообработващо предприятие и 2 пункта за изкупуване и преработка на билки. Регистрирани са 3 

броя площадки, в които постъпва, обработва се или се експедира дървесина - в т.ч.: 1 бр. в с. Хърсово и 

2 бр. в с. Самуил. 

Забелязва се тенденция за намаляване на планираното и осъществено ползване на дървесина от 

горския фонд в общината, но залесителните мероприятия са недостатъчни. 

Община Самуил трябва да търси финансиране за залесяване и да осъществява такива проекти. 

Трябва да се избягват голите сечи в горите и по-внимателно да се следи състоянието им особено когато 

се отнася за естествени гори. 

 В обобщение може да се направят следните изводи:  

Прилагането на мерките и дейностите, включени в ОПР за периода 2014-2020 г. оказва 

противоречиви въздействия върху икономическото развитие на община Самуил. От една страна 

безработицата намалява, броят на предприятията се запазва относително постоянен, основните 

икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия се подобряват. Нараства обема на 

произведената продукция, нетните приходи от продажби и печалбите на местните фирми. От друга 

страна броят на земеделските производители се увеличава спрямо 2014 г., но през 2020 г. намалява 

спрямо 2018-2019 г. Средните добиви от декар на основните видове отглеждани култури намаляват, 

въпреки, че обработваемата земеделска земя се запазва. Не се използва пълноценно потенциала на 

общината за развитие на модерно екологично животновъдство. Туризмът също не е развит и няма 

принос за местната икономика.  

Местният бизнес се е възползвал от някои възможности за финансиране от европейските фондове 

и са реализирани редица проекти и дейности, обобщени в следващия раздел на доклада за последваща 

оценка на ОПР.  
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Последната година от прилагане на Общинския план за развитие - 2020 г. е необичайна и много 

различна, белязана със знака на пандемията от коронавируса COVID-19. Кризата нанася непредвидени 

последствия върху всички сектори на обществения живот и поставя на изпитание икономиката, 

здравните и социалните системи. Тези процеси естествено се отразиха негативно и на резултатите от 

изпълнението на Общинските планове за развитие. Обявеното извънредно положение за цялата 

тeритoрия на Република България и впоследствие - извънредна епидемична обстановка за страната, 

ограничи значително развитието на бизнеса. Пандемията възпрепятства културния, спортния, социалния 

живот и създаде икономически и финансови рискове и неустойчивост в целия регион. Данните за 

състоянието на икономиката през изтеклата календарна 2020 г. не са публикувани от НСИ към момента 

на изготвяне на настоящия доклад и анализът за отрицателното въздействие на пандемията може да бъде 

извършен едва в края на 2021 г. 

 

5. Социални дейности и услуги 

Критерий за успех и устойчивост на резултатите от прилагането на ОПР е състоянието на 

социалните услуги в община Самуил. През отчетния период 2014-2020 г. се разширяват и 

разнообразяват предоставяните социални услуги в общността и в домашна среда. Успешно 

функционират и се развиват социални услуги обезпечени с държавно, общинско и проектно 

финансиране. Изпълнява се успешно Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 

периода 2016-2020 г.  През 2014 г. в общината функционират 8 социални услуги, а в края на 2020 г. са 

разкрити 13 вида социални услуги, както следва: 

Таблица 20: Информация за функциониращите социални услуги в община Самуил през 2020 г. 

№ Социални  услуги 

К
а

п
а

ц
и

т
е
т
 

П
ер

со
н

а
л

 

Съдържание-основни дейности, 

фокус на услугата 

1 

 

 

Дом за пълнолетни лица  с умствена 

изостаналост /ДПЛУИ/, (ДДД) 

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

   

 86 

 

55 

Специализирана институция, 

предоставяща  комплекс от социални 

услуги на навършили пълнолетие, при 

които е изчерпана възможността за 

извършването им в семейната среда 

или друг вид социална превенция, 

предлагана в общността. 

 

2 

 

 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/, (ДДД) 

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

 

20 5 

Подкрепа на деца и семейства във 

високо рискови общности /жени с 

рискова бременност; деца на улицата; 

деца жертви на експлоатация; трайно 

отпаднали от училище деца и деца, 

които са в ситуация на социална 

изолация, както и на техните 

семейства/. 

3 
Център за социална рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/, (ДДД) 
30 9 

Предоставяне на консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни 
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Адрес:  с.Владимировци, ул.“В.Левски“ №2 дейности, насочени към създаване, 

поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение 

за водене на самостоятелен начин на 

живот. 

 

4 

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, (ДДД) Заповед № РД 01-

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

Изпълнителен директор на АСП  

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

 

15 14 

Предоставяне на  индивидуализирана 

грижа, подкрепа и осигуряване 

качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице. 

5 

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, (ДДД) Заповед № РД01-

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

Изпълнителен директор на АСП  

Адрес:  с.Самуил,ул. Драва № 2 

14 13 

Предоставяне на  индивидуализирана 

грижа, подкрепа и осигуряване 

качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице. 

6 

Защитено жилище за пълнолетни лица  с 

умствена изостаналост /ЗЖ/, (ДДД) 

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

 

8 5 

Предоставяне на жизнена среда, 

близка до семейната с цел създаване 

на условия за подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на хора с 

умствена изостаналост.  

7 

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, (ДДД) 

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

 

15 14 

Предоставяне на  индивидуализирана 

грижа, подкрепа и осигуряване 

качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице. 

8 

ЦНСТ за пълнолетни лица с физически 

увреждания, (ДДД)   

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

 

15 15 

Осигуряване на подходящо равнище 

на интервенция и подкрепа на 

възрастни хора с физически 

увреждания, което да даде 

възможност на хората да постигнат 

максимална самостоятелност и 

контрол над собствения си живот. 

9 
ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, (ДДД) 

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

Осигуряване на грижи за хора с 

деменция, нуждаещи се от 24 часово 

обгрижване в среда близка до 

семейната. 

10 

Център изграден по Социално включване 

Проект “ Детство без граници”, процедура 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” по ОП РЧР 

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

 
 

88 - 

Комплексни, междусекторни, 

здравни, консултативни и 

образователни  услуги за децата и 

техните семейства с цел да посрещнат 

предизвикателствата в 

образователната системата и да бъдат 

активни участници в социалния 

живот на страната. Ограничаване и 

предаване на бедността между 

поколенията. 

11 

Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“  

Адрес: с.Самуил, ул.“Х.Димитър“ №4 

2 

кухни 

по 100 

човека 

капаци

тет 

 

Общинско предприятие „Обществено 

хранене и социални услуги“ предлага 

следните услуги: Обществена 

трапезария- осигуряване на безплатна 

храна на хора с много ниски доходи 

или без доход; Дейности на 

ДСП.Осигуряване на дневна и 

почасови услуги за стари хора. 

 

12 

Предоставяне на услугите "Личен асистент и 

Домашен помощник" съгласно Споразумение 

ФС01-0728 от 28.12.2018 г., сключено между 

114 - 

Дейности за лична помощ, в това 

число и дейности с медико-социална 

насоченост;Дейности за социална 
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АСП и Община Самуил. Продължение на Проект  

“Подобряване качеството на живот на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил”, 

по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим 

живот” финансирани по ОП „РЧР”  

Адрес: Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2 

 
 

подкрепа и социално 

включване;Комунално-битови 

дейности. 

 

13 

Общинско социално предприятие 

„Озеленяване и благоустройство- община 

Самуил”- Решение №17.336 от 28.02.2017г. и  

Решение № 19.384 от 20.04.2017.г.на ОбС-

Самуил,  Проект  “Осигуряване на заетост в 

общинско социално предприятие - община 

Самуил”, процедура BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество” по 

ОП РЧР 2014-2020 г.  

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

20  

Дейности по благоустрояване и 

озеленяване на населените места на 

общината;Дейности по отглеждане 

дръвчета, храсти, цветя и други 

растения. 

 

Източник: Община Самуил 

Затрудненията, които произтичат от характера на предоставяните социални услуги са свързани 

основно с недостатъчен персонал, както и липса на подготвени квалифицирани кадри – особено 

психолози и рехабилитатори, и достатъчен финансов ресурс. 

6. Здравеопазване 

Населението в община Самуил не е добре обезпечено с лекари и медицински персонал. Здравното 

и медицинско обслужване през 2020 г. се осъществява от 3 броя индивидуални практики за първична 

извънболнична помощ и 2 броя лекарски практики по дентална медицина.  

Таблица 21: Медицински персонал и население на един лекар в община Самуил 

2014-2020 г. 

Персонал/Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лекари - - - 1 2 1 3 

Лекари по дентална 

медицина 
1 1 1 1 1 - 2 

Медицински 

специалисти по 

здравни грижи  

7 9 8 8 8 7 6 

Население на 1 лекар - - - 6453 3192 6408 6365 

Население на 1 лекар 

по дентална медицина 
6645 6570 6474 6453 6384 - 6365 

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg 

 

По данни на НСИ в началото на програмния период на територията на община Самуил няма 

лекар и цялото население се обслужва от един стоматолог. Към края на 2020 г. в общината  работят 3 

лекари, 2 зъболекари и 6 медицински специалисти по здравни грижи (с 1 по-малко спрямо 2014 г.).  

Училищното и детско здравеопазване се осигурява от 6 души медицински персонал, работещи в 

здравните кабинети в училищата и детските градини от общината. 
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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.  

7. Образование 

Състоянието на образованието е друг ключов фактор, с който се оценява влиянието на ОПР върху 

целевата територия и нейното население. 

Приоритетите в дейността на Община Самуил в сферата на образованието са съобразени с 

основните цели и принципи на промените в училищното  образование и са част от основните дейности в 

Плана за развитие на община Самуил 2014 – 2020 г. Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява 

потребностите на общинската образователна система. За отчетния период не са закривани училища и 

системата е сравнително устойчива. 

Таблица 22: Училища и учащи в община Самуил за периода 2014-2020 г. (брой) 
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2014/2015 4 23 45 585 303 282 225 113 112 230 131 99 130 59 71 

2015/2016 4 22 43 512 269 243 185 96 89 227 121 106 100 52 48 

2016/2017 4 23 42 561 295 266 196 101 95 244 135 109 121 59 62 

2017/2018 4 24 41 542 292 250 183 101 82 191 99 92 168 92 76 

2018/2019 4 25 46 526 274 252 191 103 88 147 72 75 188 99 89 

2019/2020 4 25 48 487 244 243 184 93 91 137 64 73 166 87 79 

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

На територията на Община Самуил през учебната 2019/2020 г. функционират 4 училища, в т. ч. 3 

основни училища и 1 средно училище: 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Самуил, средищно училище;  

 ОУ „Христо Ботев” - с. Владимировци, средищно училище; 

 ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - с. Хърсово, средищно училище;  

 ОУ ”Св.Климент Охридски” -  с. Желязковец 
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Три от училищата са средищни: СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Самуил; ОУ „Христо Ботев” - 

с. Владимировци и ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - с. Хърсово. 

 През учебната 2019/2020 г. в община се обучават 487 ученици, разпределени в 25 паралелки. 

Броят на учениците намалява с 39 или 7,5% спрямо предходната учебна година, но броят на учителите 

се увеличава с двама и към 2019/2020 г. е 48. Броят на паралелките се запазва непроменен, а 

разпределението по пол е почти напълно изравнено – момчетата са с 1 повече от момичетата. 

Училищните проекти в общината се изпълняват предимно съвместно с МОН.   

В Община Самуил функционират  две детски градини с шест филиала към тях, както следва: 

1. ДГ „Кокиче” с.Самуил с филиали:  

- ДГ „Осми март” с.Желязковец 

-  ДГ „Първи юни” с.Хърсово  

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

- ДГ „Детска радост” с.Голяма вода 

- ДГ „Детелина” с.Богданци 

- ДГ „Бъдеще” с.Ножарово 

- ДГ „Детелина” с.Здравец 

Таблица 23: Детски градини и деца в детските градини на община Самуил 2014-2020 г. (брой)  

Учебна година 
Детски 

градини 

Педагогически 

персонал 

Места в 

детските 

градини 

Деца 

Общо 
Момчета Момичета 

2014/2015 2 26 393 229 112 117 

2015/2016 2 24 393 190 90 100 

2016/2017 2 23 315 174 82 92 

2017/2018 2 21 314 179 87 92 

2018/2019 2 21 319 164 73 91 

2019/2020 2 21 308 167 79 88 

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

 През учебната 2019/2020 г. децата в детските градини в общината са 167, разпределени в 13 

групи, като в  ДГ „Кокиче” – с. Самуил има 1 яслена група за 2 годишни с капацитет 14 деца. Като цяло 

броят на децата в детските градини ежегодно намалява, но през последната учебна година се увеличава 

минимално от 164 на 167 деца. Капацитетът на детските заведения (308 места към 2020 г.) е достатъчен, 

за да обхване всички деца от 3 до 7 годишна възраст на територията на община Самуил.  

 Като цяло материално-техническата база в детските и учебни заведения на територията на 

община Самуил е добро и осигурява здравословна и безопасна среда за провеждане на учебно – 
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възпитателния процес, но има нужда от още ремонти, подмяна на оборудване, въвеждане на съвременни 

информационни технологии в образованието и STEM – среда. 

ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, приоритетите и 

устойчивост на резултатите 

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Самуил 2014-2020 г. са 

включени: визия, 1 главна цел, 3 стратегически цели, 4 приоритета, 13 специфични цели и 40 

мерки.  

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на община Самуил. Тя 

е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и качествата на 

средата, която изгражда, поддържа и обитава.  

Визията за развитие на община Самуил, отразена в ОПР 2014-2020 г. е: 

„Община Самуил - добър за живот и работа земеделски район с  икономически растеж и 

заетост, основани на ефективно използване на ресурсите за развитие на селско стопанство, 

хранително-вкусова промишленост и туризъм, съхранена природа и културно наследство.” 

Дългосрочната политика на Община Самуил, очертана във визията играе ключова роля за 

постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни аспекти –икономически, 

екологичен и социален. Във визията на ОПР е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и развит 

специфичният потенциал на общината, ще бъде повишена степента на икономическо развитие и ще 

бъдат подобрени условията за живот. 

Главната цел за развитието на община Самуил до 2020 г. е формулирана така: 

Устойчиво местно развитие и икономическо съживяване за преодоляване на демографската 

криза и бедността, по-добро качество на живот и обновена техническа инфраструктура. 

Устойчивото развитие на района е свързано най-вече с преодоляване на демографската криза и 

бедността, чрез насърчаване на инвестициите, предприемачеството и оползотворяване на местния 

потенциал и ресурси. 

Стратегическите цели и приоритети на ОПР на община Самуил за периода 2014-2020 г. като цяло 

са съгласувани и уместни по отношение на плановите и стратегически документи от по-високо ниво.   

Трите стратегически цели за развитие на Самуил до 2020 г. са: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  Съживяване на местната икономика и създаване на работни 

места, чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското 

стопанство, съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на 

доходите. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване и развитие на човешките ресурси,  подобряване 

качеството и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Комплексно подобряване състоянието на техническата 

инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-

историческото наследство. 

Първата стратегическа цел е насочена към развитие на местната икономика и усвояване на 

местния човешки, природен и ресурсен потенциал за привличане на инвестиции, с цел намаляване на 

безработицата и повишаване на доходите. 

Втората стратегическа цел касае развитието на човешките ресурси, насърчаване на образованието 

и социланото включване за подобряване качеството на живот.  

Третата стратегическа цел предвижда подобряване на инфраструктурите и жизнената среда, 

опазване на природата и културно-историческото наследство.   

Приоритетите в ОПР ще се използват за базови при оценката на първоначалните резултати от 

изпълнението на документа за периода 2014-2016 г.  

Приоритет 1: Създаване на условия за местно икономическо развитие, с приоритети селско 

стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм. 

Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, 

повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора в района. 

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на 

околната среда и природното богатство. 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, 

социални, образователни и културни услуги. 

Първият и най-важен приоритет е насочен икономическото съживяване и развитие на района, 

насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритети селско стопанство, хранително-

вкусова промишленост и туризъм за цялостно подобряване на жизнения стандарт на населението.  

Вторият приоритет предвижда преодоляване на демографската криза, подобряване на качеството 

на живот, създаване на условия за заетост и доходи за задържане на младите хора в района. 

Третият приоритет касае възстановяването и поддръжката на техническата инфраструктура, 

опазването на околната среда и природното богатство. 

Четвъртият приоритет на ОПР на община Самуил 2014-2020 г. е насочен към подобряване 

качеството и достъпа до услуги във всички сфери на обществения живот. 
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 В своята съвкупност така формулираните стратегически цели и приоритети и тяхната успешна 

реализация ще допринесат за изпълнение на визията и постигане целите на регионално, национално и 

европейско ниво. 

Заложените в ОПР на община Самуил 13 специфични цели детайлизират изпълнението на 

приоритетите, стратегическите цели, главната цел  и визията: 

Към Приоритет 1:  

Специфична цел 1.1: Развитие на селското и горското стопанство  

Специфична цел 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 

популяризиране и развитие на културното и природно наследство 

Към Приоритет 2:  

Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на работни места Специфична 

цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на  

съответствие с изискванията на пазара на труда  

Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в 

неравностойно положение 

Към Приоритет 3:  

Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  инфраструктура и 

подобряване качествата на средата  

Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните 

ресурси 

Към Приоритет 4:  

Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги, повишаване на 

институционалния капацитет и обществен ред и сигурност  

Специфична цел 4.2: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги 

Специфична цел 4.3: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги 

Специфична цел 4.4: Осигуряване на качествено образование 

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

В ОПР са заложени 40 мерки, на етапа на настоящата междинна оценка те остават релевантни и 

адекватни на съществуващата социално-икономическа ситуация в Самуил, на приоритетите и целите за 

развитие и финансовите възможности на Общината.  

Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между формулираната 

визия за развитие, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които трябва да 
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бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни проекти и предвидените в проектите 

дейности.   

Налице е много добра съгласуваност и много висока степен на съответствие между 

приоритетите, целите и мерките в ОПР на Община Самуил и тези на плановите и програмни 

стратегически документи на по-високо равнище - областни, регионални, национални и на равнище ЕС, а 

именно: 

 Стратегията Европа 2020 

Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС. Предизвикателството 

пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на съществуващите проблеми, но 

включва и желанието да бъде провокиран нов икономически растеж. Икономическият растеж на Европа 

трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Предложеният модел категорично 

извежда значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на 

социалните неравенства към постигането на балансирано европейско развитие. 

 Национална програма за развитие „България 2020” 

Националната програма за развитие „България 2020” е програмен документ, поставящ рамката и 

насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. „България 2020” изразява 

адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020” в границите на страната. НПР БГ2020 е 

насочена към осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в България при 

ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. 

Националната програма проследява актуалното състояние на факторите за икономическо развитие и се 

стреми към тяхното равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране върху някои от тях. 

Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал, заетост, физически капитал, 

инфраструктура, технологии и информационни системи. 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2020 

г., приета с Решение на Министерски съвет № 696/24.08.2012 г.; 

Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, равнопоставено 

и устойчиво развитие на регионите в България през периода 2012-2020. Стратегията следва да осигури 

начините и да обозначи средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони, области и 

общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата Кохезионна политика на 

ЕС на национално ниво. 

 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 

Регионалните планове за развитие се разработват в контекста и според заложените предвиждания 

на Националната стратегия за регионално развитие и специфичните характеристики на дадения район от 

ниво 2. Регионалният план на Северен централен район насочва и рамкира разработването на 
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Областната стратегия за развитие на област Разград и Общинските планове за развитие на общините в 

нейния обхват. 

Стратегическите цели и Приоритети в ОПР ще се използват за базови при извършване на 

последващата оценка. Те съчетават местния потенциал с целите и насоките за развитие на регионално, 

национално и европейско ниво. 

В своята съвкупност така формулираните цели и приоритети и тяхната успешна реализация  

могат да допринесат за изпълнение на визията. Те са релевантни и адекватни на съществуващата 

социално-икономическа ситуация в община Самуил към 2014 г. и на възможностите за развитие на 

общината.  

Постигането на целите на ОПР – Самуил допринася пряко за изпълнение целите на ОСР - 

Разград, РПР на СЦР, НСРР и ще реализира на практика общоевропейските цели на местно ниво. 

Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между формулираната визия 

за развитие, определените стратегически цели, приоритети за действие и техните специфични цели, 

които трябва да бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и 

предвидените в проектите дейности.   

Оценката на степента на постигане на целите, приоритетите и устойчивостта на резултатите е 

разгледана по стратегически цели, като към всяка една стратегическа цел е проследено изпълнението на 

конкретните специфични цели и мерки. По този начин се откроява кои от тях са изпълнени, неизпълнени 

или текущи, съответно има или няма напредък по тях.  

В извършената през 2017 г. междинна оценка за изпълнението на ОПР се съдържа подробна 

аналитична информация за дейностите, ресурсите и получените въздействия на плана от началото на 

неговата реализация. Анализът проследява изпълнението на приоритетите, като оценката е направена на 

база реализираните през периода 2014-2017 г. проекти, обекти и дейности и вложените финансови 

средства за изпълнението им. На тази основа последващата оценка надгражда изпълнението на плана в 

периода 2018-2020 г. като добавя всички изпълнени проекти и дейности по приоритети и стратегически 

цели за последните три отчетни години. 

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена последваща оценка на 

количествено измеримите показатели:  

Таблица 24: Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение 

изпълнение (в %) към 

31.12.2020 г.  

Качествена оценка на 

изпълнението  

0 (неизпълнение) - 15  слабо изпълнение  

от 16 до 40  умерено изпълнение  

от 41 до 60  добро изпълнение  

от 61 до 80  много добро изпълнение  

над 80  отлично изпълнение  
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Същият подход следва да бъде използван и на етапа на последваща оценка на на ОПР за да бъдат 

съпоставими и обобщени резултатите на изпълнението по стратегически и специфични цели за целия 

период от 2014 до 2020 г. 

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община Самуил за 

четирите основни приоритета на ОПР са заложени 114 проекта и дейности на обща стойност 196 

597 000 лева.  

На етапа на междинна оценка през 2017 г. е отчетено 18% общо техническо изпълнение за 

ОПР като цяло (на база брой изпълнени мерки)  и едва 3% финансово изпълнение на база 

привлечени ресурси по проекти, като в това число не са отчетени мерки и дейности, финансирани 

от Републиканския, Общинския бюджет, Частни инвестиции и други източници, извън 

европейските фондове. Следователно реалното финансово изпълнение на плана още на етапа на 

МО е значително по-голямо. 

Настоящата последваща оценка за изпълнение на ОПР използва за база първоначално заложения 

брой проекти и инвестиции, обобщава резултатите от междинната оценка и изследва въздействието на 

всички проекти и дейности за периода 2014-2020 г., за които има събрани данни и информация.  

Реалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на община Самуил за 

програмен период 2014-2020 г. по стратегически цели, приоритети, мерки, проекти и дейности са 

представени в следващата таблица: 

Таблица 25: Справка за проектите на Община Самуил през периода 2014-2020 г. 

 

№ 

по 

ред 

Приоритет, Специфична цел, Мярка, 

Проект/Дейност 

Обща 

стойност 

лева 

Период на 

изпълнение 

Източник на средства – 

програма, фонд, бюджет             
Резултати 

 ПРИОРИТЕТ 1  

Създаване на условия за местно 

икономическо развитие, с приоритети 

селско стопанство, хранително-вкусова 

промишленост и туризъм 

557927 

   

 Специфична цел 1.1.Развитие на 

селското и горското стопанство 

549927 
   

 Мярка 1.1.1. Разнообразяване на 

земеделските култури 

97895 
   

1 Проект на ЗП Тургут Шюкрю за създаване 

на ново земеделско стопанство  

49000 2014 Програма за развитие на 

селските райони 2007-

2013 

Финансиране на стартиращо 

земеделско стопанство на 

млад земеделски 

производител 

2 Проект за отглеждане на трайни 

насаждения – череши, праскови и малини 

48895 2019-2024 Програма за развитие на 

селските райони 2014-

2020 

Създаване на ново 

земеделско стопанство на 

млад земеделски 

производител в община 

Самуил 

 Мярка 1.1.2.Развитие на 

животновъдството 
 

   

 Мярка 1.1.3. Подпомагане развитието на 452032    
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устойчиво и високоефективно селско 

стопанство 

3 Проект на ЗП Реджеб Мехмед за 

модернизиране на земеделско стопанство 

167942 2014-2015 Програма за развитие на 

селските райони 2007-

2013 

Модернизиране и 

подобряване 

конкурентоспособността на 

съществуващо земеделско 

стопанство в община Самуил 

4 Проект на ЗП Бейсим Мустафа за 

модернизиране на земеделско стопанство 

93061 2014-2015 Програма за развитие на 

селските райони 2007-

2013 

Модернизиране и 

подобряване 

конкурентоспособността на 

съществуващо земеделско 

стопанство в община Самуил 

5 Проект на ЕТ „Туги-Ф-Февзи Юмер” за 

модернизиране на земеделско стопанство 

191029 2014-2015 Програма за развитие на 

селските райони 2007-

2013 

Модернизиране и 

подобряване 

конкурентоспособността на 

съществуващо земеделско 

стопанство в община Самуил 

 Мярка 1.1.4. Поддържане и развитие на 

горските ресурси и развитие на ловно 

стопанство 

 

   

 Специфична цел 1.2: Насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите 

8000 
   

 Мярка 1.2.1. Стимулиране на местното 

предприемачество 
8000 

   

6 Преодоляване недостига на средства и 

липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-

19 

8000 2020 ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“  

2014-2020 

Проект за възстановяване на 

дейността на фирма „Илкин“ 

ЕООД, община Самуил 

 Мярка 1.2.2. Създаване на публично-

частни партньорства и инициативи за 

икономическо развитие 

 

   

 Мярка 1.2.3. Стимулиране на  

сътрудничеството и партньорството 

 
   

 Специфична цел 1.3: Насърчаване 

развитието на интегриран туризъм, чрез 

опазване, популяризиране и развитие на 

културното и природно наследство 

 

   

 Мярка 1.3.1.Подпомагане развитието на 

местния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите 

 

   

 Мярка 1.3.2.Развитие на природни, 

културни и исторически атракции 

 
   

 ПРИОРИТЕТ 2 

Развитие на човешкия капитал, 

подобряване стандарта на живот, 

повишаване на заетостта, доходите, 

социално включване и задържане на 

младите хора в района 

591000 

   

 Специфична цел 2.1:Подобряване 

достъпа до заетост и създаване на 

работни места 

 

   

 Мярка 2.1.1. Стимулиране на 

самостоятелна заетост, предприемачество 

и създаване на нови предприятия 

 

   

 Мярка 2.1.2. Насърчаване на 

работодателите за наемане на работа на 

млади хора и подобряване условията на 

труд 
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 Мярка 2.1.3. Стимулиране на трудовата 

мобилност за увеличаване равнището на 

заетостта и доходите 

 

   

 Специфична цел 2.2: Повишаване 

качеството на човешките ресурси и 

постигане на съответствие с 

изискванията на пазара на труда 

219622 

   

 Мярка 2.2.1. Повишаване 

професионалните умения и 

квалификацията на работната сила 

 

   

 Мярка 2.2.2. Превенция на отпадането от 

пазара на труда 
219622 

   

7 „Обучение и заетост“-2019 219622 2019-2021 ОП „Развитие на 

човешките ресурси“  

2014-2020 

Обучени и назначени на 

работа 15 лица в 

неравностойно положение 

 Специфична цел 2.3: Насърчаване на 

трудовата активност и социалното 

включване на групи в неравностойно 

положение 

371378 

   

 Мярка 2.3.1. Повишаване на 

икономическата активност и намаляване 

равнището на безработица сред групи в 

неравностойно положение на пазара на 

труда 

366478 

   

8 „Старт на кариерата“ 13949 2019 Агенция по заетостта Назначени на работа 2 лица 

в неравностойно положение 

9 „Регионална програма за заетост“ 43324 2019 Агенция по заетостта Назначени на работа 10 

лица в неравностойно 

положение 

10 Проект по Национална програма "Помощ 

за пенсиониране" 

32046 2019 Агенция по заетостта Подпомогнати 2 лица в 

неравностойно положение 

11 Осигуряване на заетост в общинско 

социално предприятие - община Самуил 

277159 2019-2020 ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

Осигуряване на заетост за 

период от 12 месеца на 20 

лица от уязвими групи, лица 

с увреждания и лица в 

неравностойно положение и 

други социално изключени 

лица 

 Мярка 2.3.2. Интегриране на 

маргинализираните общности в 

обществения живот 

4900 

   

12 Инициатива за Малки Грантове на 

Програма РОМАКТ в помощ на общините 

да отговорят на пандемията от COVID-19/ 

ROMACT 

 

4900 2020 Фонд за Малки Грантове 

на Програма РОМАКТ 

към Съвета на Европа в 

Страсбург 

Предоставени 100 

индивидуални пакети -

санитарно битови материали 

на  маргинализираните 

групи, дейности по 

дезинфекция на обществени 

места и информационни 

дейности за предпазване от 

COVID19 

 ПРИОРИТЕТ 3  

Подобряване и възстановяване на 

техническата инфраструктура, опазване 

на околната среда и природното 

богатство 

5979994 

   



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

 
 

 

41 

 

 Специфична цел 3.1: Доизграждане и 

модернизиране  на техническата  

инфраструктура и подобряване 

качествата на средата 

5969994 

   

 Мярка 3.1.1. Ремонт и реконструкция на 

общински пътища и рехабилитация на 

улични мрежи 

4183949 

   

13 Проект „Подобряване облика на 

населените места и качеството на живот в 

община Самуил чрез рехабилитация на 

уличната мрежа“ с подобекти ул. "Хаджи 

Димитър", ул. "Вихрен", ул. "Здравец ", 

ул. "Цар Калоян" с. Самуил и ул. "Христо 

Ботев", ул. "Струма", ул. "Оборище" , ул. 

"Янтра" с. Владимировци 

1024515 2014 Публична 

инвестиционна 

програма „Растеж и 

развитие на регионите” 

Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в с.Самуил 

и с. Владимировци 

14 Реконструкция на улици "Преслав" с. 

Хърсово , "Царевец" с. Голяма вода 

,"Камчия" с. Желязковец, "Димчо 

Дебелянов" с. Желязковец , "Тракия" с. 

Желязковец, "Мелник" с. Богомилци , 

"Мелник" с. Кривица , "Беласица" с. 

Богданци "Богдан" с. Богданци , "Никола 

Вапцаров" с. Ножарово, "Стара планина" 

с. Ножарово "Валентина Терешкова" с. 

Ножарово и "Еделвайс" с. Пчелина 

1452550 2015 Програма за развитие на 

селските райони 2014-

2020 

Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в 

населените места на община 

Самуил 

15 Проект „Реконструкция, естетизиране на 

достъпна селищна среда в обществени 

територии в централната част на 

с.Самуил” – Етап I 

295583 2018 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в с.Самуил 

16 "Реконструкция на улична мрежа в 

населени места на територията на община 

Самуил" 

1146832 2019-2022 

В процес на 

изпълнение 

Програма за развитие на 

селските райони 2014-

2020 

Реконструкция и 

рехабилитация на улици в 

община Самуил 

17 

Основен ремонт на ул."Никола Петков" 

с.Владимировци, с.Владимировци 

24249 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

18 

Основен ремонт на ул."Шипка" 

с.Владимировци, с.Владимировци 

61614 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

19 

Основен ремонт на ул."Плиска" 

с.Владимировци, с.Владимировци 

76276 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

20 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

"Бели Лом" с. Нажарово, с. Ножарово 

20000 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

21 

Основен ремонт на ул."Огоста" с.Самуил, 

с.Самуил 

12493 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

22 

Основен ремонт на ул."Д.Благоев" 

с.Самуил, с.Самуил 

35736 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

23 

Реконструкция и рехабилитация на ул. 

"Преслав" с. Самуил, с.Самуил 

34101 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените 

места на община Самуил 

 Мярка 3.1.2. Подобряване качеството на 

транспортната мрежа и достъпа до 

населените места в общината 

 

   

 Мярка 3.1.3. Изграждане на нова и 

реконструкция на съществуваща 

водоснабдителна и канализационна 

1238034 
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инфраструктура 

24 Строително-монтажни работи по проект 

„Допълнително водоснабдяване на 

с.Самуил и с.Кривица” 

1092149 2014 ПУДООС Изграждане на водопровод 

от ПС с. Кривица до водоем 

с. Самуил - 4659 м. 

Изграждане на водопровод 

от ПС с. Кривица до водоем 

с. Кривица - 1506 м 

СМР на ПС с.Кривица, 

трафопост и ЕПО 20 kv. 

25 Аварийни СМР на водосток и сондаж в 

с.Кривица 

103885 2014 Общински бюджет Подобряване състоянието на 

водоснабдителната мрежа в 

с.Кривица, община Самуил 

26 Пресондиране на дълбок сондаж с.Голям 

Извор, с. Голям Извор 

42000 2020 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

водоснабдителната 

инфраструктура в община 

Самуил 

 Мярка 3.1.4. Предотвратяване и 

ограничаване на последиците от природни 

бедствия и аварии 

15121 

   

27 Аварийно възстановяване на подпорна 

стена в с.Голяма вода  

15121 2014 Общински бюджет Извършване на неотложни 

ремонтно-възстановителни 

работи 

 Мярка 3.1.5. Подобряване качеството и 

обхвата на телекомуникациите 

 
   

 Мярка 3.1.6. Повишаване на енергийната 

ефективност и ВЕИ 

 
   

 Мярка 3.1.7. Комплексно планиране и 

устройство на територията 

532890 
   

28 Изработване на проект за Общ устройствен 

план на община Самуил 

92465 2015 Общински бюджет Подобряване плановата 

обезпеченост на община 

Самуил 

29 Проект„Реконструкция,естетизиране на 

достъпна селищна среда в обществени 

територии в централната част на с.Самуил-

Етап I 

323090 2018-2019 Републикански бюджет - 

ПМС 

Подобряване на обществена 

инфраструктура в 

населените места на община 

Самуил 

30 Закупуване на 4 броя преместваеми 

конструкции (фургони-контейнери) за 

гробищни паркове 

17880 2019 Републикански бюджет Подобряване на обществена 

инфраструктура в 

населените места на община 

Самуил 

31 Реконструкция,естетизиране на достъпна 

селищна среда в обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап IІ, с.Самуил 

99455 2019-2021 

В процес на 

изпълнение 

Републикански бюджет Подобряване на обществена 

инфраструктура в 

населените места на община 

Самуил 

 Специфична цел 3.2:Опазване на 

околната среда и пълноценно 

използване на природните ресурси 

10000 

   

 Мярка 3.2.1. Укрепване и поддържане на 

биологичното разнообразие и зелената 

система 

 

   

 Мярка 3.2.2. Подобряване управлението 

на отпадъците 
10000 

   

32 Проект на Кметство с.Хърсово 

„Екологичното съзнание – изградено от 

самите нас и за нас” 

10000 2015 ПУДООС, Кампания 

„За чиста околна среда” 

Провеждане на екологични 

мероприятия за опазване на 

околната среда в с.Хърсово 

 ПРИОРИТЕТ 4 

Подобряване на качеството и достъпа до 

административни, здравни, социални, 

образователни и културни услуги 

5763787 

   

 Специфична цел 4.1: Подобряване на 372480    
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административните услуги, повишаване 

на институционалния капацитет и 

обществен ред и сигурност 

 Мярка 4.1.1.  Повишаване на 

административния и институционален 

капацитет  

75156 

   

33 Проект “Подобряване процеса на 

разработване, въвеждане механизми за 

мониторинг и оценка на прилаганите 

политики в община Самуил” 

75156 2014 ОП „Административен 

капацитет” 2007-2013 

Подобряване 

административния капацитет 

на община Самуил 

 Мярка 4.1.2.  Подобряване на материално-

техническата база на администрацията 
297324 

   

34 Саниране на административна сграда в 

с.Самуил, ул.Х.Димитър”№5 

19123 2015 Общински бюджет Подобряване състоянието на 

административна 

инфраструктура 

35 Основен ремонт на покривна конструкция 

на кметство с.Ножарово 

15954 2018 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

общинска административна 

инфраструктура 

36 Реконструкция и разширение на Общинска 

сграда в с.Самуил, с.Самуил 

262247 2020-2021 

В процес на 

изпълнение 

Републикански бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване на 

техническото състояние на 

административни сгради в 

община Самуил 

 Мярка 4.1.3.  Повишаване 

информираността на гражданите за 

дейността и резултатите от работата на 

администрацията 

 

   

 Мярка 4.1.4.  Осигуряване на обществен 

ред и сигурност в населените места на 

общината 

 

   

 Специфична цел 4.2: Повишаване 

достъпа до устойчиви и качествени 

здравни услуги 

621085 

   

 Мярка 4.2.1.  Подобряване на материално- 

техническата база в здравеопазването 

 
   

 Мярка 4.2.2.  Повишаване качеството и 

подобряване достъпа до здравни услуги 
621085 

   

37 Проект “Детство без граници”, процедура 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие” 

621085 2016-2021 

В процес на 

изпълнение 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“  

2014-2020 

Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция 

на здравето чрез подкрепа за 

осигуряване на здравна 

детска консултация и 

дейности по превенция на 

заболяванията на деца. 

 Специфична цел 4.3: Разширяване 

обхвата и вида на социалните услуги 

3226415 
   

 Мярка 4.3.1.  Изграждане и обновяване на 

обекти на социалната инфраструктура 
1008029 

   

38 „Изграждане на сграда за нуждите на 

ЦСРИ – с. Владимировци" 
135417 2016 

Програма „Красива 

България” и Общински 

бюджет 

Подобряване на 

материално-техническата 

база в сферата на 

социалните услуги 

39 „Изграждане на столова за социален 

патронаж“ 

248897 2015 Публична 

инвестиционна 

програма „Растеж и 

развитие на регионите” 

и Община Самуил 

Подобряване на 

материално-техническата 

база в сферата на 

социалните услуги 

40 Саниране сградата на ЦОП в с.Самуил 18312 2014 Общински бюджет Подобряване състоянието на 

социалната инфраструктура 

в община Самуил 
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41 Саниране сградата на Защитено жилище в 

с.Самуил 

10926 2015 Общински бюджет Подобряване състоянието на 

социалната инфраструктура 

в община Самуил 

42 „Изграждане на едноетажна сграда към 

сграда за предоставяне на социални 

услуги 

85316 2018-2019 
Републикански бюджет и 

Общински бюджет 

Подобряване на материално-

техническата база в сферата 

на социалните услуги 

43 Естетизиране на пространството около 

сградата на ЦНСТ с.Пчелина 

18438 2018 Републикански бюджет Подобряване на база в 

сферата на социалните 

услуги 

44 Изграждане на асансьор към ДПЛУИ 

Самуил 

61249 2019 

Републикански бюджет 

Подобряване състоянието 

на социалната 

инфраструктура в община 

Самуил 

45 Закупуване на водогреен котел за ДПЛУИ 

Самуил 

7128 2019 

Републикански бюджет 

Подобряване състоянието 

на социалната 

инфраструктура в община 

Самуил 

46 Изграждане на достъпна среда ЦНСТ Хума 10400 2019 

Републикански бюджет 

Подобряване състоянието 

на социалната 

инфраструктура в община 

Самуил 

47 Изграждане на 2 бр.беседки -ЦНСТ 

Богомилци 

2226 2019 

Републикански бюджет 

Подобряване състоянието 

на социалната 

инфраструктура в община 

Самуил 

48 Осигуряване на достъпна среда в сградата 

на Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост“ 

с. Самуил 

58349 2020 Фонд  „Социална 

закрила” към МТСП 

Изградена стълбищна 

платформа за превоз на 

лица, седящи в инвалидна 

количка за стълбищни 

пространства със завои 

и/или промяна в наклона,  

осигуряваща свободен 

достъп и възможност за 

придвижване на хората до 

всички елементи на 

вътрешната среда 

49 НП „Предоставяне на грижи в домашна 

среда” 

 
 

156537 2020 Републикански бюджет Предоставена грижа в 

домашна среда на лица с 

трайно намалена 

работоспособност и на 

възраст над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

50 Проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил”-Компонент 2 

 

86336 2019-2021 

В процес 

на 

изпълнение 

ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Разширен достъп до услуги 

за възрастните хора, 

самотните хора и хората с 

увреждания. 

Повишено качеството на 

услугите за дългосрочни 

грижи и повишаване на 

квалификацията и 

мотивацията на персонала. 

51 

Проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил”-Компонент 3 

 

76242 

2020 

ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Предоставени услуги 

свързани с доставка на храна, 

заплащане на битови сметки 

или административни услуги 

във връзка с пандемичната 

ситуация. 

52 Проект „Патронажна грижа за възрастни 32256 2019-2021 ОП Разширен достъп до услуги 
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хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и Община Самуил”-Компонент 4 

 

В процес 

на 

изпълнение 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

2014-2020 

за възрастните хора, 

самотните хора и хората с 

увреждания. 

Повишено качеството на 

услугите за дългосрочни 

грижи и повишаване на 

квалификацията и 

мотивацията на персонала. 

 Мярка 4.3.2.  Подобряване качеството и 

достъпа до социални услуги в общността 
2218386 

   

53 Проект „Нови възможности за грижа” 116287 2016 ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  

2014-2020 

Намаляване риска от 

зависимост от 

институционален тип грижи 

и подобряване качеството на 

живот на възрастни болни 

лица и хора с увреждания в 

община Самуил 

54 Проект „Подобряване качеството на живот 

на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

Община Самуил” 

496738 2016 ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  

2014-2020 

Повишаване обхвана на 

социалните услуги в община 

Самуил 

55  „Целево подпомагане с топъл обяд в 

община Самуил“ 

 

82309 2020 Целева програма „Топъл 

обяд у дома в условията 

на извънредна ситуация-

2020“ на АСП 

Предоставяне на храна на 

170 потребители от уязвими 

групи; Снабдяване с 

необходимите им лекарства и 

продукти от първа 

необходимост; Консултирани 

лица за предпазване от 

COVID19 и начините за 

реакция при съмнения от 

заразяване. 

56 Проект ”Осигуряване на топъл обяд в 

Община Самуил” 

418283 2016-2020 ОП за храни и/или 

основно материално 

подпомагане" от Фонда 

за европейско 

подпомагане на най-

нуждаещите се лица 

Представя услугата топъл 

обяд на 155 потребители. 

 

57 Проект „Приеми ме 2015” 1104769 2016-2021 

В процес на 

изпълнение 

ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Предоставяне на социална 

услуга приемна грижа за деца 

 Специфична цел 4.4:Осигуряване на 

качествено образование 

1429938 
   

 Мярка 4.4.1.  Подобряване достъпа до 

предучилищно и училищно образование 
1282939 

   

58 Проект „Детство без граници”  

 

418285 2018-2019 Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Реализация на дейности за 

превенция на ранното 

отпадане от училище 

 

59 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 

– Самуил за осигуряване на допълнително 

обучение на учениците от 

прогимназиалния етап на основното 

образование 

1848 2019 НП на МОН  

„С грижа за всеки 

ученик” 

Усвояване на заложените 

знания по БЕЛ, траен 

интерес към предмета, 

подобряване на успеха по 

БЕЛ и ангажираност на 

учениците 

60 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 

– Самуил за подобряване качеството на 

образование 

7322 2019 НП на МОН „Подкрепа 

за успех” 

ОП НОИР 

Подпомагане равният 

достъп до качествено 

образование и по – пълното 

обхващане на учениците в 

училищното образование 
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чрез дейности за 

преодоляване на 

затруднения в обучението и 

пропуски при усвояването 

на учебното съдържание. 

61 Проект „Социално-икономическа 

интеграция и подобряване на достъпа до 

образование на лица от уязвими групи в 

община Самуил“  Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа дo образование“-

Компонент 1 

849481 2019-2020 ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 

2014 – 2020; 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020  

 

Превенция от отпадане от 

образователната система. 

Повишаване на 

образователните резултати на 

учениците. Ангажиране на 

родителите в образователния 

процес. 

Интеграция на пазара на 

труда на лица от 

маргинализираните групи. 

62 Проект „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование” ДГ 

с.Самуил и  ДГ с.Владимирови 

6003 2020-2021 

В процес на 

изпълнение 

Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

2014 – 2020 

 

Изплащане на таксите за 

посещаване на детска 

градина за децата.  

 Мярка 4.4.2.  Обновяване на материалната 

и техническа база на образователните 

институции 

146999 

   

63 Външно саниране и ремонт на покрив на 

Основно училище “Христо Ботев” 

с.Владимировци 

17332 2018 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

общинска образователна 

инфраструктура 

64 Изграждане на безжична интернет мрежа 

в СОУ с.Самуил 

12300 2018 Републикански бюджет Подобряване технологичното 

оборудване в общинска 

образователна 

инфраструктура 

65 Изграждане на детска площадка към ОДЗ 

„Кокиче” с.Самуил 

29111 2018 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

общинска образователна 

инфраструктура 

66 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 

– Самуил за ИКТ в системата на 

предучилищно и училищно образование 

12750 2019 Национална програма на 

МОН 

Изградена безжична 

интернет мрежа в 

училището 

67 Проект на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” 

с. Хърсово за ИКТ в системата на 

предучилищно и училищно образование 

12750 2019 Национална програма на 

МОН 

Изградена безжична 

интернет мрежа в 

училището 

68 Проект на ОУ ”Христо Ботев” – 

с.Владимировци за ИКТ в системата на 

предучилищно и училищно образование 

10500 2019 Национална програма на 

МОН 

Изградена безжична 

интернет мрежа в 

училището 

69 Проект на ОУ ”Св.Климент Охридски” – 

с.Желязковец за ИКТ в системата на 

предучилищно и училищно образование 

6650 2019 Национална програма на 

МОН 

Изградена безжична 

интернет мрежа в 

училището 

70 Проект на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 

– Самуил за подобряване на материално-

техническата база 

5200 2019 НП на МОН 

„Ученически шкафчета” 

Училището е оборудвано с 

ученически шкафчета за 

олекотяване на 

ученическите раници 

71 Проект на ОУ ”Христо Ботев” – 

с.Владимировци за подобряване на 

материално-техническата база 

3400 2019 НП на МОН 

„Ученически шкафчета” 

Училището е оборудвано с 

68 ученически шкафчета за 

олекотяване на 

ученическите раници 

72 Проект на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” 

с. Хърсово за подкрепа на целодневното 

обучение на учениците 

9235 2019 НП на МОН 

„Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда” 

Обзаведена стая за 

занимания по интереси за 

учениците от начален етап в 

ЦДО, закупени 

образователни игри, книги, 

консумативи и обучителни 
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материали 

73 Проект на ОУ ”Христо Ботев” – 

с.Владимировци за подкрепа на 

целодневното обучение на учениците 

10050 2019 НП на МОН 

„Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда” 

Обзаведена стая за 

занимания по интереси за 

учениците от начален етап в 

ЦДО, закупени 

образователни игри, книги, 

консумативи и обучителни 

материали 

74 Оборудване на детска площадка ЦДГ 

Радост с.Владимировци, с. Владимировци 

17721 2019-2020 Общински бюджет Подобряване на 

материално-техническата 

база на учебните заведения 

в община Самуил 

 Специфична цел 4.5: Развитие на 

културата, спорта и младежките 

дейности 

113869 

   

 Мярка 4.5.1.  Инвестиции, свързани с 

опазване, възстановяване и използване на 

културното наследство 

 

   

 Мярка 4.5.2.  Обновяване, ремонт и 

оборудване на културни институции 
9431 

   

75 Основен ремонт на читалище 

„Н.Й.Вапцаров - 1930” с.Здравец 

9431 2018 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

общинска културна 

инфраструктура 

 Мярка 4.5.3.  Развитие на художествена 

самодейност и на културни събития 

 
   

 Мярка 4.5.4.  Ремонт, модернизация и 

изграждане на спортна инфраструктура 
104438 

   

76 "Изграждане на спортна инфраструктура в 

с. Богданци, община Самуил" 

 

89898 2019-2021 

В процес на 

изпълнение 

Оперативна програма 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

Подобряване състоянието на 

спортната база в населените 

места на община Самуил 

77 Ремонт на детска площадка  в парка на 

село Владимировци 

14540 2019 Републикански бюджет Подобряване състоянието на 

спортната база в населените 

места на община Самуил 

 Мярка 4.5.5.  Насърчаване дейността на 

спортните и младежки клубове 

 
   

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 12 892 708 

 

Обобщената справка показва, че за периода 2014-2020 г. в община Самуил са изпълнени 77 

проекти и дейности на обща стойност 12 892 708  лева.  

За постигане на заложените цели най-съществен принос има Общинска администрация -  Самуил, 

която е привлякла най-много средства от европейските фондове за периода 2014-2020 година. За 

изпълнение на ОПР са допринесли и проектите с така наречените „меки мерки” на местните училища, 

детски градини и социални институции. В партньорство с учебни и детски заведения са изпълнени общо 

15 проекта. Бизнесът също изпълнява проекти и дейности, финансирани от ПРСР и ОПИК, включително 

по мерките за преодоляване на последиците от пандемията от коронавирус COVID 19 в края на отчетния 

период.  

Общината е изпълнила 3 съвместни проекта с община Лозница за предоставяне на социални 

услуги. Няма международни проекти и дейности, както и съвместни проекти в условия на публично-

частно партньорство с бизнеса.  
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Изводът, който се налага от анализа е, че за отчетния период са изпълнени 77 проекти и 

дейности на стойност 12 892 708  лева, което допринася за 68% техническо и 7% финансово 

изпълнение на ОПР. Община Самуил се справя сравнително добре с  реализацията на плана на база 

заложени и изпълнени проекти, обекти и дейности. 

Местният бизнес, земеделски производители и предприятия са изпълнили през отчетния 

програмен период 6 проекта на стойност 557 927 лева, с което са допринесли за около 7% от 

техническото и 4% от финансовото изпълнение на ОПР.  

Бизнесът все още не се справя много добре и не е достатъчно активен при 

кандидатстването за финансиране на проекти от европейските фондове. 

Липсва информация за частните инвестиции на местния бизнес за периода 2014-2020 г., така че 

вероятно приносът му в общата реализация на плана е много по-голям.  

Реалното финансово и техническо изпълнение на плана не може да бъде измерено точно. В 

настоящата последваща оценка ще представим събраните данни за проектите на частния сектор, за 

които има официална информация, за да оценим общия напредък и постигнатите резултати и 

въздействия върху целевата територия и нейното население. 

По информация и Справки на ДФ „Земеделие” за отчетния период по ПРСР на територията 

на община Самуил са изплатени средства по 14 проекта на обща стойност 2 987 975 лева.  

Проверка в ИСУН показва, че за 2014-2020 година за района на община Самуил има 

регистрирани 15 договори за финансиране на проекти с 4 различни бенефициенти на обща 

стойност 4 561 988.90 лева. 

За база в последващата оценка на ОПР за степен на постигане на съответните цели и устойчивост 

на резултатите са взети шестте приоритетни области на плана и съответните мерки към тях. След 

направения подробен анализ на реализираните проекти по изпълнението на ОПР на Община Самуил за 

периода 2014-2020 г. бяха изведени следните конкретни данни за постигнатия напредък по 

стратегически и специфични цели, както следва:  

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

приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм. 

В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този приоритет са 

заложени 3 специфични цели, 9 мерки и 27 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 42 075 000 лева.  

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 1 са изпълнени 6 проекта за 558 хил. лева.  

По Специфична цел 1.1. Развитие на селското и горското стопанство има изпълнени 5 

проекта за 550 хил. лева. Проектите са на частни фирми и земеделски производители за създаване и 

разширяване дейността на земеделски стопанства. 
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По Специфична цел 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите, е изпълнен 1 

проект за 8 000 лева. 

По Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 

популяризиране и развитие на културното и природно наследство, няма изпълнени проекти и 

дейности и напредъкът е нулев. 

Анализът показва 22% техническо преизпълнение и около 1,33% финансово изпълнение на 

Приоритет 1 в края на периода. Следва да се даде умерена оценка на техническото и слаба на 

финансовото изпълнение на приоритета. Като цяло общата оценка за постигнатия напредък в 

това направление не е добра. Причината за слабото финансово изпълнение е в завишените 

прогнозни цени и липсата на мащабни инвестиции и бизнес проекти на големи стойности в 

рамките на отчетния период. 

Изпълнение на Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на 

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

района. 

В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този приоритет са 

заложени 3 специфични цели, 7 мерки и 10 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 3 640 000 лева.  

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 2 са изпълнени 6 проекти и дейности на обща 

стойност 591 хил. лева.  

По Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на работни места, през 

програмния период няма изпълнени проекти и дейности. 

По Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на 

съответствие с изискванията на пазара на труда, е изпълнен един проект за 220 хил. лева. 

По Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на 

групи в неравностойно положение, отчитаме реализирани 5 проекта за 371 хил. лева. 

Анализът показва добро техническо изпълнение на Приоритет 2 от 60% спрямо 

заложеното в плана и умерено финансово изпълнение – 16% в края на периода. На етапа на 

последваща оценка може да се обобщи, че в това направление е постигнато добро общо 

изпълнение. 

Изпълнение на Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. 

В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този приоритет са 

заложени 2 специфични цели, 9 мерки и 34 дейности/проекта, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 126 696 000 лева.  



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

 
 

 

50 

 

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 3 са изпълнени 20 проекти и дейности на обща 

стойност 5980 хил. лева. 

По Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  инфраструктура 

и подобряване качествата на средата, отчитаме 19 проекта за 5 970 хил. лева.  

По Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на 

природните ресурси е изпълнен само 1 проект за 10 000 лева на кметство с. Хърсово, финансиран от 

ПУДООС. 

Анализът показва 59% (добро) техническо изпълнение на Приоритет 3 и около 5% 

(задоволително) финансово изпълнение спрямо заложеното в плана. На етапа на последваща 

оценка може да се обобщи, че в това направление също е постигнато добро общо изпълнение на 

база брой реализирани проекти и усвоени средства през програмния период 2014-2020 г. 

Изпълнение на Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

здравни, социални, образователни и културни услуги. 

В Стратегическата част на ОПР и Програмата за неговата реализация към този приоритет са 

заложени 5 специфични цели, 15 мерки и 43 дейности/проекти, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 24 186 000 лева.  

През програмен период 2014-2020 г. по Приоритет 4 са приключени 45 проекти и дейности на 

обща стойност 5 764 хил. лева. 

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

институционалния капацитет и обществен ред и сигурност, отчитаме 4 проекта за 372 хил. лева.  

По Специфична цел 4.2: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги, е 

изпълнен само един проект за 621 хил. лева. 

По Специфична цел 4.3: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги, отчитаме 20 

изпълнени проекти и дейности за 3226 хил. лева. 

По Специфична цел 4.4: Осигуряване на качествено образование, са реализирани общо 17 

проекти и дейности за 1430 хил. лева. 

По Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности, отчитаме 3 

изпълнени проекта на стойност 114 хил. лева. 

Анализът на напредъка по Приоритет 4 показва, че е постигнато отлично техническо 

изпълнение – 105% и добро финансово изпълнение от 24%. На етапа на последваща оценка може да 

се обобщи, че в това направление е постигнато най-добро общо изпълнение през програмния период 

2014-2020 г.  

ИЗВОДИ:  
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В общия си вид стратегията за развитие на община Самуил с акценти – местно 

икономическо развитие, инвестиции в човешкия капитал, подобряване на инфраструктурата, 

качествени обществени услуги и опазване на околната среда е уместна по отношение на основните 

нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя в следващия програмен период 

2021-2027 г.  

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община Самуил за 

четирите основни приоритета на ОПР са заложени 114 проекта и дейности на обща стойност 196 

597 000 лева, а в края на периода е отчетено общо изпълнение на 77 проекти и дейности на 

стойност 12 892 708  лева. 

На тази база можем да обобщим, че на етапа на последваща оценка на ОПР отчитаме 68% 

или много добро техническо и 7% или умерено финансово изпълнение. Съгласно възприетата 

Методика за качествена оценка на количествените показатели може да се даде добра обща оценка 

за цялостното изпълнение на Общинския план за развитие на община Самуил за програмен 

период 2014-2020 г. 

 Обобщено можем да посочим Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до 

административни, здравни, социални, образователни и културни услуги, като най-успешен на 

етапа на последваща оценка на ОПР със средно 105% техническо и 24% финансово изпълнение. 

По този приоритет са реализирани най-голям брой проекти и дейности - 45. На второ място по 

степен на постигане на целите в рамките на отчетния период се нарежда Приоритет 2: Развитие на 

човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, 

социално включване и задържане на младите хора в района, с 60% техническо и около 16% 

финансово изпълнение. Трети е Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство, с 59% техническо и 5% 

финансово изпълнение спрямо заложеното в план. Тук са най-многото привлечени средства в 

рамките на отчетния програмен период. Може да се обобщи, че по Приротите 3 са и най-

устойчивите резултати и ползи от реализираните инфраструктурни дейности и проекти с най-

дълготраен ефект за целевата територия и нейното население. 

 Добрите резултати от изпълнението на ОПР се дължат на съвместните усилия на Община 

Самуил, образователни, културни институции и местния бизнес, които също са били активни в 

изпълнението на проекти и са допринесли за привличане на инвестиции, подобряване качеството 

на живот на населението и средата на обитаване в целевата територия. Изпълнението на плана е 

много успешно и вероятно е значително над отчетените проценти техническо и финансово 

изпълнение, но липсват данни и информация за всички инвестиции, проекти и дейности на 

частния сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в 
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последващата оценка. 

ІV.  Оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси 

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на 

конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие. Ефектът от 

прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието 

на съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното население. Наблюдението и 

оценката на изпълнението на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и 

ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на общината 

/настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква 

набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване 

изпълнението на плана.  

4.1. Оценка за ефективност 

Оценката за ефективност на ОПР се изготвя на база заложените в документа индикатори 

(показатели) за мониторинг и преглед на тяхната измеримост, актуалност, съгласуваност и отношение 

към напредъка в изпълнението на плана.  

Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати, 

продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното 

население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват не само 

използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху 

територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети 

интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и 

адаптивност при оценяване изпълнението на плана.  

 За мониторинг и оценка на Общинския план за развитие на община Самуил са включени 

комплекс от индикатори, които оценяват напредъка в постигане на заложените Стратегически цели и 

Приоритети на плана.  

Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните стойности на 

отделните индикатори, които са определени от официални източници на информация и степента на 

постигане на заложените желани крайни стойности. В ОПР на община Самуил дефинираните 

индикатори са посочени без начални и целеви стойности. За нуждите на оценката приемаме, че 

началните стойности са 0. На тази база се оценяват конкретните измерими показатели, за които има 

надеждна информация на етапа на последваща оценка.  
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Данните в Таблица 26 представят оценката за ефективността на ОПР на община Самуил като 

всеки от изброените индикатори допринася за постигане на определена стратегическа цел или приоритет 

на плана. Индикаторите в абсолютна стойност се отчитат към 31.12.2020 г., а останалите в натрупване от 

първата година на изпълнение на ОПР 2014 г. до края на 2020 г. Някой показатели, които не могат да 

бъдат отчетени на годишна база или, за които няма данни не са включени в Доклада за Последваща 

оценка или са оставени със стойностите им от Доклада за Междинна оценка на ОПР. 

 

Таблица 26: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите на Плана за развитие на община Самуил за 

периода 2014-2020 г. по индикатори за наблюдение 

Стратегическа 

цел (СЦ) 

Приоритет (П) 

Индикатор Мярка 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

към 2020 

Отчетна 

стойност 

към 2020 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
    

СЦ-2 Население на община Самуил Брой 7005 7150 6365 

СЦ-2 Деца в детските градини  Брой 230 235 167 

СЦ-2 Ученици в училищата  Брой 597 610 487 

СЦ-1 
Намаляване равнището на 

безработица  
( %) 37,8 29 26,1 

СЦ-1 Коефициент на заетост  ( %) 30 33 56 

СЦ-1 
Коефициент на икономическа 

активност 
( %) 35 37 50 

СЦ-3 
Население (жители) с подобрено 

третиране на отпадъчните води 
Брой 0 4711 0 

СЦ-3 
Население с подобрено 

водоснабдяване 
Брой 0 6510 1980 

СЦ-3 
Внедрени мерки за енергийна 

ефективност в общински сгради 
Брой 0 6 12 

 ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ     

П-2 Наети на работа безработни лица Брой 0 1500 1200 

П-2 
Осигурени работни места за лица в 

неравностойно положение  
Брой 0 500 495 

 П-1 
Стопански единици (предприятия) 

в община Самуил 
Брой 86 115 101 

 П-1 
Нетни приходи от продажби на 

предприятията 
Хил.лв. 38676 59564 30596 

П-1 

Произведена продукция в 

нефинансовите предприятия на 

общината 

Хил.лв. 37276 48486 29895 

П-3 Ремонтирани пътища Км. 20 43 45 

П-3 
Подобрена улична мрежа в лошо 

състояние 
Км. 0 60 85 

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

П-1 Обработваеми земеделски земи Дка. 146144 148000 151037 

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

П-1 Залесени горски територии Дка 19000 23000 32219 

П-1 
Подпомогнати и модернизирани 

земеделски стопанства 
Брой 28 56 5 

П-1 Земеделски производители Брой 202 350 240 

П-4 
Създадените "онлайн" 

административни услуги 
Брой 0 2 0 

П-4 
Общински служители преминали 

курсове и обучения 
Брой 0 30 40 
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П-4 Културни събития Брой 0 5 5 

П-4 Предоставяни социални услуги 
Брой 

 
8 14 13 

П-4 
Новосъздадени или благоустроени 

зелени площи 

Брой 

 
0 5 5 

П-4 
Подобрено състояние на 

религиозни храмове  

Брой 

обекти 
0 5 0 

П-3, П-4 
Новосъздадени или обновени 

детски площадки 
Брой 0 10 3 

П-3, П-4 
Новосъздадени или обновени 

спортни площадки 
Брой 0 10 2 

Резултатите от оценката показват, че през всичките седем години от изпълнение на ОПР 

населението на общината намалява, демографските показатели се влошават, броят на учениците и 

децата в детските градини също намалява. Данните за тези индикатори показват незадоволителен 

напредък в постигането на Стратегическа цел 2 на ОПР: Повишаване и развитие на човешките ресурси,  

подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното 

включване. 

В същото време безработицата в общината значително намалява, но през 2020 година отново се 

повишава, в резултат на пандемията от коронавирус. Към 2019 г. икономиката бележи известен ръст, 

броят на предприятията се увеличава, приходите от дейността и печалбите на местните фирми също 

нарастват. Местното земеделие и животновъдство са в застой и не създават нови работни места. Всичко 

това показва незадоволителен напредък в постигане на Стратегическа цел 1 на ОПР: Съживяване на 

местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на ресурсите и 

привличане на инвестиции в селското стопанство, съпътстващи дейности и услуги за намаляване на 

безработицата и повишаване на доходите. 

Анализът на индикаторите, съотносими към Стратегическа цел 3: Комплексно подобряване 

състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на 

природното богатство и културно-историческото наследство, показва сравнително добър напредък в 

постигането й. За това допринасят подобряването на улична мрежа, ремонти на сгради и други обекти на 

техническата инфраструктура. 

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

е постигнат при изпълнението на Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. На второ място е Приоритет 4: 

Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, социални, образователни и 

културни услуги, на трето място Приоритет 1: Създаване на условия за местно икономическо развитие, с 

приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм и на последно място 

Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на 

заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора. 
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Местната икономика се развива устойчиво през последните години. Значително се увеличават 

произведената продукция и нетните приходи от продажби на местните фирми. Нараства 

предприемаческата активност на земеделските производители за усвояване на средства от ПРСР и на 

индустриалния сектор за проекти по ОПИК. Безработицата в общината намалява, създават се нови 

работни места. Почти всички деца са обхванати в образователната система и намалява броят на 

преждевременно напусналите училище. Развиват се успешно нови видове качествени социални услуги. 

Повишават се квалификацията и качеството на работната сила. Насърчават се местни инициативи за 

заетост и социално включване на хората в неравностойно положение. 

ИЗВОДИ: 

  Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикаторите за наблюдение показва слабо 

и колебливо през годините подобряване на икономическото развитие на община Самуил, 

частично обновяване на инфраструктурите, развитие на разнообразни и качествени социални 

услуги, намалямане на безработицата, грижа за опазването на околната среда и други 

положителни въздействия. Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в 

инфраструктурата - ремонт на пътища, улици, обновяване на водопроводи, ремонти на 

обществени сгради, детски и спортни площадки и др. На следващо място са инвестициите в 

развитие на социални услуги и в обучения и преквалификация и успешна реализация на пазара 

на труда на човешките ресурси. 

Остават нерешени проблемите с привличане на достатъчно инвестиции за създаване на 

нови работни места и задържане на младите хора в района. Кризата с коронавирусът COVID 19 

през 2020 г. поставя на сериозни изпитания икономическата, здравната и социална система в 

общината.  Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху 

населението и целевата територия можем да дадем добра обща оценка в изпълнението на плана за 

2020 г. на база индикаторите за въздействие и резултат, въпреки пандемията, извънредните 

разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в ОПР и показват, че най-

добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението на Стратегическа цел 3: 

Комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, 

съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческото наследство. 

Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху 

населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност за периода 2014-

2020 г.  

На база индикатори ОПР на община Самуил бележи много добро изпълнение на етапа на 

последваща оценка.  
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4.2. Оценка за ефикасността на използваните ресурси 

Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи 

(финансови средства). Колкото вложените разходи са по-малки, а постигнатите резултати по-значими, 

толкова по-ефикасни са действията. Докато ефективността дава отговор на въпроса „дали са изпълнени 

нужните за подобряване състояните на целевата територия и нейното население проекти и дейности“, 

ефикасността дава отговор на въпроса, дали проектите и дейностите са изпълнени по икономически 

изгоден за обществото начин. 

Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между използваните 

ресурси при изпълнението на заложения ОПР за целия период от време 2014-2020 г. Извършен е 

аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани от община Самуил, други организации и 

частни компании, финансирани със средства от бюджета на общината, структурни фондове на ЕС, 

ЕЗФРСР, частни инвестиции и други източници. 

 В тази част на последваща оценка ще разгледаме финансовото изпълнение на отделните 

приоритети на база сравнение между заложеното в Индикативната финансова таблица на ОПР и реално 

отчетеното изпълнение и инвестиции, както и броя на изпълнените проекти. 

Таблица 27: Обобщена оценка на изпълнението на ОПР на община Самуил за периода 2014-2020 г. по приоритетни 

области 

Приоритет  

Прогнозен 

брой 

проекти 

Прогнозна 

стойност 

хил. лева 

Отчетен 

брой 

проекти 

2014-2020 г. 

Отчетна 

стойност на 

изпълнените 

проекти за 

2014-2020 г. 

хил. лева 

Техническо 

изпълнение в 

% за  

2014-2020 г. 

Финансово 

изпълнение  

в % за  

2014-2020 г. 

Приоритет 1 27 42075 6 558 22.22 1.33 

Приоритет 2 10 3640 6 591 60.00 16.24 

Приоритет 3 34 126696 20 5980 58.82 4.72 

Приоритет 4 43 24186 45 5764 104.65 23.83 

ВСИЧКО  114 196597 77 12893 67.54 6.56 

 

На етапа на Последваща оценка /ПО/ на ОПР на община Самуил най-високо финансово 

изпълнение има Приоритет 4 – 23,83% вложени средства спрямо планираните в Програмата за 

реализация на плана.  

На второ място по степен на усвоени средства, спрямо заложените е Приоритет 2 – 16,24% 

финансово изпълнение на етапа на ПО.  
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Трети е Приоритет 3 с 4,72% финансово изпълнение, а четвърти - последен остава Приоритет 1 – 

само 1,33%.  

 

Графика 4: Финансово изпълнение на ОПР на етапа на ПО по приоритетни области в % 

 

 

Таблица 28: Индикативно разпределение на използваните финансови ресурси по стратегически цели на ОПР и 

източници 

Приоритет 

Прогнозна 

стойност 

хил. лева 

Отчетна 

стойност хил. 

лева 

Финансово 

изпълнение  

в% 

Източници на финаносви 

средства 

за изпълнените проекти за 

периода 2014-2020 г. 

хил. лева 
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Приоритет 1 42075 558 1.33 0 0 558 

Приоритет 2 3640 591 16.24 89 0 502 

Приоритет 3 126696 5980 4.72 2145 211 3624 

Приоритет 4 24186 5764 23.83 1084 221 4459 

ВСИЧКО ЗА 

ОПР 2014-2020 
196597 12893 6.56 3318 432 9143 

 

Данните в Таблица 28 показват същественият финансов принос на Европейските фондове за 

развитието на община Самуил, както по отношение на подпомагане на техническата и социална 

инфраструктури, така и за местната икономика и човешки ресурси.   

За мерките, свързани с изпълнението на ОПР на община Самуил, в периода 2014-2020 г., 

реализирани със средства от републиканския бюджет и от бюджета на общината, информация е събрана 

чрез капиталови програми - уточнен годишен план и отчет за периода и Докладите за наблюдение на 

изпълнението на ОПР за отчетния период. Направено е аналитично обвързване на посочените в 

1.33% 

16.24% 

4.72% 

23.83% 

Приоритет 1 

Приоритет 2 

Приоритет 3 

Приоритет 4 
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списъците проекти и дейности с приоритетите на ОПР на община Самуил. Данните позволяват 

разпределянето на вложения финансов ресурс по източници – републикански бюджет, общински 

бюджет и оперативни програми.  

Общо вложените в общинската територия средства от европейски фондове и програми са в 

размер на 9143 хил. лева или 71% от средствата в изпълнение на ОПР за периода 2014-2020 г. 

Обобщено 100% от средствата за реализация на Приоритет 1са с източник - Оперативни 

програми, ПРСР и фондове на ЕС (558 хил. лева).  

От Републикански бюджет са финансирани проекти и дейности за 3318 хил. лева, а от Общинския 

бюджет проекти и дейности за 432 хил. лева. 

 Значителен принос за изпълнение на ОПР има местния бизнес, който изпълнява редица проекти, 

осъществени с финансовата подкрепа на ОПИК и ПРСР.  

Ефикасността на вложените средства не може да бъде измерена точно, тъй като се предполага, че 

има още инвестиции (най-вече частни), за които няма информация и данни.   

Сравнението по приоритетни области на ОПР показва сериозен дисбаланс между планираните и 

привлечените средства и общото финансово изпълнение от едва 6,56% може да бъде оценено като 

задоволително. Причината за ниския процент финансово изпълнение на плана е както в прогнозните 

цени на някой проекти и дейности, които са завишени, така и в някой от мащабните инфраструктурни 

обекти, които за съжаление не са реализирани. 

ИЗВОДИ:  

 Ефикасността най-общо е оценка на съответствието между разходите и очакваните ползи от 

направените инвестиции в различни проекти и дейности. Изпълнените проекти и постигнатите 

индикатори показват висока резултатност в изпълнението на ОПР,  обвързана с подобрени 

показатели за интегрирано и устойчиво градско развитие.  

 Реализираните проекти в община Самуил имат пълно съответствие със стратегическата 

рамка, като допринасят за постигане на целите, приоритетите и мерките. За значителна част от 

мерките има преизпълнение на техническите стойности на реализираните проекти. Финансовите 

параметри на плана също имат високо изпълнение, като по-ниските проценти се дължат на 

завишените прогнозни стойности и ограничените източници на финансиране. Всичко това дава 

основание за положителна оценка относно съотношението между направените разходи и 

очакваните/постигнатите ползи от изпълнението на плана. 

 Отчитайки видимите, реални резултати от реализираните проекти и дейности и техния 

ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност и 

ефикасност на изпълнението на ОПР на община Самуил за периода 2014-2020 г. Най-добра 
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ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на Приоритетни области 4 и 2, 

а най-слаба при Приоритет 1.  

 Основните източници на средства за изпълнение на плана са фондовете на ЕС – ПРСР, 

ОПРР,  ОПОС, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, по-малко финансиране е получено от национални 

фондове и програми на българската държава и средства от републиканския бюджет и общинския 

бюджет на Община Самуил. 

 

V. Обобщени изводи  и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие 

Анализът на етапа на Последваща оценка показва изключително добри резултати в 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Самуил за периода 2014-2020 г. В края на 

периода финансовото изпълнение на плана на база усвоени средства и инвестиции в целевата територия 

е едва 6,56% (12 893 хил. лева), а техническото изпълнение на база заложени и изпълнени проекти е 

67,54% (77 проекти и дейности).  Изпълнението на плана е добро и вероятно много по-успешно предвид 

липсващите данни и информация за всички проекти и дейности на частния сектор, които са трудно 

проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в последващата оценка. Финансовото изпълнение 

на практика също е по-голямо, но не могат да бъдат отчетени всички частни инвестиции в целевата 

територия. 

В общия си вид стратегията за развитие на община Самуил с приоритети – икономика, 

инфраструктура, околна среда и развитие на човешките ресурси е уместна по отношение на основните 

нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя през новия програмен период 2021-2027 

г.   

В Община Самуил е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна 

точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Общината е натрупала 

значителен опит в разработването и изпълнението на проекти, но все още няма достатъчен финансов 

капацитет за съфинансиране на по-големи проекти и обекти. НПО и бизнеса не се търсят достатъчно 

активно като партньори и източници на информация, а техните проекти и дейности също допринасят за 

постигане целите на ОПР.  

Изпълнението на Общинския план за развитие е допринесло за подобряване живота на хората и 

на социално-икономическата ситуация в района като цяло. 

Основни изводи 

По отношение на проектите 

 значителен общ брой отчетени проекти, дейности и инициативи; 
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 небалансираност между изпълнението на отделните стратегически цели и приоритети; 

 ниска степен на изпълнение за някои стратегически цели и мерки поради липсата на приложим 

източник на финансиране през периода на изпълнение на ОПР; 

 значителен дял на привлечените средства от различни европейски източници за финансиране на 

проектите в ОПР – 71% от вложения финансов ресурс; 

 важна роля на собствените средства и централния бюджет, насочени приоритетно към 

техническата инфраструктура, вкл. изграждане на нова; 

 висока активност на Община Самуил за кандидатстване с проекти. 

По отношение на индикаторите 

 висока степен на изпълнение на целите и мерките на ОПР според отчетените индикатори; 

 подобрено социално-икономическо състояние на общината в края на отчетния период; 

Координация в изпълнението на плана 

 Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на ОПР е много добра;  

 Процесът на планиране, изпълнение и отчетност е бил координиран, всеобхватен и 

отворен/гъвкав; 

 Йерархична съподчиненост и съответствие със сродни стратегически документ от по-високо 

ниво; 

  Координацията със секторните политики и програми на общината е добра; 

 Регионалното стратегическо планиране в общината е интегрирано с устройственото. 

Мониторинг 

 Планът не е актуализиран. Извършена е междинна оценка през 2017 г.; 

 Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна основа се осъществява 

чрез Годишни отчети, одобрявани от Общинския съвет. 

Препоръки за следващия програмен период 

Планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. се изработва за цялата 

територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за 

коопериране със съседни общини. ПИРО, също както и ОПР се разработва за 7 – годишен период на 

действие, който съвпада с периода на действие на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северен централен район. Новият програмен период обхваща 2021 – 2027 г. Изведените препоръки са 

насочващи и нямат задължителен характер. 

Общи препоръки 

По отношение на съдържанието на проекти 
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 Да се включат партньорски проекти със съседни общини и други заинтересовани страни, които 

имат потенциал да се реализират чрез интегрирани териториални инвестиции; 

 Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с ясно определени партньори и 

конкретни ангажименти по тяхната реализация, като фокусът на вниманието следва да бъде 

върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на 

проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда 

и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;  

 Да бъдат ясно описани проектите с готови инвестиционни проекти и да бъде прецизирана 

възможността за реализиране на проекти на инженеринг, съобразно тяхното местоположение, 

източници на финансиране и др. 

 Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и приоритетните области с 

цел по-лесна проследимост на ефективността и ефикасността. 

По отношение на наблюдението и изпълнението 

 Да се приложи по-ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви стойности, както и 

достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО индикаторите да бъдат съобразени с 

общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост. 

 Типът индикатор, за продукт или за резултат, следва да бъдат измерими и да обхващат 

физическите характеристики (параметри) по отношение реализацията на поставените цели и 

приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Това 

ще създаде обективна база за отчитане на напредъка на изпълнение на плана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегическите цели и приоритети на Общинския план за развитие на община Самуил за 

периода 2014-2020 г. доказват пълен обхват и адекватност спрямо потребностите и възможностите за 

финансиране. Същото не важи за по-ниските нива на стратегическия пакет – мерките и проектите. Още в 

етапа на разработване е съществувал риска от неизпълнение на част от мерките. Някои от тях не са 

обезпечени с конкретни отговорници и тъй като не са в правомощията на Общинската администрация, 

съществуват предпоставки за пасивност по отношение на ресурсното и финансовото им обезпечаване. 

Общинският план за развитие на община Самуил  2014-2020 г. е идентифицирал правилно и 

пълно актуалните проблеми, нуждите и потенциалите на общината. Междувременно, в подкрепа на ОПР 

е разработен и приложен пакет от секторни стратегии и програми в различни области, чрез които 

Общината е реализирала различни проекти и инициативи. 
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Стратегическите цели и приоритети на ОПР разкриват висока степен на съответствие тези на 

Стратегията „Европа 2020“, което означава, че стратегическият пакет на този план с изтекло действие е 

все още актуален. 

Обобщено можем да посочим Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до 

административни, здравни, социални, образователни и културни услуги, като най-успешен на етапа на 

последваща оценка на ОПР със средно 105% техническо и 24% финансово изпълнение. По този 

приоритет са реализирани най-голям брой проекти и дейности - 45. На второ място по степен на 

постигане на целите в рамките на отчетния период се нарежда Приоритет 2: Развитие на човешкия 

капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, социално включване и 

задържане на младите хора в района, с 60% техническо и около 16% финансово изпълнение. Трети е 

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната 

среда и природното богатство, с 59% техническо и 5% финансово изпълнение спрямо заложеното в 

план. Тук са най-многото привлечени средства в рамките на отчетния програмен период. Може да се 

обобщи, че по Приротите 3 са и най-устойчивите резултати и ползи от реализираните инфраструктурни 

дейности и проекти с най-дълготраен ефект за целевата територия и нейното население. 

Община Самуил е изпълнявала успешно Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., 

както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, така и от гледна точка на 

използване на възможностите за привличане на инвестиции по финансовата рамка на стратегическия 

документ. За реализацията на плана са работили активно всички заинтересовани страни – местната 

власт, общинската администрация, бизнеса, културни, социални, образователни институции и др. 

Изграден е капацитет сред всички бенефициенти за успешно разработване, управление, изпълнение и 

приключване на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници. 

Последните тенденции в развитието на Самуил показват слабо подобрение на социално-

икономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за привличане на инвестиции, 

ускоряване на икономическия растеж и устойчивост на развитието. Потребностите от “коригиращи” и 

подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните години. 

Необходимо е ново териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат 

трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на 

Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. 

На тази основа, стратегията за местно и регионално развитие следва да бъде агресивна по 

отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и протичането на демографските 

процеси, подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на икономиката и 

стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.  
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ – Агенция по заетостта 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГС – Държавно горско стопанство 

ДЛС – Държавно ловно стопанство 

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие 

ЕО – екологична оценка 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните 

инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПРР – Национален план за регионално развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 
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ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж” 

ОПМДР – Оперативна програма „Морско дело и рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОСЗ – Общинска служба по земеделие 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частни партньорства 

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СЦР – Северен централен район 

СУ – средно училище 

СЦ – Стратегическа цел 

СпЦ – Специфична цел 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТИЦ – туристически информационен център 

УО – Управляващ орган 

ДГ –детска градина



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 
 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-568 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на решение на кмета на община 

Самуил  за прекратяване на процедура за определяне на 

концесионер и възлагане на концесия за ползване върху обект 

публична общинска собственост - язовир „Кара Михал“. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.10.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

2 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

15 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31.566 

 

С Ваше  Решение №29.520  от Протокол  №29 от 16.08.2021 г.   

е одобрено Решение на кмета на община Самуил  за откриване на 

процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за 

ползване върху обект публична общинска собственост - язовир 

„Кара Михал“. 

С решение №680/03.09.2021 г. на кмета на община Самуил е открита 

процедурата и са одобрени   обявлението  и документацията за 

концесия.  

       Съгласно изискванията на Закона за концесиите, обявлението за 

откриване на процедурата е публикувано на 03.09.2021 г. на 

електронната страница на „Държавен вестник“  и  на същата дата е 

открита  партида в Националния концесионен регистър, където   са 

публикувани, както обявлението, така и документацията за концесия 

и всички приложения към нея.  

     Съгласно обявлението за откриване на процедурата, 

крайния срок за подаване  на заявленията е определен за 17:00 часа 

на 05.10.2021 г.  До този срок не са подадени документи за участие в 

процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия 

за ползване върху обект публична общинска собственост - язовир 

„Кара Михал“. 

 

В Закона за концесиите е определено, че правомощията на 

концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на 

общини, но   за осигуряване на административен контрол и 

гарантиране на обществения интерес е предвидено съответният 

общински съвет   да одобрява основните актове, свързани с 

възлагането и изпълнението  на общинските концесии – откриването 

и прекратяването на процудурата.  

На основание чл.17, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, кметът 

на община Самуил следва да издаде мотивирано решение за 

прекратяване на процедурата, когато не е подадено нито едно 

заявление за участие в процедурата. Съгласно ал.2 от същата 

разпоредба Решението за прекратяване на процедурата  се издава 

след предварително одобрение от Общинския съвет.  

 



 

 

 

 Предвид гореизложеното: 

 

На основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 във връзка с 

чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 40, ал.2, т.1 и чл.117, ал.3 от Закона за 

концесиите и Проект на решение на кмета на община Самуил, 

Общински съвет Самуил, със „За” –15  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма 
 

РЕШИ: 

 

1.Одобрява Решение на кмета на община Самуил  за 

прекратяване на процедура за определяне на концесионер и 

възлагане на концесия за ползване върху обект публична общинска 

собственост - язовир „Кара Михал“. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

            

Приложение: Проект на Решение за прекратяване на процедура 

за определяне на концесионер и възлагане на концесия за 

ползване върху обект публична общинска собственост - язовир 

„Кара Михал“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете 

/съгласно чл. 15 от „Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет 

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г) 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект! 

 
О  Б  Щ  И  Н  А    С  А  М  У  И  Л 

7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2,  Тел.: (08477) 20-20, Email: info@samuil.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 

с.Самуил, …….2021 г.  

 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И  ВЪЗЛАГАНЕ 

НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 

ЯЗОВИР „КАРА МИХАЛ“ 

 

На основание  чл.117, ал.1, т.1  във връзка с чл.17, ал.3, чл.104, ал.2 и 3, чл.117, ал.3 от Закона за 

концесиите в изпълнение на Решение №29.520  от Протокол №29 от 16.08.2021 г. на Общински съвет – 

Самуил, поради  неподадени  документи за участие в процедурата за определяне на концесионер и 

възлагане на концесия за ползване върху обект публична общинска собственост - язовир „Кара Михал“   

в законоустановения   срок  до 17:00 часа на 05.10.2021 г.    

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за ползване върху 

обект публична общинска собственост, състоящ се от  следните поземлени имоти:  

 1. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 кв.м., находящ се в с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Кемаля“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, трайно 

предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: 

Язовир,  съгласно Акт за публична общинска собственост  №3634/10.09.2019г.  

 2. Поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 кв.м., находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Кючюк дермен“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие от водите, съгласно Акт за публична общинска собственост №3636/10.09.019г.   

  3. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 кв.м., находящ се в с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Между прокара“  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие от водите,  съгласно Акт за публична общинска собственост №3635/10.09.2019г.   

 

Кмет на община Самуил 

инж. Джевдет Азис 

 
 

mailto:info@samuil.bg


 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 
 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-569 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Самуил в 

полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството 

му на Управляващ орган, представлявано от ГД ЕФМПП  за 

обезпечаване на авансово плащане по проект  “Детство без граници”. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.10.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

2 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 31.567 

 

Във връзка със сключен Договор № BG05M9OP001-2.004-0062-C01 

от 01.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по процедура 

BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" за 

изпълнение на проект „Детство без граници” между Министерство 

на труда и социалната политика в качеството му на Управляващ 

орган и община Самуил и на основание т. 3.8. от цитирания 

Договор искането за авансово плащане, което ще се извърши в 

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

необходимо да се подпише Запис на заповед без протест и без 

разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на труда 

и социалната политика в качеството му на Управляващ орган в  

размер на 56 152,59 лв. (петдесет и шест хиляди сто петдесет и два 

лева и петдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

стойността на допустимия аванс по Договор № BG05M9OP001-

2.004-0062-C01 от 01.07.2016 г. за проект „Детство без граници”.   

 

Във връзка с горе иззложеното: 

 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл.61, ал.1, т. 2 от Закона за управление на средствата от 

Eвропейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ и т. 

3.8. от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05M9OP001-2.004-0062-C01 от 01.07.2016 г., сключен между 

община Самуил и Министерството на труда и социалната политика, 

за изпълнение на проект  „Детство без граници” по Оперативна 

програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Общински 

съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

1.Упълномощава Кмета на община Самуил да подпише Запис на 

заповед без протест и без разноски, платим на предявяване в полза 



 

 

 

на Министерство на труда и социалната политика в качеството 

му на Управляващ орган, представлявано от ГД ЕФМПП  в  

размер на 56 152,59 лв. (петдесет и шест хиляди сто петдесет и два 

лева и петдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

стойността допустимия аванс по Договор № BG05M9OP001-2.004-

0062-C01 от 01.07.2016 г. за проект „Детство без граници” по 

процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент  

BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие". 

 

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

BG05M9OP001-2.004-0062-C01 от 01.07.2016 г. и да ги представи 

пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

  

  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ - 

дневен срок от приемането му. 

  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК 

пред Административен съд - гр. Разград. 

 

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-570 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО: Промяна на  вида на собственост  на  имоти  от   

публична   на  частна общинска собственост.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.10.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

2 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 31.568 

 

 

 

 

С решение №28.510/15.07.2021 г.  на ОбС – Самуил   беше  прието   

промяната за   начина на трайно ползване на имоти публична 

общинска собственост  с  начин на трайно ползване  за други 

земеделски нужди/ниви/ по кадастралната карта и кадастралните 

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

 Предвид гореизложеното и на основание  чл. 6, ал. 1 от 

Закона за  общинската собственост предлагам  Общински  съвет 

Самуил  да  промени  вида на собствеността  от публична на частна 

общинска собственост на  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 14631 кв.м.,  

начин на трайно ползване „Пасище”, трета категория, в  местността 

„Коджа кюше”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, съгласно АПОС №769/19.01.2012 г. 

2. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.29.21 с 

площ от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Ени кору”, трета категория,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№786/19.01.2012 г. 

3. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.56 с 

площ от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№789/19.01.2012 г. 

4. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.55 с 

площ от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Каршъ авул”, трета категория,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№788/19.01.2012 г. 

 

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

ал.1  от Закона за общинската собственост, Общински съвет 

Самуил, със „За” –14  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – 

няма 
 

РЕШИ: 

 



 

 

 

1.  Обявява  долуописаните поземлени имоти  за  частна общинска 

собственост:   

1.1. Имот с идентификатор №11449.29.20 с площ от 14631 

кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”, трета категория, в  

местността „Коджа кюше”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС №769/19.01.2012 г. 

1.2. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.29.21 с 

площ от 1750 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Ени кору”, трета категория,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№786/19.01.2012 г. 

1.3. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.56 с 

площ от 10756 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Акбаш кору”, трета категория,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№789/19.01.2012 г. 

1.4. Имот с идентификатор с идентификатор №11449.30.55 с 

площ от 15314 кв.м.,  начин на трайно ползване „Пасище”  в  

местността „Каршъ авул”, трета категория,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, съгласно АПОС 

№788/19.01.2012 г. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.                                                                                 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-571 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем от 

бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер на 72 

116.46 лв. /седемдесет и две хиляди сто и шестнадесет лева и 0,46 

ст./ на основаниe Указания на Министерство на финансите, 

Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.10.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

2 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Азем Хълми Шакир ЗА 

12 Алпер Зикри Чауш ЗА 

13 Стефан Николов Савов ЗА 

14 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31.569 

 

Община Самуил бенефициент в изпълнение на договор 

BG05M9OP001-6.002-0165-C01 реализира проект „Патронажна 

грижа +” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ с 

финансиране по ОПРЧР. 

Към настоящия момент съгласно реда за извършване на 

плащания по договора е внесено  междинно искане за плащане, като 

срока на верификация и решение на УО е не по-малко от 90 дни. 

С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите- Дейност 1-„Патро

нажна грижа“ и Дейност 2- 

„Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държа

вата дейности“ по проект „Патронажна грижа +” са необходими сред

ства за покриване на разходи за работни заплати, осигурителни внос

ки през   м. октомври, м. ноември и м. декември 2021г. предвидени в 

проекта в размер на 72 116.46 лв. /седемдесет и две хиляди сто и шес

тнадесет лева и 0,46 ст./. 

 

 Във връзка с гореизложеното: 

 

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

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

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

Общинския съвет – Самуил, със „За” –14  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема да се отпусне временен безлихвен заем от бюджета 

в СЕС  в размер на 72 116.46 лв. /седемдесет и две хиляди сто и 

шестнадесет лева и 0,46 ст./, необходими за разплащане на разходи 

за работни заплати, осигурителни плащания, за м. октомври, м. 



 

 

 

ноември и м. декември 2021г. на дейностите-Дейност 1-„Патронажна 

грижа“ и Дейност 2-„Превенция на COVID по проект „Патронажна 

грижа +” по договор BG05M9OP001-6.002-0165-C01, както следва: 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджета 
76-00 

-  72 116.46 

Получен заем СЕС 76-00 + 72 116.46 

 Общо: 0 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

  

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.                                                                                 

 

 

                                               

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-576 от инж. Джевдет 

Азис – кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Партньорство на Община Самуил в проектно 

предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура 

BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана №3 „Климат“ по 

Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да 

намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се 

климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 31.570 

 

Обявена е покана за набиране на проектни предложения по 

Процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 

"Климат" по Резултат 4: "Повишена способност на местните 

общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия 

се климат" по Програма "Опазване на околната среда и климатични 

промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. Целта  на поканата е да се 

повиши капацитетът на общините за оценка на техните 

стратегически планове и програми по отношение на планирани и 

изпълнени действия за намаляване на емисиите на парникови газове 

и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от 

изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и 

изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добри  

 

практики за предотвратяване или свеждане до минимум на 

щетите от климатичните промени. 

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) за изпълнение на дейности, насочени към 

намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове и 

засилване устойчивостта на местните общности към изменението на 

климата, както и за прилагане на иновативни мерки и технологии за 

подпомагане на смекчаването и адаптирането към изменението на 

климата в сектора на транспорта, отпадъците, строителството, 

енергетиката и водата. 

Във връзка с гореизложеното Община Ветово е в процес на 

подготовка на проектно предложение по отворената покана, като 

към Община Самуил е отправено предложение за участие като 

партньор по проекта. Предложението ще включва набор от 

допустимите за финансиране съгласно указанията по поканата 

специфични технически дейности: 

 Подобряване на компетентността на общинските 

служители в областта на планиране на мерки за 

смекчаване и адаптиране към климатичните промени; 

 Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, 

с цел общините да преразгледат и оценят ефективността 

на техните стратегически планове и мерки, които вече са 

предприети, както и да улеснят усилията им за 

идентифициране на пропуските по отношение на 

действията за смекчаване и адаптация към климатичните 

промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови 

газове и действия при екстремни климатични събития; 

 Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и 

адаптация към климатичните промени в областта на 

транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката, 

водния и други сектори на територията на съответната 

община; 



 

 

 

 Разпространяване на добри практики на държавите-

донори в областта на адаптация към изменението на 

климата. 

Други допустими дейности, които могат да бъдат 

финансирани по поканата, са както следва: 

 Проекти на общините за изпълнение на дейности по 

национални и местни стратегическите планове. 

Дейностите трябва да са съсредоточени върху 

намаляването или ограничаването на емисиите на 

парникови газове и укрепването на устойчивостта на 

местните общности спрямо изменението на климата; 

 Оценка на общинските планове по отношение на 

изпълнението на целите за намаляване на емисиите на 

парникови газове и набелязани мерки за адаптация към 

изменението на климата; 

 Разработване на планове на местно ниво за намаляване на 

емисиите на парникови газове и адаптация към 

изменението на климата; 

 Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с 

проекта в резултат от партньорство със страна донор. 

Максимално допустимият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата процедура е 500 000 евро (977 915 

лева), като не се изисква съфинансиране от Община Самуил. 

Изпълнението на дейностите следва да приключи в рамките на 24 

месеца, но не по-късно от 30 април 2024 г. 

По процедурата с приоритет се финансират пилотни и 

иновативни проектни предложения, които се изпълняват в 

консорциум от няколко общини (1 община бенефициент с няколко 

общини партньори), с цел трансфер на резултатите в повече от една 

община, както и проекти, в които общините предвиждат 

сътрудничество с партньор (публични или частни правни субекти, 

както и неправителствени организации, регистрирани като 

юридически лица) от страна-донор по програмата (Република 

Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия). 

Във връзка с горното са проведени разговори и е постигнато 

съгласие за реализацията на проекта между Община Ветово – водещ 

бенефициент, в партньорство с Община Самуил, Община Цар 

Калоян и Община Лозница, както и със Сдружение с нестопанска 

цел "Регионална енергийна агенция – Русе" (РЕА - Русе). Към 

настоящия момент Община Ветово със съдействието на РЕА – Русе е 

в процес на преговори и с потенциален партньор от Кралство 

Норвегия за уточняване на детайли във връзка с подготовката на 

писмо за намерение за партньорство за изпълнението на бъдещия 

проект. 

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, за 

целите на кандидатстването е необходимо да бъде представено 

съгласие от страна на Общински съвет да бъде осигурена 

устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за 

срок от минимум 5 години от одобряването на окончателния доклад 

по проекта от Програмния оператор. Конкретните ангажименти, 

които трябва да бъдат поети от страна на Община Самуил като 

бенефициент по програмата, са както следва: 

 Да не променя собствеността и предназначението на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 

години след одобрение на финалния отчет по проекта и в 

рамките на този период то да се използва за целите на 

проекта; 

 Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу 

обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар 

и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и 

за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет проекта; 

 Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 

години след одобрение на финалния доклад по проекта. 

За целите на кандидатстването по настоящата покана е 

необходимо да бъде представено Решение на Общински съвет – 



 

 

 

Самуил за съгласие Община Самуил да участва като партньор на 

водещия бенефициент Община Ветово в проектното предложение. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във 

връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМУИЛ, със „За” –13  

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

Р Е Ш И :  

1. Общински съвет Самуил дава съгласие Община Самуил да 

бъде партньор на Община Ветово,Община Цар Калоян и 

Община Лозница, както и със Сдружение с нестопанска цел 

"Регионална енергийна агенция – Русе" (РЕА - Русе).  в 

проектно предложение по Процедура BGENVIRONMENT-

4.004 - Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: 

„Повишена способност на местните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по 

Програма: „Опазване на околната среда и климатични 

промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.; 

2. Дава съгласие да бъде осигурена устойчивост на резултатите 

по проекта – Община Самуил, като партньор в проектно 

предложение по програмата, се задължава: 

а) Да не променя собствеността и предназначението на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 

години след одобрение на финалния отчет по проекта и в 

рамките на този период то да се използва за целите на 

проекта; 

б) Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу 

обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар 

и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и 

за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет проекта; 

в) Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 

години след одобрение на финалния доклад по проекта. 

3. Община Самуил поема ангажимент да осигури необходимото 

финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на 

дейностите, предвидени в проектното предложение. 

4. Общински съвет – Самуил възлага на Кмета на Община 

Самуил да извърши всички необходими правни и фактически 

действия по т. 1-3 от настоящото решение за 

кандидатстването на Община Самуил, като партньор на 

кандидат-бенефициента Община Ветово с проектно 

предложение по настоящата покана. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

  

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.                                                                                 

 

      

                                                                          

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 
 Докладна записка с входящ  № 61-02-572 от Сами Сами – 

зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни помощи 

/стипендии/ на редовно обучаващи се във ВУЗ студенти 

от територията на община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 31.571 

 

Във връзка с предстоящия празник на студентите /8 декември/ и 

затвърдилата се традиция от предишни години  ОбС – Самуил да 

отпуска еднократни помощи /стипендии/ на редовно обучаващи се 

студенти във ВУЗ с постоянен адрес на територията на община 

Самуил.  

Предвид гореизложеното: 

На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и чл.3, т. 4 от 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

помощ Общински Съвет Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма 

  

РЕШИ: 

 

 

 

І. Да бъдат подпомогнати студенти от територията на общината, 

отговарящи на следните критерии: 

1. Да са безработни   

2. Да се обучават в редовна форма на обучение през учебната 

2021/2022 г.  и да представят документ  /уверение от съответното 

ВУЗ/; 

3. Да имат постоянен адрес на територията на общината и да 

нямат друго гражданство  /служебни проверки в отдел „ГРАО”/; 

4. Да имат подадена писмена молба до кмета на общината в 

срок до 30.11.2021 г.; 

 

5. Да имат попълнена декларация по образец, в която посочват, 

че отговарят на горе изброените условия . 

 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за 

изплащане на сума в размер на 50 /петдесет/ лева на всеки студент, 

отговарящ на критериите по т.І. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

  

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-573 от Сами Сами 

– зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  

Община Самуил през 2021 г.”  на  ОбС -  Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.10.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

2 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 31.572 

 

Община Самуил е собственик на   моторно превозно средство  

Микробус,  марка „Форд торнео”(D1),  с регистрационен номер №РР 

1676, 8+1 места, идентификационен номер (Е): 

WF0FXXGBVFSE91372, който след дългогодишна употреба, вече не 

се използва  и е неоден за употреба.  

 

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши изменение и 

допълнение на  свое Решение №22.364/01.03.2021г., изменена и 

допълнена с Решения №24.391/20.04.2021 год., №25.406/11.05.2021 

г., №28.509/15.07.2021 г., №29.530/16.08.2021 г. и 

№30.542/29.09.2021 г.  в  „Програмата за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост в Община Самуил през 2021 г.”  на 

ОбС -  Самуил в Раздел  ІV.  „Бракуване и  продажба на движими 

вещи“   да се добави  „т.2. Моторно превозно средство  Микробус,  

марка „Форд торнео”(D1),  с регистрационен номер №РР 1676, 

8+1 места, идентификационен номер (Е): WF0FXXGBVFSE91372 

.“ 

Предвид гореизложеното предлагам следния  

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 

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

ОбС-Самуил,   със „За” –13  гласа; „Против” – няма; „Въздържал 

се” – няма 

 

                                                              РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  свое Решение №22.364/01.03.2021 год., 

изменена и допълнена с Решения №24.391/20.04.2021 год., 

№25.406/11.05.2021 г., №28.509/15.07.2021 г., №29.530/16.08.2021 г. 

и №30.542/29.09.2021 г. в „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Самуил 

през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил, в Раздел ІV.  „Бракуване и  

продажба на движими вещи“, добавя   „т.2. Моторно превозно 



 

 

 

средство  Микробус,  марка „Форд торнео”(D1),  с 

регистрационен номер №РР 1676, 8+1 места, идентификационен 

номер (Е): WF0FXXGBVFSE91372 .“ 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-574 от Сами Сами 

– зам.-кмет на община Самуил. 

 

Относно: Предложение  за бракуване на  моторно 

превозно средство собственост на община Самуил.  

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 31.573 

 

 Моторно превозно средство  Микробус,  марка „Форд 

торнео”(D1),  с регистрационен номер №РР 1676, 8+1 места, 

идентификационен номер (Е): WF0FXXGBVFSE91372  e материален 

актив  на  Община Самуил, който след дългогодишна употреба, вече 

не се използва и е неоден за употреба.  
 

В  „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021год.”  в раздел  Раздел ІV.  

„Бракуване и  продажба на движими вещи“   моторното превозно 

средство  е включено   за  бракуване. 

Предвид гореизложеното: 

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

Глава IV от Закона за счетоводството  и  чл.32, ал.7 от Наредба №2 

на ОбС - Самуил „За реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на  

 

кмета на общината“ Общински съвет – Самуил, със „За” –

13  гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде  бракуван моторно превозно средство   - 

Микробус,  марка „Форд торнео”(D1),  с регистрационен номер №РР 

1676, 8+1 места, идентификационен номер (Е): 

WF0FXXGBVFSE91372, материалин актив на община Самуил, като 

негоден за употреба.   

2. След бракуване на моторното превозно средство, същия   да се 

спре от движение в КАТ 

и предаде за скрап.  

3.Упълномощава кмета на общината да  издаде заповед за 

бракуването, отписване от актива на баланса на община Самуил и 

звено МДТ –Самуил и предаден  на скрап. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-575 от Сами Сами 

– зам.-кмет на община Самуил. 

 

Относно: Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2022 г. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 31.574 

 

   Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища 

председателите на народните читалища на територията на 

съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на 

кмета предложения за своята дейност през следващата година, 

кметът на общината или определения от кмета зам.кмет внася 

направените предложения в общинския съвет, който приема 

годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

съответната община.  

Предвид гореизложеното: 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от 

ЗМСМА и чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински 

съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

 1.Приема “Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Самуил за 2022 г.” 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩИНА САМУИЛ  ЗА  2022 ГОДИНА 

 

І.ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в 

община Самуил за 2022 година се създава в изпълнение на чл.26а, 

ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищата в община Самуил предложения за дейността им през 

2022г. и е съобразена със стратегическите документи за развитието 

на общината.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

община Самуил за 2022 година цели обединяване на усилията за по-

нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни 

обществени институции, реализиращи културната идентичност на 

общината, региона и страната в процесите на всеобхватна 

глобализация.  

В община Самуил има 14 действащи читалища с 16 бр. утвърдена 

субсидирана численост. Всички читалиища са вписани в Регистъра 

на народните читалища към Министерство на културата. 

Основните направления и приоритети в читалищната дейност са 

регламентирани и  

произтичат от ЗНЧ, от  общинската културна политика, 

осъществявана на основата на  

съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на 

годишния културен календар. 

 

ІІ . ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Утвърждаване на читалищата в община Самуил като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, социални и 

граждански функции.  

 

Под цели: 

 

 Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в 

общината за реализирането      на основните им дейности и 

развитието на съвременни форми на работа.  



 

 

 

 Стимулиране на читалищните дейности за съхраняването и 

популяризирането на българските културни традиции и 

обичаи; 

 Разширяване обхвата на дейността на читалищата в 

обществено значими сфери, като социалната и 

информационно-консултанската.  

 Формиране на читалището като място за общуване и 

контакти, повишаване на ролята на читалищата за социална и 

културна интеграция на различните социални общности;  

 Осигуряване на достъп до информация.   

 

ІІІ . ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Задачите в Програмата за развитие на читалищната дейност  са 

съобразени с реалната ситуация в читалищата, съществуващите 

проблеми и са насочени към тяхното постепенно преодоляване. 

Изпълнението им ще доведе до постигане на целите на Програмата. 

 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и 

търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и 

предаване;  

 Участие при поддържането на традиционните форми на 

културата и фолклора;  

 Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за 

библиотечно и информационно осигуряване на населението 

чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните 

комуникационни и информационни технологии;  

 

ІV . ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейностите от Програмата за развитие на читалищната дейност 

предлагат начини за изпълнение на задачите, стоящи за 

изпълнение пред читалищата от община Самуил и могат да 

бъдат развивани и допълвани текущо от нови инициативи. 

 

№ Дейност 
Отговорник/ 

изпълнител 
Срок 

Източник на 

финансиране 

 

1. 

 

Библиотечна и информационна дейност 

 

1.

1 

Поддържане на библиотеки, 

читални, както и създаване 

и поддържане на 

електронни информационни  

мрежи според 

възможностите и 

потребностите  

на населението; 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

 

 

Собствени 

средства 

Дарения 

 

1.

2 

Разширяване на знанията 

на гражданите и 

приобщаването им към 

ценностите и 

постиженията на 

науката, изкуството и 

културата чрез различни 

инициативи; 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

1.

3 

Обогатяване и 

актуализиране на  

библиотечния фонд на 

читалищните библиотеки 

чрез закупуване на нова 

литература и абонамент; 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Министерств

о на 

културата 

1.

4 

Продължаване на 

дейността по проект 

„Българските 

библиотеки – място за 

достъп до информация и 

комуникация за всеки” в 

читалищата;  

Поддържане на  “ 

Компютърни клубове “ 

- Предоставяне на 

интернет услуги на 

населението 

НЧ „Иван 

Вазов ” с. 

Владимировци 

НЧ „Христо 

Ботев” 

с.Самуил 

Интернет 

услуги- всички 

читалища 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 



 

 

 

1.

5 

Подготвяне на  кътове с 

литература в 

библиотеките, изготвяне 

на информационни 

табла, витрини и др. във 

връзка с дейностите на 

библиотеките; 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

1.

6 

Кандидатстване по 

проекти и осигуряване на 

средства за закупуване 

на компютърни 

конфигурации и 

включване на интернет 

връзка с цел  

осигуряване на достъп до 

информация, знания, 

комуникации и 

електронни услуги за 

населението; 

 

Читалища 

община 

Самуил 

 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Министерств

о на 

културата 

Финансиращи 

организации 

Спонсори 

 

1.

7 

Участие на читалищата в 

дейност-Библиотека за 

играчки и читателски 

клуб в населените места в 

Община Самуил 

Читалища 

община 

Самуил 

 

2022г

. 

проект 

„Социално-

икономическа 

интеграция и 

подобряване 

на достъпа до 

образование 

за лица от 

уязвими 

групи в 

Община 

Самуил” 

2. 
Културно – просветна и образователна дейност. 

Организиране на културни прояви 

 

2.

1 

Организиране на 

тематични вечери, 

Читалища 

община 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

културно – просветни 

мероприятия, конкурси, 

изложби, творчески 

вечери и др., 

 

Самуил 

2.

2 

Организиране на прояви, 

посветенина национални 

и международни 

празници; тематични 

вечери и викторини; 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Средства от 

спечелени 

проекти 

Спонсори 

2.

3. 

Организиране на 

обучения-  работа с 

компютърни технологии 

и др. 

Читалища: 

НЧ „Хр. 

Ботев” 

с.Самуил 

НЧ “Иван 

Вазов“ 

с.Владимиров

ци 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Средства от 

спечелени 

проекти 

Спонсори 

2.

4 

Съхраняване на 

нематериалното 

културно наследство на 

Самуилския край – 

празници, обреди, танци, 

песни, разкази и др. 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Средства от 

спечелени 

проекти 

Спонсори 

3. 
Краеведческа дейност 

 

3.

1 

Осъществяване на 

дейности, свързани с 

развитие на 

краеведческата и 

издирвателската дейност 

във всяко читалище 

/описване на музикалния 

и танцов фолклор, 

обичаи, предания, 

събиране на предмети от 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 



 

 

 

традиционния бит, 

снимки и други подобни 

значими за населеното 

място/; 

4. 
Спортни и младежки дейности 

 

4.

1 

Сформиране на 

младежки клубове към 

читалищата, 

организиране на летни 

читални за младежи и 

други дейности 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Спонсори 

 

4.

2 

Стимулиране на 

талантливи деца и 

младежи от школите и 

творческите колективи 

чрез участия в конкурси, 

фестивали, концерти; 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Спонсори 

 

4.

3 

Провеждане на спортни 

състезания и турнири с 

децата и младежите  

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

5. 
Социална дейност 

 

5.

1 

Реализиране на 

инициативи и работа по 

проекти със социална 

насоченост с цел 

социална и   културна 

интеграция на различни 

социални общности,                                

включително такива в 

риск, неравностойно 

положение,                                 

етнически общности и 

др.;  

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Средства по 

проекти 

 

5.

2 

Организиране на 

посещения и провеждане 

на съвместни 

мероприятия на 

читалищата  в 

социалните институции 

на територията на 

община Самуил; 

 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

6. 
Организационна дейност 

 

6.

1 

Утвърждаване и 

укрепване на връзки с 

институции, учебни 

заведения, културни 

институции и 

организации от 

неправителствен сектор; 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

6.

2 

 

 

 

 

Повишаване качеството 

на предлагания от 

читалищата художествен 

продукт по  

повод различни 

чествания 

 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

6.

3 

Разработване и 

внедряване на форми за 

информираност на 

населението – създаване 

на информационни 

табла, брошури и 

дипляни, мултимедийни 

презентации 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

 

7. 

Повишаване квалификацията на кадрите 

 



 

 

 

7.

1 

Методическа помощ по 

счетоводство и отчетност 

на читалището 

Община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

8. Художествено – творческа дейност 

8.

1 

Сформиране на детски 

състави  за фолклорни 

песни песни и танци. 

 

 

Читалища  

община 

Самуил  

 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

 

8.

2 

Поддържане на 

дейността на 

Самодейните танцови и 

певчески състави и групи  

Читалища: 

„Хр. Ботев” 

с.Самуил 

“Иван Вазов“ 

с.Владимиров

ци; 

“Бъдещност“ 

с. Ножарово; 

„Паметник“ 

с.Хърсово и 

„Напредък“ 

с.Голям извор 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Дарения и 

Проекти 

8.

3 

 

 

Участия в културни 

събития в общината, 

региона, страната и 

чужбина 

Читалища 

община 

Самуил 

Теку

щ 

Собствени 

средства 

Дарения и 

Проекти 

 

V.КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР 

Културните прояви на читалищата са включени в Културния 

календар на общината за 2022 година. /Приложение №1/ 

VІ. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища 

председателите на читалища представят ежегодно до 31 март пред 

кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година.  

 Приложение: 1 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА САМУИЛ 

2022 година 

 

ДАТА МЯСТО 

 

КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТО

Р/И 
ЗА КОНТАКТИ 

месец Януари 

11 

януари  

 

Народни 

читалища  

с.Самуил и 

с.Владимир

овци   

Литературна 

програма по 

повод 

Международен 

ден на думата 

„Благодаря” 

Читалище 

“Христо Ботев-

1925“ с. 

Самуил и 

Читалище 

„Иван Вазов-

1018“ 

с.Владимировц

и 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

13 

януари  

Читалище 

с.Голям 

Извор и с. 

Хърсово, 

Община 

Самуил 

Посрещане на 

нова година по 

ромския 

календар 

Читалище 

“Паметник – 

1872 ” с. 

Хърсово и 

Читалище“Напр

едък- 1896 “с. 

Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров -

084774/333 

Кмет, Р. 

Борисова,084776/26

6 

 

21 

януари  

Читалища-

Община 

Самуил 

Честване на 

Бабин ден 

Тържествен 

ритуал и 

веселие 

Читалища-

Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

31 

януари 

Читалище 

с.Голям 

извор, 

с.Хърсово и 

с. Богданци, 

Община 

Самуил 

Честване Ден 

на ветераните 

Тържествен 

ритуал и 

веселие 

Читалище 

“Паметник – 

1872 ” с. 

Хърсово и 

Читалище“Напр

едък- 1896 “с. 

Голям извор 

Читалище 

“Просвета – 

1924 “ 

с.Богданци 

Кмет, Т.Тодоров, 

084774/333 

Кмет, Р. Борисова, 

084776/266 

Кмет, Е. Хамид, 

0885145676 

  месец   



 

 

 

 февруари 

14 

февруар

и 

 

с.Голям 

извор, 

с.Богданци, 

с. Кара 

Михал и с. 

Здравец, 

Община 

Самуил 

Честване на 

Трифон 

Зарезан-

тържествен 

ритуал и 

веселие 

Читалище“Напр

едък- 1896 “с. 

Голям извор 

Читалище 

“Просвета – 

1924 “ 

с.Богданци 

Читалище “Хр. 

Ботев -1921 “ с. 

Кара Михал 

Читалище “Н. 

Й. Вапцаров -

1930” с.Здравец 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

14 

февруар

и 

 

Читалища-

Община 

Самуил 

Тържества по 

повод- Свети 

Валентин 

Читалища-

Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

22 

февруар

и 

 

Читалище 

с.Голям 

Извор и с. 

Хърсово, 

Община 

Самуил 

Ден на 

пчеларя-

Традиционен 

ритуал, 

веселие. 

Читалище 

“Паметник – 

1872 ” с. 

Хърсово и 

Читалище“Напр

едък- 1896 “с. 

Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров, 

084774/333 

Кмет, Р. Борисова, 

084776/266 

месец Март 

 

1 март  Народни 

читалища  -

община 

Самуил 

Конкурс за 

най-добре 

изработена 

мартеница 

Народни 

читалища  и 

община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

 

08 март 

Читалища-

Община 

Самуил 

Ден на жената - 

Традиционен 

ритуал, 

веселие;  

Читалища-

Община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg  

 

21 март  

Народни 

читалища   и 

община 

Самуил 

Конкурс по 

повод Деня на 

поезията 

Народни 

читалища  и 

община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

 Народни Фестивали по Директори на Сами Сами 

22 март  читалища , 

детски 

градини и 

училища 

община 

Самуил 

повод 

посрещане на 

Първа пролет 

детски градини 

и училища, 

читалища по 

населени места 

и  община 

Самуил 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

месец Април 

 

 

01-

07април 

 

Народни 

читалища, 

детски 

градини и 

училища 

община 

Самуил 

Седмица на 

детската книга 

Директори на 

детски градини 

и училища, 

читалища по 

населени места 

и  община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

12 април 

 

Народни 

читалища  и 

община 

Самуил 

„Комичене”-

пресъздаване 

на обичая 

Народни 

читалища  и 

община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

18 април 

Читалища, 

детски 

градини и 

училища 

Община 

Самуил 

 

Подреждане на 

кът в 

читалищата-  

историческо 

наследство 

Директори на 

детски градини 

и училища, 

читалища по 

населени места 

и община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

Месец 

Април 

2019 г. 

Читалища, 

детски 

градини и 

училища 

Община 

Самуил 

 

Великден- 

изложба на 

великденски 

яйца и 

козунаци  

Директори на 

детски градини 

и училища, 

читалища по 

населени места 

и община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

последн

ата 

седмица 

на м. 

април 

Социални 

услуги на 

територията 

на община 

Самуил 

Фестивал  на 

социалните 

услуги  под 

мотото „Вяра, 

човечност и 

доброта“ 

 

Директори на 

социални 

услуги на 

територията на 

община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

м. април  

Народни 

читалища  и 
Конкурс „Най- 

добър на танц” 

Директори на 

детски градини 

Сами Сами 

0893637289 



 

 

 

училища, 

община 

Самуил 

 и училища, 

читалища по 

населени места  

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

месец Май 

 

 

    05 

май  

Социални 

услуги в 

община 

Самуил 

Конкурси, 

състезания, 

забавни игри  

по повод 

„Международе

н ден на хората 

с увреждания” 

Управители на 

социалните 

услуги,  и  

община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

 

15 май 

Читалища, 

детски 

градини и 

училища 

ЦОП, ЦСРИ 

– Община 

Самуил 

Международен 

ден на 

семейството 

Директори на 

детски градини, 

училища,  

читалищните 

настоятелства 

населени места 

и   Община 

Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

23май 

 

с. Кара 

Михал – 

Община 

Самуил 

 

Традиционен 

селищен 

празник 

 

Читалище и 

кмета на с. Кара 

Михал – 

Община Самуил 

Кметски наместник 

на с.Кара Михал – В. 

Кушчу 

 

24 май 

с.Пчелина – 

Община 

Самуил 

Традиционен 

селищен 

празник 

Читалище и 

кмета на с. 

Пчелина 

Кмет, Н.Ахмед , 

084779/282 

24 май 

 

с. Голям 

извор– 

Община 

Самуил 

Традиционен 

селищен 

празник 

Читалище и 

кмета на 

с.Голям извор 

Кмет, Т.Тодоров 

,084774/333 

 

24 май 

 

Читалища и 

училища в 

Община 

Самуил 

 

Тържествено 

честване на 

Деня на 

славянската 

писменост и 

българската  про

света и култура,  

литературно – 

музикални 

програми. 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

 

 

 месец юни    

01юни Читалища, 

детски 

градини и 

училища 

Община 

Самуил 

 

Честване на 

Ден на детето- 

литературно – 

музикални 

програми, 

състезания, 

игри и рисунка 

на асфалт. 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

 

02 юни 

Читалище с. 

Владимиров

ци 

и училища 

Община 

Самуил 

Ден на  Ботев и 

на загиналите 

за свободата и 

независимостта 

на България 

Община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

02 юни 

Читалище с. 

Владимиров

ци – 

Община 

Самуил,  

Традиционен 

селищен 

празник 

Кмет на с. 

Владимировци 

и читалище 

Кмет, И. Ахмед 

Тел. – 0897060272 

14 юни 

 

Читалища-

Община 

Самуил 

 

Еньовден Читалища-

Община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

месец Август 

 

Начало

то на 

месец 

август  

с.Хума – 

Община 

Самуил 

Традиционен 

селищен 

празник 

Читалище и 

кмет на с. 

Хума– Община 

Самуил 

Кмет, Е. Хаккъ 

Тел. – 0886816082 

 м. 

август  

 

община 

Самуил, 

стадион с. 

Самуил 

 

Традиционен  

празник на 

община 

Самуил 

община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

месец Септември 

 

Месец 

Септем

ври  

Народни 

читалища  

с.Самуил и  

с. 

Владимиров

ци, община 

Самуил 

Поетична 

вечер 

Община Самуил    Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 



 

 

 

 

 

 Месец ноември   

01ноем

ври 

Училища  

Община 

Самуил 

Ден на 

народните 

будители 

литературни 

програми 

Директори на 

училища и 

община Самуил 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

Края на 

м. 

ноемвр

и  

 

Социални 

услуги в 

Община 

Самуил 

Конкурси, 

състезания, 

забавни игри  

по повод 

„Международе

н ден на хората 

с увреждания” 

Управители на 

социалните 

услуги,  и  

община 

Самуил 

 

Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@abv

.bg 

месец Декември 

 

24-26 

декемвр

и  

 

Народни 

читалища  и 

училища  

община 

Самуил 

 

Изложба базар 

на сурвачки и 

коледни 

картички. 

Директори на 

училища и 

община Самуил 

С. 

Рамаданова,0886432

504 

е-mail: 

obrazovanie_samuil

@abv.bg 

31 

декемвр

и 

Читалища  

Община 

Самуил 

Посрещане на 

Нова година, 

празненства и 

веселие 

община Самуил Сами Сами 

0893637289 

е-

mail:samiarif_zk@ab

v.bg 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок 

от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

 

   

 

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-577 от Сами Сами 

– зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Организиране, подготовка за провеждане на 

открита процедура за възлагане извършването на комплекс от 

дейности включващ добив, товарене, транспортиране до 

съответните обекти и разтоварване на  дървесина от общинския 

горски фонд. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 28.10.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

2 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

3 Закир Садула Билял ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

6 Реджеб Халил Назиф ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

9 Динчер Али Чауш            ЗА 

10 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

11 Алпер Зикри Чауш ЗА 

12 Стефан Николов Савов ЗА 

13 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 31.575 

 

Предвид годишния план за ползване на дървесина през 2021 г. 

от гори собственост на община Самуил е необходимо да се 

организира и проведе открит конкурс за извършване на комплекс от 

дейности включващ:  „Добив на дървесина /сеч на маркирана 

дървесина, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен 

склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти 

и разтоварване на маркирана дървесина от горските територии, 

собственост на Община Самуил” от част от поземлен имот с 

идентификатор №77579.23.232, отдел №1170 „ф” по кадастралната 

карта  на с.Хърсово, община Самуил, област Разград. Очакваните 

прогнозни количества   са 590 пл.м
3
. 

Добитите количества дърва ще бъдат разпределени  по 

кметства, детски градини, социални услуги  към община Самуил, 

както и  религиозни настоятелства, военноинвалиди и 

военнопострадали.  Нужните количества са заявени  за отоплителен  

сезон 2021-2022 г. от долуописаните  институции: 
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насто

я-
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ва 

1.Пчелина 10 - 80 - - 5 - - - - 95 

2.Здравец - 25 - - - - - - - - 25 

3.Владимир

овци 

40 50 - - 20 5 5 - 5 - 125 

4.Ножарово 10 - - - - - - - - - 10 

5.Богданци 10 8 - - - 5 5 - - - 28 

6.Кара 

Михал 

- - - - - - - - - - - 

7.Голяма 

Вода 

- - - - - - - - - - - 

8.Хърсово - 5 100 - - - - - 5 - 110 



 

 

 

9.Голям 

Извор 

- - - - - - - - - - - 

10.Самуил - 40 60 - - - - - 10 - 110 

11.Хума - - 40 - - - - - - - 40 

12.Богомил

ци 

20 - - - - - - - - - 20 

13.Желязко

вец 

- 5 - - - - 5 - - - 10 

14.Кривица - - - 50 - - - - - - 50 

Общо: 

/пр.куб. 

метри/ 

 

90 

 

133 

 

280 

 

50 

 

20 

 

15 

 

15 

 

- 

 

20 

 

- 

 

623 

                                                                                                                                               

Предвид гореизложеното: 

      

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

ал.1 от Закона за общинската собственост, съгласно годишния план 

за ползване на дървесина през 2021 г. от гори собственост на 

Община Самуил, Общински съвет Самуил,  със „За” –13  гласа; 

„Против” – няма; „Въздържал се” – няма 

РЕШИ: 

 

     1.Възлага на кмета на община Самуил да организира и проведе 

открит конкурс за извършване на комплекс от дейности за 623 

пространствени куб. м. дърва от отдел 1170 „ф“ в землището на с. 

Хърсово: включващ „Добив на дървесина /сеч на маркирана 

дървесина, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен 

склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти 

и разтоварване на маркирана дървесина от горските територии, 

собственост на Община Самуил” от част от поземлен имот с 

идентификатор №77579.23.232, отдел №1170 „ф” по кадастралната 

карта  на с.Хърсово, община Самуил, област Разград.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му.  

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 31 
от редовно заседание на 29.10.2021 г. 

 

 Докладна записка с входящ  № 61-02-578 от Сами Сами 

– зам.-кмет на община Самуил. 

 

         ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. А. О. от с. Б., ул. „В.“  № 15, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – 

няма; „Въздържал се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 31.576 

 

    Постъпила е молба с Вх.№ 4674/25.10.2021г. от лицето С. А. О. от 

с.Б., ул.„В.” №15, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

 

    Госпожа О. е пенсионерка по болест с 50% т.н.р. с диагноза  

„Наличие на други функционални импланти“ и с наличие на други 

заболявания. Молителят е на постоянна медикаментозна терапия и 

поради недостиг на парични средства не може да закупи нужните 

лекарства. 

 

   Необходими са и финансови средства за покриване на разходите за 

закупуване на лекарства.  

 

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

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ” ОбС-Самуил, със „За” –13  гласа; „Против” – няма; 

„Въздържал се” – няма отпуска еднократна парична помощ на 

лицето С. А. О. от с.Б., ул. „В.” № 15, община Самуил в размер на 

200.00 лв. 

 

 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

 

 

Айхан Исмаил 

Председателстващ:  /П/ не се чете                                                     

/съгласно чл. 15 от „Правилника за                                                               

организацията и дейността на Общинския съвет  

и взаимодействието му с общинската администрация“ 

(мандат 2019-2023 г)                                                                                          
 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



 

 

 


