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ВЪВЕДЕНИЕ 

Обхват на концепцията за пространствено развитие на Община Самуил 
 

С промените в Закона за устройство на територията, Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., от 

26.10.2012 г., устройствената проблематика на регионално и национално ниво се прехвърли в 

Закона за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г. По този начин към системата от 

документи  по  ЗРР  за  стратегическо  планиране  и  програмиране  на  регионалното  развитие  се 

добави  и  система  от  документи  за  стратегическо  планиране  на  пространственото  развитие. 

С влизането в сила на измененията, документите, които се изготвят на ниво община стават 3 – 

Общински план за развитие, Концепция за пространствено на община по ЗРР и Общ устройствен 

план на община по ЗУТ. 2 от тях – КПРО и ОУПО са с подчертан пространствен характер. ОУПО се 

занимава много детайлно с нейната територия и представлява основа за цялостното ѝ устройство. 

За разлика от него, КПРО разглежда територията ѝ в регионален план, като определя целите за 

пространствено развитие “по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните 

общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната 

транспортна, енергийна и   телекомуникационна мрежа” - чл. 7д, ал. 3, ЗРР. Разглеждането на 

общината като неделима част от региона, в който попада, благоприятства намаляването на 

регионалните  различия,  каквато  е  целта  на  регионалното  планиране.  Ето  защо,  за  да  бъде 

правилно третирана територията на общината в ОУПО, е необходимо да се съблюдават 

предвижданията на КПРО. Това е нов тип документ, който трябва да се превърне в инструмент за 

стратегическо пространствено планиране, а не за пряко влияние върху физическата среда. 

Предвижданията на КПРО се съобразяват и при изработването на ОПР и това е регламентирано в 

чл. 13, ал. 1 от ЗРР. Казаното дотук определя предимството, което ще има Община Самуил при 

разработване на другите 2 документа, сдобивайки се с Концепция за пространствено развитие. 
 

Обвързаност на Концепцията за пространствено развитие на Община Самуил с 

документите от по-високо йерархическо ниво 
 

Общинският план за развитие е документ за планиране на регионалното развитие и 

представлява инструмент за социално-икономическо планиране, а Общият устройствен план на 

общината е документ за устройство на територията и е инструмент за пространствено планиране. 

Концепцията  за  пространствено  развитие  на  общината,  бидейки  документ  с  пространствен 

характер,  но  попадайки  в  новосъздадената  със  законодателните  промени  от  края  на  2012  г. 

система от документи за пространствено планиране към Закона за регионално развитие, се явява 

свързващото звено между двата вида планиране – на социално-икономическото и на 

пространственото развитие. КПРО трябва да дава насоки за документите за устройство на 

територията и за документа за регионално планиране на ниво община, като, за да бъдат те 

адекватни, Концепцията трябва да отразява предвижданията на документите за планиране на 

регионалното развитие от по-високо йерархично ниво. Такива документи с пряко отношение към 

Община  Самуил  са  Регионален  план  за  развитие  на  Северен  централен  район  за  периода 

2014-2020  г.  и  Областна  стратегия  за  развитие  на  Област  Разград  за  периода  2014-2020  г. 

КПРО Самуил трябва да формулира така целите си, че тяхното постигане да подпомага и целите на 

тези два документа. Разбира се връзката е и обратна – изпълнението на целите на РПР на СЦР и на
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ОСР на Област Разград ще окажат благоприятно влияние върху общината и населените места в 

нея, като това ще подпомогне постигането на целите, които Община Самуил си поставя в областта 

на пространственото и регионалното развитие. От своя страна, РПР на СЦР се съобразява с 

документа на национално ниво за стратегическо планиране на регионалното развитие – 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 - 2022 г. 

Тази субординация възпрепятства противоречие между дългосрочните цели на държавната 

политика за регионално развитие, определени в НСРР и съобразени с изискванията на базовите 

европейски и национални документи на стратегическото планиране, и целите на РПР на СЦР, които 

са с по-тесен времеви хоризонт. 
 

В същото време, КПРО Самуил трябва да развива територията на общината в направленията, 

посочени в документа на национално ниво от същата група (стратегически документи за 

пространствено планиране) – Националната концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025 г.  В Закона  за  регионално развитие присъстват  още  два  документа от тази  група  – 

Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2 и Регионална схема за 

пространствено развитие на район от ниво 3 (област). Но тъй като такива за СЦР и Област Разград 

все още не са изработени, КПРО Самуил се “подчинява” директно на документа за стратегическо 

пространствено планиране на национално ниво. НКПР определя стратегията за развитие на 

националната територия и връзките й със съседни страни и региони. В нея са застъпени най- 

важните постановки и подходи на пространственото планиране, присъстващи в общоевропейските 

документи, които трябва да формират националната политика за пространствено развитие на 

всички равнища. Съобразността на КПР с НКПР ще гарантира внедряването на тези принципи и на 

общинско ниво. 
 

Обвързаността на КПРО с другите документи за регионално и пространствено планиране е 

разнопосочна, пряка и косвена (Фигура 1). КПРО е документът, от който се очаква да осъществи 

връзката между предвижданията на регионалното и устройственото планиране на териториалното 

ниво, на което те се срещат – общината.



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 
5 

 

 

 

Фигура 1: Обвързаност на КПРО Самуил със съществуващите документи за стратегическо планиране по ЗРР, 

за устройство на територията по ЗУТ и за трансгранично развитие 
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ЧАСТ   ПЪРВА:   АНАЛИЗ   НА   ИКОНОМИЧЕСКОТО,   СОЦИАЛНОТО   И   ЕКОЛОГИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ 

1.      Териториални проучвания на природната среда 
 

1.1.    Местоположение 
 

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

Област Разград. Тя е разположена на Самуиловите възвишения, в южната част на Лудогорието. 

Територията на Община Самуил е 250.3 кв. км. Тя заема 9.5 % от територията на Област Разград и 

1.7  %  от  общата  площ на  Северен  Централен  район  (СЦР,  NUTS  2).  На изток  Община  Самуил 

граничи с общините Хитрино и Венец от Област Шумен, на северозапад с Община Исперих, на 

запад с Община Разград, на юг с Община Лозница. В Община Самуил живее 5.6 % от населението 

на Област Разград (6 859 души към 31.12.2012 г.) и 0.8 % от населението на СЦР. 
 

1.2.    Релеф 
 

Релефът е разнообразен – на места равнинен, на други с преобладаващ хълмист характер. 

Не предпазва нахлуването на въздушни маси. Равнинният характер на релефа е предпоставка за 

интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и други съоръжения за 

населените места. Общинският център - с. Самуил е разположен върху Самуиловите възвишения, с 

височина 600 м над морското равнище. 
 

1.3.    Климат 
 

Според климатичното райониране на Република България, Община Самуил попада в обсега 

на лудогорско-добруджанската подобласт. Това е умерено-континентална климатична подобласт 

на Европейско-континенталната област. Климатът е умерено-континентален и се характеризира с 

горещо лято и студена зима. Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Не са 

изключения и резките понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-топли се 

очертават месеците юли и август. Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен - октомври. 
 

Валежите  са  по-ниски  от  средните  за  страната, но  зимните  са  по-обилни  в  сравнение  с 

останалите области в Лудогорието. Годишният ход на валежите в този район има подчертано 

континентален  характер.  Максимални  са  валежите  през  пролетно-летния  период  и  есенния 

период. Средногодишната сума на валежите е 450-500 мм, като валежният режим има изразен 

зимен минимум и летен максимум и сравнително продължителното задържане на снежната 

покривка (над 3 месеца). Продължителността на отоплителния период е от 180-200 дни. 
 

1.4.    Води 
 

Речната мрежа в общината е условно добре развита, но водните течения са незначителни, с 

малък отток и имат значение предимно за пълнене на микроязовирите – 6 на брой: “Богданци”, 

“Владимировци”, “Голям извор”, “Желязковец”, “Кара Михал”, “Хърсово”.
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1.5.    Полезни изкопаеми 
 

В района на Община Самуил е открито находище на мергели, които могат да намерят 

приложение в керамичното производство. Зърнестите варовици и пясъчниците са подходящи за 

трошен камък за пътни настилки. 
 

1.6.    Почви 
 

Почвата в Община Самуил е главно чернозем, от следните видове: карбонатни, типични, 

излужени и деградирани. Хумусният хоризонт е от 60 до 80 см. Карбонатните черноземи имат 

мощност на хумусния хоризонт от 40 до 60 см и съдържат специфични образувания, така 

наречените карбонатни мицели. 
 

1.7.    Растителност и животински свят 
 

Естествената растителност е под формата на гори (широколистни и иглолистни), естествени 

ливади,  пасища  и  пустеещи  земи.  Културната  растителност  е  представена  предимно  от  ниви, 

трайни насаждения, изкуствени пасища и паркове. 
 

Едрите представители на фауната са благороден елен, сърна и дива свиня. По-малките 

бозайници са лисица, заек, пор, катерица, лалугер, мишки, къртица, невестулка. От птиците се 

срещат пъдпъдък, яребица, кукумявка, кълвач, синигер, дрозд и др. 
 

1.8.    Горски фонд 
 

Горите, които съставляват 23.1 % (57 807 дка) от територията на общината, са едно от 

големите й богатства. Растителното разнообразие в горския фонд на общината включва над 40 

дървесни видове, в това число 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 700 броя тревни 

растителни видове. Преобладават широколистни листопадни гори – дъб, бук, липа, върба, топола 

и др. Храстовата растителност е от люляк, шипка, леска, глог. Общата лесистост на Община Самуил 

е 32.5%. 
 

2.      Демографско развитие и обитаване 
 

Демографският фактор е един от основните, ползвани, както за анализи на социално- 

икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните общности, 

така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове. С броя на 

населението (настоящо и прогнозно) се определят различните потребности на населението от 

жилища, социална и техническа инфраструктура, зелената система и др. 
 

2.1.    Динамика на населението 
 

В основата на демографските загуби е отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези 

негативни процеси засягат и населените места от Община Самуил, където на 01.02.2011 г. 

изчисленото налично население на общината е 7 005 д. В периода между двете преброявания е 

намаляло населението във всичките 14 селища на общината в резултат на отрицателен естествен и 

механичен прираст с 1 159 д. или с -14.2 % (с около 1.4 % средногодишно).
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По данни от текущата демографска статистика на НСИ населението на общината продължава 

да  намалява  и  към  31.12.2012  г.  населението  наброява  6  859  души,  или  за  около  2  години 

намалява с 146 д. (1.0 %). 
 

Параметрите   на   възпроизводството   на   населението   се   определят   от   развитието   на 

основните демографски процеси – естествен и механичен прираст. В Община Самуил те са: 
 

Таблица 1. Естествено и механично движение на населението в Община Самуил – в брой 
 

 

 
Години 

 

 
Родени 

 

 
Умрели 

Естестве 
н 

прираст 

 

 
Заселени 

 

 
Изселени 

 
Механиче 
н прираст 

 
Общ 

прираст 

 

2008 
 

69 
 

135 
 

-66 
 

107 
 

181 
 

-74 
 

-140 
 

2009 
 

73 
 

125 
 

-51 
 

124 
 

156 
 

-27 
 

-78 

 

2010 
 

55 
 

123 
 

-68 
 

141 
 

256 
 

-115 
 

-183 
 

2011 
 

65 
 

122 
 

-57 
 

75 
 

135 
 

-60 
 

-117 

 

2012 
 

82 
 

99 
 

-17 
 

81 
 

114 
 

-33 
 

-50 

Източник: НСИ 
 
 
 

Таблица 2. Естествено и механично движение на населението в Община Самуил – на 1000 души от 

населението – в промили (‰) 
 

 
Години 

 
Родени 

 
Умрели 

 

Естествен 
прираст 

 
Заселени 

 
Изселени 

 

Механичен 
прираст 

 

Ср. год. 
население 

2008 9.0 17.6 -8.6 14.0 23.6 -9.6 7670 

2009 9.7 16.4 -6.7 17.1 20.6 -3.6 7562 

2010 7.4 16.6 -9.2 19.0 24.5 -15.5 7431 

2011 9.3 17.5 -8.2 10.8 19.4 -8.6 6967 

2012 11.9 14.5 -2.5 11.8 16.6 -4.8 6884 

Източник: НСИ 
 

2.2.    Естествен прираст 
 

Естественият прираст в общината в периода 2008-2012 г. е отрицателен 2008 г. (-66 души), 2009 г. (- 

51 души), 2010 г. (-68 души), 2011 г. (-57 души) и 2012 г. (-17 души). Коефициентът на естествения 

прираст в общината през 2010 г. е (-9.2 ‰), 2011 г. е (-8.2  ‰) и 2012 г. е (-2.5  ‰). През 2012 г., в 

Област Разград, естественият прираст е (-6.2 ‰) и в страната (-5.5 ‰). Или по този показател 

общината е с по-благоприятни показатели от средните за областта и страната.



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
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2.3.    Механичен прираст 
 

Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че 

изселените са повече от заселените, като механичният прираст е с отрицателен знак. През периода 

2008  – 2012 г.  са се заселили 534 души, а са се изселили 842 души, или за 5 години имаме 

отрицателен механичен прираст  (-309  души).  Миграцията  оказва  силен  негативен ефект  върху 

възпроизводството на населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се 

понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 години, 

но и в по-дълъг период от време. 
 

2.4.    Полово-възрастова структура 
 

По признака пол, структурата на населението е сравнително балансирана. Към 31.12.2012 г. в 

Община Самуил жените са 3381 (49.3 %), мъжете са 3478 души (50.7 %), или на 1000 мъже се падат 

972 жени. 
 

По отношение на възрастовата структура на населението, в Община Самуил се потвърждават 

неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната и областта като 

цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в 

намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване 

на броя и дела на населението на 65 и повече години. 
 

Таблица 3. Възрастова структура на населението към 31.12.2012 г. (в %) 
 

  

0-14 г. 
 

15-64 г. 
 

65+ г. 

 
България 

 
13,6 

 
67,3 

 
19,2 

 
Област Разград 

 
13,8 

 
67,7 

 
18.6 

 

Община Самуил 
 

13,5 
 

67,8 
 

18,6 

Източник: НСИ 
 

2.5.    Етно-демографска характеристика на населението 
 

Турската етническа група е първа по численост, като към 01.02.2011 г. 5  337 лица са се 

самоопределили като етнически турци. Те представляват 81.0 % от всички лица в общината, при 

8.8% средно за страната и 50.0 % за Област Разград. Относителният им дял в сравнение с данните 

за страната е с 72.2 процентни пункта повече. Българската етническа група обхваща 769 лица, или 

11.7% от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за 

страната. и 43.0 % за Област Разград. Делът на българската етническа група в сравнение с данните 

за страната е по-малко с 73.1 процентни пункта. Ромският етнос е традиционно третият по 

численост.   Към   01.02.2011   г.   наброява  346   души   според   самоопределянето   на   лицата,   с 

относителен дял от 5.2 %, при средно 4.9 % за страната.  и 5.0 % за Област Разград.
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Таблица 4. Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г. 
 

Етническа група  
 
 
 

Населени места 

Брой лица, 
отговорили на 
доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност 
общо 

 

 
 
 

Българска 

 

 
 
 

Турска 

 

 
 
 

Ромска 

 

 
 
 

Друга 

 

 
 
 

Не се 
самоопределям 

Община Самуил 6 592 769 5 337 346 98 42 

с. Богданци 472 38 430 .. .. 3 

с. Богомилци 272 .. 271 .. - - 

с. Владимировци 1 083 56 1 017 7 .. .. 

с. Голям извор 331 150 39 82 60 - 

с. Голяма вода 297 .. 294 - - .. 

с. Желязковец 663 49 377 227 .. .. 

с. Здравец 361 38 310 .. .. 11 

с. Кара Михал 63 46 17 - - - 

с. Кривица 208 6 201 - .. .. 

с. Ножарово 541 3 534 - - 4 

с. Пчелина 271 3 268 - - - 

с. Самуил 1 374 148 1 190 26 .. .. 

с. Хума 240 - 239 - .. .. 

с. Хърсово 416 229 150 .. 31 .. 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Забележка: Данните са конфиденциални 
 

2.6.    Заетост 
 

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица. 

Икономически активните лица в Община Самуил наброяват 2418 души по данни от последното 

преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 35 % (съотношение между 

икономически активните лица и населението на 15 и повече навършени години). От икономически 

активните  лица  заети  са  1800  души,  останалите  са  безработни.  Най  много  са  заетите  лица  в 

с. Самуил (480 д.) и с. Владимировци (305 д.), а най малко са в с. Кара Михал (17 д.). 
 

Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и 

повече навършени години) за Община Самуил е 30 %. 
 

2.7.    Безработица 
 

Равнището на безработица в Община Самуил е високо за периода 2010-2013 г., като през 

2013 г. е 37.8 % при средни равнища за Област Разград 18.1 % и за страната 11.5 %. Делът на 

безработните в Община Самуил съществено превишава показателя за страната, общините от 

областта и особено Община Разград.
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Таблица 5. Безработни лица и равнище на безработицата в Община Самуил 2010-2013 г 
 

Показател 2010 2011 2012 2013 

Безработни лица 979 861 871 910 

Жени 591 490 525 525 

Мъже 388 371 346 385 

Равнище на безработица (%) 27,5 35,8 36.2 37,8 

Източник: Дирекция “Бюро по труда” – Исперих 
 

2.8.    Обитаване 
 

По  вида  на  конструкцията,  жилищният  фонд  е  представен  в  пет  обобщени  категории  – 

панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи или гредоред), 

паянтови. Панелните жилища не са подминали и тази малка община. Макар и със скромен дял 

(0.1%), представители на този вид има основно в общинския център. Стоманобетонните също са с 

относително малък дял – 0.3 %. Категорията «масивни» са с преобладаващ дял 76.9 %, от тях 12.2 % 

са с носещи тухлени стени и  64.7 % са тухлени с гредоред. Сравнително голям е и делът на другите 

жилища (от камък, кирпич, дърво) – 21.7 %, разположени предимно в селата: Голям извор 160 

(75.8 %), Желязковец 153 (48.9 %) и Хърсово 114 (47.7 %). 
 

Таблица 6. Жилищен фонд по конструкция – 2012 г. (брой) 
 

По конструкция  
 

Населени места 

 
Жилища 

общо 

 
Панели 

 
Стоманобетон 

Тухлени с 

бетонна 

плоча 

 

Тухлени с 

гредоред 

 
Други 

Община Самуил 3 327 35 10 405 2 154 723 

с. Богданци 260 0 6 0 208 46 

с. Богомилци 127 0 0 18 69 40 

с. Владимировци 511 2 2 7 473 27 

с. Голяма вода 146 2 0 2 127 15 

с. Голям извор 211 0 0 5 46 160 

с. Желязковец 313 0 0 51 109 153 

с. Здравец 178 0 0 1 166 11 

с. Кара Михал 131 0 0 8 123 0 

с. Кривица 158 0 0 17 113 28 

с. Ножарово 201 0 0 15 172 14 

с. Пчелина 138 0 0 8 92 38 

с. Самуил 579 29 1 237 277 35 

с. Хума 135 2 0 20 71 42 

с. Хърсово 239 0 1 16 108 114 

Източник: НСИ 
 

По отношение на етажността, всички жилища в Община Самуил са в нискоетажни сгради, 

изключение  прави  само  1  четириетажна  панелна  сграда  с  29  жилища  в  общинския  център с. 

Самуил. 
 

На територията на общината има голям дял необитавани жилища 1029 (30.9 %), които са 

основен  резерв  на  жилищата  в  общината. И  това  не  налага  усвояване  на  нови  урбанизирани 

територии.
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3.      Икономическо развитие и обществено обслужване 

 
3.1.    Отрасли на икономиката в общината 

 
Сектор селско стопанство е водещ в общинската икономика. Земеделието е основният 

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. 
 

�  Растениевъдство: 

Наличните значителни поземлени ресурси (173 647 дка), съставляващи 69.4 % от общата 

територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат 

земеделието в основен източник на доходи. Обработваемата земя в общината е 152 967 дка, 

или 88.1 % от земеделските територии. Средно на жител на общината се падат по 22.3 дка 

обработваема земя, което превишава значително средния размер за страната (4.5 дка). 

Почвено-климатичните условия са благоприятни за отглеждане на зърнени, технически и 

фуражни култури; 
 

�  Животновъдство: 

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

Продукцията се затваря в кръговете на натуралната микроикономика. Върху намалението на 

едрия  и  дребен  рогат  добитък  са  оказали  влияние  и  влезлите  в  сила  изисквания  на 

Европейския  съюз  за  отглеждане  на  животни,  които  принудиха  част  от  стопаните  да  се 

откажат от животновъдството. 
 

Вторичният сектор – промишлеността е представен от следните отрасли: 
 

�  Отрасъл машиностроене - заема важно място в структурата на общинската икономика. В този 

сектор функционира фирма “Тракция“ АД с. Самуил. Дружество с основен предмет на дейност 

производство и ремонт на всички видове товарни вагони (открити, вагон-цистерни, 

циментовози, торовози и др.).; 

�  Хранително-вкусовата промишленост - 3 фирми: Маслодобивна фабрика на фирма “Октопод – 

С” ЕООД, с. Самуил (клон на фирма "Октопод-С" ЕООД гр. Варна) и 2 мандри в с. Самуил и 

с. Владимировци; 

�  Производство на дървени въглища – с. Владимировци. 
 

3.2.    Обществено регулиран сектор 

 
3.2.1. Образование 

 
Предучилищното образование е представено от осем детски заведения, от които едно 

обединено  детско  заведение  -  ОДЗ  “Кокиче”  –  с.  Самуил  с  два  филиала  -    “Осми  март”  – 

с. Желязковец и “Първи юни” – с. Хърсово и една целодневна детска градина - ЦДГ “Радост” – 

с. Владимировци с 4 филиала: “Бъдеще” – с. Ножарово,   “Здравец” – с. Здравец, “Детелина” – 

с. Богданци, “Детска радост” – с. Голяма вода. Капацитета на детските заведения в Община Самуил 

е 260 деца.
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Училищната структура и мрежа в Община Самуил е съобразена с действащите законови и 

подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие 

на образованието. 
 

През учебната 2013/2014 г. общообразователните училища, които се финансират като 

държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината, са 4: СОУ “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 - с. Желязковец. В тях през 

учебната  2013/2014  г.  се  учат  597  ученици  разпределени  в  32  паралелки,  като през  учебната 

2008/2009 г. са се учили 724 ученици, или намалението на учениците е с 17.7 %. По данни на 

общинската  администрация,  средно  броят  на  учениците  в  една  паралелка  е  17  в  основните 

училища и 21.2 в средно образователното училище. 
 

3.2.2. Здравеопазване 
 

В  Община  Самуил  здравната  мрежа  е  представена  предимно  от  извънболнична  помощ. 

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

общината се осъществява главно от МБАЛ “Св. Иван Рилски – Разград”, обслужваща с. Самуил, с. 

Желязковец,  с.  Хума,  с.  Кривица,  с.  Богомилци  и  “МБАЛ  –  Исперих”  ЕООД,  обслужваща  с. 

Ножарово, с. Пчелина, с. Хърсово, с. Кара Михал, с. Здравец, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. 

Владимировци и с. Богданци. 
 

3.2.3. Социални дейности 
 

В Община Самуил има много добре развити социални дейности и се предоставя  широк 

спектър от социални услуги. В цялостната политика на общината е заложено приоритетно място за 

развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи. 
 

3.2.4. Култура 
 

На територията на общината функционират 14-те читалища (във всяко едно селище), 

регистрирани съгласно ЗНЧ. В дейността им се включва библиотечно дело, любителско творчество, 

културна и кръжочна дейност, организиране на обществени прояви. 
 

Библиотечната дейност е добре развита, всички читалищата в общината разполагат с 

библиотеки. 
 

Сградите на читалищата в селата: Владимировци, Самуил и Хърсово са ремонтирани, но 

сградите на останалите 11 читалища в общината се нуждаят от ремонт. 
 

3.2.5. Религиозни храмове 
 

Община Самуил разполага с религиозни храмове във всички населени места. На територията 

на Община Самуил действат 5 православни храма и 11 джамии. 
 

3.2.6. Спорт 
 

Спортът е подсистема, която гравитира между социалните и пазарни системи. В общината, 

обектите на подсистемата са:
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�    Спортен комплекс, разположен в  с.  Самуил е  основното спортно съоръжение в  общината. 

Комплексът включва и стадион, тенис-корт, футболно игрище, писта. Спортният комплекс е 

общинска собственост. 

� На територията на общината са построени още три футболни игрища (стадиона) на територията 

на селата: Владимировци, Богданци и Ножарово. 
 

Спортният комплекс и всички стадиони в общината се нуждаят от ремонт. 
 

3.2.7. Туризъм 
 

Територията  на  Община  Самуил  е  със  запазена  чиста  природа,  красиви  и  непокътнати 

кътчета с ценни, но неизвестни забележителни обекти. Язовирите, намиращи се на територията на 

общината са подходящи за спортен риболов. Растителното разнообразие в горския фонд на 

общината включва над 40 дървесни и над 700 броя тревни растителни видове. В горите има добри 

условия за развитие на фауната. Общината разполага с богати дивечови запаси представени от 

благороден елен, сърна, заек, дива свиня. 
 

По данни от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИКН),      на 

територията на общината се намират 73 недвижими културни ценности, от тях с национално 

значение са 8 археологически паметници. 
 

3.2.8. Обществено хранене 
 

Услугите в с. Самуил се извършват основно от частния сектор. Добре развити са автоуслугите, 

бръснаро-фризьорските и  козметични  услуги,  както и  ремонтът  на  битова  техника.  Малките и 

семейни  фирми  осъществяват  дейности  в  сферата  на  търговията,  услугите  и  общественото 

хранене. 
 

3.2.9. Административно обслужване 
 

Седалището на институциите, представляващи административното управление на общината 

е с. Самуил и за тяхното функциониране е изградена съответната инфраструктура. 
 

4.      Инфраструктурно развитие 
 

4.1.    Транспортна инфраструктура 

 
4.1.1. Пътна мрежа 

 
През територията на Община Самуил не преминават пътища с национално значение 

(автомагистрали  и  първокласни  или  второкласни  пътища),  но  в  национален  план  може  да  се 

твърди, че общината се обслужва от най-значимата комуникационно-транспортна ос в 

Североизточна България. Направлението Русе-Шумен-Варна се формира от първокласния път І-2, с 

европейска категоризация Е-70, който преминава на 10 км югозападно от общинския център 

Самуил, а жп линията Русе-Разград-Самуил-Каспичан/Варна обслужва пряко общината. 
 

Същинското транспортно обслужване на Община Самуил се осъществява от два пресичащи 

се прекатегоризирани четвъртокласни пътища:
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� път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” с дължина 29,2 км., преминаващ “надлъжно”през 

територията на общината като връзка от първокласния път І-2 към с. Самуил, с. Хърсово,           с. 

Богданци, с. Ножарово, с. Владимировци, с. Здравец и с. Подайва от Община Исперих; 

� път   IIІ-7002   "Ясенково-Голяма   вода-Хърсово-Голям   извор-ІІІ-205"   с   дължина   13,7   км., 

преминаващ “напречно” през територията на общината през селата Голяма вода,   Хърсово и 

Голям извор и осъществяващ връзка със съседните общини – Община Венец (Област Шумен) и 

Община Разград. 
 

Дължината  на  общинската  пътна  мрежа  в  Община  Самуил  е  43  км,  от  които:  първа 

категория -17 км, втора категория – 17,8 км, трета категория – 8,2 км. По-голямата част от 

общинските пътищата са в добро състояние и са с асфалтово покритие. 
 

4.1.2.    ЖП мрежа 
 

Община Самуил има предимството да се обслужва освен от пътен, и от жп транспорт. През 

общината преминава главната жп линия Русе-Варна, обслужваща общината посредством гара 

Самуил. Жп линията е електрифицирана, но не е удвоена, предвижда се нейното модернизиране. 

Гара Самуил е ключова гара за Област Разград, тъй като от нея е изградено жп отклонение за 

Силистра, като линията е единична, неелектрифицирана. Тя също обслужва Община Самуил 

посредством жп спирките Хърсово и Голяма вода. 
 

За денонощие през Област Разград преминават два бързи влака Русе – Варна и обратно, 

бърз влак Силистра – София и обратно, един пътнически влак Русе – Варна и обратно, два 

пътнически влака по маршрут Каспичан – Русе, два пътнически влака за Самуил – Силистра и три 

пътнически влака за Самуил – Русе. 
 

4.2.       Водностопанска инфраструктура 

 
4.2.1.    Водоснабдяване 

 
Водоснабдяването  на  населените  места  с  вода  за  питейни  нужди  в  Област  Разград се 

осигурява от дружествата “Водоснабдяване Дунав” ЕООД Разград, “ВиК“ ООД - Исперих и ВиК 

“Меден кладенец”- Кубрат. 
 

Община Самуил попада в обособената територия на ВиК Исперих, като се  водоснабдява от 

местни водоизточници, намиращи се на нейна територия. Изградени са 5 дълбоки сондажа, 9 

шахтови кладенци, 13 каптажа и 11 водоема. В експлоатация са 11 помпени станции, в процес на 

изграждане са още две – дълбок сондаж “Желязковец” и дълбок сондаж “Кривица”. Всички 

населени места на територията на общината са водоснабдени. Близо 70 % от подаваната вода се 

консумира от населението, следващите по големина консуматори са промишлеността и услугите. 

Общата дължина на водоснабдителната мрежа е 188,6 километра като 74,8 км е външна. 

Водопроводите са положени предимно в периода 1931 - 1960 г., с малки диаметри са и не могат да 

провеждат необходимите водни количества. По-голямата част са азбестоциментови и са 

амортизирани.
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4.2.2.    Канализация 
 

В населените места в Община Самуил няма изградени канализационни системи. Само отделни 

предприятия и заведения в Самуил и Владимировци имат локални самостоятелни канализационни 

клонове, отвеждащи отпадъчните води в близките дерета без пречиствателни съоръжения. 
 

4.3.    Електроснабдяване 
 

Всички населени места на територията на Община Самуил са електрифицирани. На 

територията на общината няма трансформаторни подстанции 110/20 кV, както и електропроводи 

високо напрежение 110 кV. Населените места се захранват от изводи 20 кV от подстанциите 

“Разград” и “Исперих” чрез въздушни електропроводи на железорешетъчни и железобетонни 

стълбове. Електропроводната мрежа на места не е достатъчно ефективна и е желателна нейната 

подмяна. За последните пет години са ремонтирани 18 трансформаторни постове, изграден е и 

един нов, ремонтирана е и част от електроснабдителната мрежа. Уличното осветление в общината 

се нуждае от цялостно обновяване с енергоспестяващи тела. 
 

4.4.    Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ 
 

Съществуват инвестиционни намерения за изграждане на ветрогенератори като част от 

ветроенергийния  парк  /ВЕП/  Исперих  в  землищата  на  селата  Владимировци,  Ножарово  и 

Богданци. ВЕП “Исперих” е предвиден за изграждане на територията на населени места от Община 

Исперих, както и на територията на Община Самуил, с обща мощност до 128 МW. 
 

4.5.    Газификация 
 

През землищата на селата Голям извор и Ножарово преминава транзитен газопровод на 

“Булгартрансгаз” ЕАД – София, но в общината не е изградена газоснабдителна мрежа поради 

липса на икономическа обосновка. 
 

4.6.    Телекомуникации 

 
4.6.1.       Телефонизация 

 
Всички селища на територията на Област Разград, включително Община Самуил, са 

телефонизирани.  Основен  доставчик  на услугата е “БТК”  АД, от септември  2009 г.  – Виваком. 

Стационарни телефонни постове се предлагат и от други компании като Blizoo, М-Тел и Глобул. 

Територията   на   общината   има   покритие   от   основните   мобилни   оператори   в   страната   – 

М-тел, Глобул и Виваком и в съответствие с общата тенденция в страната, мобилните комуникации 

нарастват. 
 

4.6.2.       Достъп до интернет 
 

Липсват конкретни данни за Община Самуил, но Интернет достъпът в общината е ограничен. 

Общината има нужда от оптичен интернет. Достъпът до интернет е от съществено значение за 

развитие, както на бизнеса, така и на услугите, предназначени за него.
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5.      Екологично състояние 

 
5.1.    Състояние на атмосферен въздух 

 
По преценка на РИОСВ – Русе в общината не са предвидени постоянни пунктове за 

мониторинг на състоянието на атмосферния въздух, което е свидетелство за добрите качества на 

въздуха. Основните замърсители на атмосферния въздух в Община Самуил са битовото отопление 

с  твърдо  гориво  през  студеното  полугодие,  автомобилният  транспорт,  промишлените 

производства и по-големите животновъдни обекти. 
 

5.2.    Води 
 

Важен  екологичен  проблем  за  общината  е  изградеността  и  качеството на  ВиК  мрежата. 

Въпреки, че всички населени места на територията на общината са водоснабдени, водопроводната 

мрежа не е в добро експлоатационно състояние и загубите на питейна вода са големи. Използват 

се само местни източници на водоснабдяване с добри питейни качества. Недостиг на питейна вода 

има в селата Самуил и Кривица, поради което се налага режим на водата. 
 

Проблем за общината е липсата на канализационни мрежи в населените места и ПСОВ, 

което води до рискови ситуации и замърсяване на подземните води и почвите. Само отделни 

предприятия  и  заведения  в  Самуил  и  Владимировци  имат  локални  самостоятелни  канални 

клонове отвеждащи водите в близките дерета без пречиствателни съоръжения. Към 

маслодобивната фабрика в с. Самуил има изградено пречиствателно съоръжение за отпадни води. 
 

5.3.    Земи и почви 
 

На  територията  на  Община  Самуил,  нарушенията  на  земите  се  свързват преди  всичко  с 

добива на полезни изкопаеми. В село Кара Михал действа една кариера за добив на глина, 

експлоатирана от “Ведена” ООД. Фирмата добива индустриални минерали - кварц-каолинитови 

среднопластични глини от находище “Кара Михал”. 
 

На територията на Община Самуил, РИОСВ-Русе няма определен пункт за осъществяване на 

почвен мониторинг. 
 

Контролираните на територията на общината животновъдни обекти саq както следва: 
 

�  “РИОР”ООД- кравеферма, с. Самуил; 

�  “Рикота-4-Силвия Симеонова”- кравеферма, с. Самуил; 

�  ЗП Бейсим Емурла Мустафа - кравеферма, с. Здравец; 

�  ЗП Фикрет Шюкрю Неджиб – кравеферма, с. Самуил; 

�  ЗП Реджеб Енвер Мехмед – кравеферма, с. Здравец; 

�  ЗП Сали Мехмед Сали – кравеферма, с. Голям извор; 

�  Птицеферма, с. Голям Извор, Силвия Симеонова. 
 

На територията на Община Самуил има обособен един законен склад за съхранение на 

излезлите от употреба препарати за растителна защита. Същият се намира в село Владимировци, 

ремонтиран е със средства отпуснати от ПУДООС. Количеството е 16 188 кг. При извършени 

проверки не се констатира изтичане и замърсяване на почвата.
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В с. Владимировци има и склад за пестициди с изтекъл срок на годност, който трябва да 

бъде обезвреден, за да не замърсява почвите. 
 

5.4.    Биоразнообразие и Национална екологична мрежа(НЕМ) 
 

Горските екосистеми съставляват 23% от територията на Община Самуил. Растителността е 

обособена от климатичните и релефни особености. Растителното разнообразие в горския фонд на 

общината включва над 40 дървесни видове, в това число 4 иглолистни, над                                    20 

храстови видове и над 700 броя тревни растителни видове. Преобладават широколистни 

листопадни гори – дъб, бук, липа, върба, топола и др. Храстовата растителност е от люляк, шипка, 

леска, глог. 
 

Едрите представители на фауната са благороден елен, сърна и дива свиня. По-малките 

бозайници са лисица, заек, пор, катерица, лалугер, мишки, къртица, невестулка. От птиците се 

срещат пъдпъдък, яребица, кукумявка, кълвач, синигер, дрозд и др. 
 

Обектите от Националната екологична мрежа (НЕМ) заемат едва 1,22% от територията на 

общината, или 3,05 кв. км. Това поставя Община Самуил в групата на общините в страната с най- 

нисък дял на природозащита. Около 0,98 % или 2,45 кв. км са заетите територии от защитените 

зони (ЗЗ) по НАТУРА – 2000. Разпределени са почти по равно – 0,71% за ЗЗ за птиците и 0,77% за 

ЗЗ за хабитатите. 
 

На територията на общината попадат изцяло или части от следните обекти на НЕМ: 

Защитени територии: 

�  ЗМ “Колчаковската кория”, в землището на с. Хърсово, с площ 25,5 ха, представлява група 

вековни дървета – останки от някогашната делиорманска гора. Дърветата са със средна 

височина 15м и среден диаметър на ствола от 60 см; 

�  Вековните дървета в село Здравец са обявени за природна забележителност с Постановление 

на МС 11050 от 27.08.1948 г. 
 

Части от Защитените зони: 
 

�  BG0000168 “Лудогорие”, в землищата на общините: Кубрат, Завет, Исперих, Разград и Самуил 

с площ 594 474,62 дка по Директива за хабитатите  –Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Община Самуил заема 1,91 кв. км; 

�  BG0002062 “Лудогорие”, в землищата на общините: Кубрат, Завет, Исперих, Разград и Самуил 

с площ  913  890,638  дка  по Директива за птиците–Директива 2009/147/ЕС  за опазване  на 

дивите птици. В Община Самуил заема 1,77 кв. км. 
 

5.5.    Отпадъци 
 

Битовите отпадъци на общината след 2010 г. се транспортират и се обработват на 

регионалното депо в Разград, което след разширяване ще поеме отпадъците до 2042 г. 
 

Съгласно  Решение  на Общински съвет-Самуил  в Община  Самуил е  създадено Общинско 

предприятие. Една от основните дейности на Общинското предприятие е организираното 

сметосъбиране,  сметоизвозване  и  депониране  на  битовите  отпадъци  в  Регионално  депо  -  гр.
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Разград. С цел оптимизация на услугите във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването, през 

2013 г., за нуждите на Общинското предприятие, е закупен нов сметоизвозващ автомобил. 
 

5.6.    Шумово натоварване 
 

В Община Самуил няма постоянни пунктове за измерване на шумовото ниво. Шумовото 

въздействие е в допустимите норми с някои малки изключения. Касае се за транспортен шум и за 

шум предизвикан от индустриална дейност. 
 
 

6.      Профил на Община Самуил 
 

6.1.    Физически характеристики 
 

Площ 250.3 кв. км (9.5 % от територията на Област Разград) 

Брой населени места 14, всичките села 

Релеф, характер на 
територията 

Разнообразен – на места равнинен, на други с преобладаващ 

хълмист характер 
 

Териториална структура 
69.4 % земеделски територии, 23.1 % горски, 5.8 % урбанизирани 

територии, 1.7 % други 

Степен на урбанизация Всичките населени места са села 

Селищна мрежа Добре развита, балансирана върху цялата територия на общината 

Оси на урбанистично 
развитие 

 

Главна ос Русе-Шумен-Варна, второстепенна Самуил-Исперих 

 

Пътна мрежа 
Добра пространствена организация, сравнително добро състояние 

на общинската пътна мрежа 
 

Железопътен транспорт 
Добре развит – главна жп линията Русе-Разград-Самуил- Варна с 

отклонение Самуил-Силистра 

Инженерна 
инфраструктура 

 

Недостатъчно развита и амортизирана 

 

6.2.    Социални характеристики 
 

 
Население 

6 859 души към 31.12. 2012 г. (5.6 % от населението на Област 

Разград) 

 

Гъстота на населението 
27.4 д/кв. км за 2012 г. ( 48.3 д/кв. км за Област Разград и 65.6 д/кв. 

км за страната) 

Естествен прираст - 2.5 ‰ към 2012 г. ( - 6.2 ‰ за Област Разград, -5.5 ‰ за страната) 

Механичен прираст - 4.8 ‰ към 2012 г. ( - 5.4 ‰ за Област Разград, -0.7 ‰ за страната) 

Възрастова структура Продължаващ процес на застаряване на населението 

Етническа структура 81.0 % турци, 11.7 % българи, 5.2 % роми към 01.02.2011 г. 
 

Образователно равнище 
71.5 % неграмотни или с ниска грамотност лица, само 3.6 % 

висшисти ( 11.6 % за Област Разград, 19.6 % за страната) 

Система на 
здравеопазване 

В незадоволително състояние, основно обслужване от МБАЛ 

Разград и МБАЛ Исперих 
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6.3.    Икономически характеристики 
 

 
 

Водещи отрасли 

Селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, 

машиностроене – производство и ремонт на всички видове 

товарни вагони 

Структура на 
нефинансовия сектор 

Структура на нефинансовия сектор: 81 бр. (94.2 %) микро фирми за 

2012 г. 

Коефициент на 
безработица 

36.2 % към 31.12.2012 г.  (21.4 % за Област Разград, 12.3 % за 

България ) 
 

6.4.    Екологични характеристики: 
 

 

 
Защитени зони 

1 защитена местност, 1 природна забележителност, части от 2 

защитени зони попадащи в европейската екологична мрежа 

Натура 2000 
 

 
Климатични промени 

Повишаване на средногодишните температури, увеличаване на 

негативните природни явления - градушки, засушаване, 

наводнения 

Недвижими културни 
ценности 

 
73 броя, от които 8 с национално значение 

Движими културни 
ценности 

 
Народни обичаи на етносите, характерни за общината 

 
 

6.5.    Потенциали за развитие 
 

Основните потенциали за развитие на територията са: 
 

�  Селско стопанство; 

�  Хранително-вкусова промишленост; 

�  Вагоностроене и вагоноремонт; 

�  Туризъм. 
 

На територията на общината се отглеждат зърнени култури, слънчоглед и др., което е 

предпоставка за развитие на земеделието. Акцентът следва да се постави върху високата 

категоризация  земеделски  земи  от  първа  до  четвърта.  Всичко  това  би  могло  да  доведе  до 

развитие на различни форми на експериментално селско стопанство, което е основен приоритет 

на тази територия. На опорния план (Карта 1) е показана територията на общината според 

предназначението ѝ.
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Карта 1. Опорен план на Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 
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ЧАСТ ВТОРА: КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ 

1.      Перспективи и  цели за  пространствено развитие на  територията на  Община 

Самуил за периода 2013-2025 г. 
 

Концепцията за пространственото развитие е нов вид документ за териториално развитие на 

елементите от NUTS 4, постановен с изменението на ЗУТ от 26.11.2012 г. В нея са представени 

основните тенденции за социално-икономическо и инфраструктурно развитие и устройствено 

планиране на общината. Сценарият, който е разработен в този проект, отчита комбинации от 

фактори със задължаващ и стимулиращ развитието характер, както и целите и приоритетите за 

развитие. 
 

Основната цел за разработване на подобен стратегически документ преди разработването 

на ОУП на общината и подходът за изготвянето му се базира на: 
 

�  Проследяване на досегашното развитие от края на 70-те години до момента (от образуване на 

селищните системи, последствие община); 

�  Силните    и    слабите    страни    по    отношение    на    демографското    развитие,    социално- 

икономическото развитие на отделните териториални единици – център и съставни селища; 

�  Социално и екологично обновяване на урбанистичните центрове и селските райони; 

�  Опазване на природните и културни ценности; 

�  Отваряне на общината към съседните територии; 

�  Балансирано  териториално  развитие  за  намаляване  на  териториалните  неравенства,  като 

средство за диспропорция в урбанизираните и неурбанизираните територии. 
 

От гледна точка на устройство на територията, Концепцията акцентира на няколко тези: 
 

�  Съхраняване на човешкия ресурс чрез местни политики като създаване на трудова заетост; 

�  Опазване,  съхраняване  и  валоризация  на  територията  -  земеделската  земя  като  основен 

източник на доходи и заетост; 

�  Повишаване  комфорта  на средата за обитаване  чрез достигане  на максимална  степен  на 

първичната техническа благоустроеност на жилищните територии – ВиК, електроснабдяване, 

нови  енергийни  източници  за бита  с цел привличане  на част  от  населението на Разград, 

търсещо уединение в подобна среда, като основно или второ жилище; 

�  Инфраструктурно    осигуряване    и    развитие    на    пътната    инфраструктура,    осигуряване 

вътрешните и външни връзки; 

�  Насърчаване   на   експерименталното   и   на   традиционното   земеделие   на   основата   на 

интензивните култури в района, като последното е с експортна насоченост; 

�  Съхраняване   на   природните   богатства,   недвижимите   културни   ценности,   защитените 

територии и развитие на културно-познавателния туризъм. 
 

КПРО Самуил предлага локализиране на нови функции на територията в резултат, на което 

се обособяват 2 типа зони в общинската територията (карта 2). В следствие на това се формира и 

модела на пространствено развитие на общината: 
 

�  Зона  Център  се  обособява  от  общинския  център  –  Самуил,  селата Хърсово и  Богданци и 

вторичният  център  на  североизток  –  с.  Владимировци.  Тя  е  с  потенциал  за  развитие  на
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производствени, складови и логистични дейности и селско стопанство. Тук основният акцент е 

върху локализирането на бизнес обекти около главната комуникационна артерия. Около 

четирите  населени  места  се  предлагат  територии  за  обособяване  на  бизнес  зони  (СМФ). 

Селата Хърсово и Богданци играят ролята на балансьори и допринасят за полицентричното 

развитие на общинската територията. КПР не определя разширяване строителните граници на 

населените места за нуждите на обитаването; 

�  Зони Югоизток, Югозапад и Североизток са с потенциал за развитие на селско стопанство, 

отдих и културно-познавателен туризъм. В тях се локализират центрове за рекреация и отдих. 

С оглед създаване на условия за хоби туризъм се предвижда обвързване с културни ценности 

с областно и регионално значение и създаване на туристически маршрути. В тези зони се 

предвижда обособяване на зони за експериментално земеделие. Една такава зона е 

разположена и между зона Североизток, зона Център и зона Югоизток с цел обвързаност 

между трите зони. 
 

За постигане на тези цели, Концепцията в териториален смисъл предвижда обособяване на 

четири типа зони  (карта 3).  За развитието на всяка една от тях са формулирани две основни 

стратегически цели, които определят приоритетно нейното развитие. Стратегическите цели, 

заложени в КПРО, могат да се реализират чрез предвиждане и залагане на конкретни политики и 

мерки, обединени в пет категории (Таблица 7): 
 

� Политиките и мерките за опазване на околната среда се фокусират главно върху 

северозападната част на общината и защитените територии; 

�  Политиките  и  мерки  за  развитие  на  селското  стопанство  обхващат  територията  на  почти 

цялата община, обвързана с урбанизираните зони на съществуващия жилищен и промишлен 

фонд; 

�  Политиките  и  мерки  за  развитие  на  горското  стопанство  намират  приложение  в  южната, 

югоизточната и западната части на общината, които са обвързани с туризма, културното 

наследство и защитените територии; 

�  Транспортната политика се провежда основно около главните транспортни артерии –  III клас 

от РПМ и общинската пътна мрежа на територията на общината, около които е сформиран и 

гръбнакът от икономически политики и мерки. 
 

Тези пространствени зони трябва в следващите фази на проектиране (ОУП на общината) да 

бъдат детайлно изследвани и проучени и мерките, предвидени в тях да бъдат реализирани при 

отчитане на ограниченията на собствеността и териториалните ресурси на ниво област и община.
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Карта 2. Локализиране на нови функции в територията на Община Самуил 
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Карта 3. Политики и мерки за пространствено развитие в Община Самуил 
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Таблица 7. Стратегически цели и политики за пространствено развитие на Община Самуил 
 

 
ЗOHA СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 

ЕП1 - Територии за прилагане на политики и мерки за опазване 

на местообитанията на птиците и хабитатите 

ЕП2- Територии за прилагане на политики и мерки за 

намаляване на негативното въздействие върху околната среда 

ЕП3 - Територии за прилагане на политики и мерки за опазване 

на почвите 

ЕП4 - Територии за опазване на съществуващия характер на 

земеделския ландшафт 

 

 
 
 
 
 
ЕКОЛОГИЧНА 

ЗOHA 

 
 
 
 
 
 

ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

ЕП5 - Територии за прилагане на политики и мерки за 

насърчаване на рибарството 

ТП1 - Територии за реконструкция и развитие на транспортната 

инфраструктура чрез мероприятия от страна на общината 

ТП2 - Територии за изграждане на ново транспортно трасе от 

местно значение от  селищата Владимировци – Исперих; Хума – 

Студеница; Кривица - Деница, Хитрино 

 
 
 
ИНФРАСТРУКТУРНО 

РАЗВИТИЕ 

ТП3 - Територии за създаване на местни пътища на велосипедна 

мрежа за бавно движение и панорамно трасе 

ИП1 - Смесена многофункционална зона за развитие на нови 

производства и местни пазарни дейности 

ИП2 - Смесена многофункционална зона за развитие на 

складови дейности 

 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС 

ЗOHA  
 

РАЗВИТИЕ НА 
МЕСТНО 

ПРОИЗВОДСТВО и 
СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ ИП3 - Територии за разширение и развитие на съществуващите 

производствени дейсноти 

СП1 - Територии за прилагане на политики за насърчаване на 

експерименталното земеделие 

 
СЪЗДАВЕНЕ НА 

СТОПАНСКА 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

СП2 - Територии за прилагане на политики за насърчаване на 

интензивното земеделие 

 
 
 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗОНА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МРЕЖИ ЗА МЕСТНИ 
ХРАНИ 

СП3 - Територии за прилагане на мерки и политики за 

насърчаване на трайните насаждения (овощни градини) 

ГП1 - Територии за прилагане на мерки и политики за опазване 

и поддържане на съществуващия горски фонд и залесяване 

 
СТОПАСНКО 

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 
НА ГОРИТЕ 

ГП2 - Територии за прилагане на мерки и политики за 

поддържане и разширяване на иглолистни територии 

ГП3 - Територии за прилагане на мерки и политики за развитие 

на познавателен туризъм, рекреация и отдих 

ГП4 - Територии за прилагане на мерки и политики за развитие 

на хоби и ловен туризъм 

 
 
 
 
 
 

ГОРСКА 

ЗОНА 

 
 
 
 

НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЕКОТУРИЗЪМ 

ГП5 - Територии за прилагане на мерки и политики за развитие и 

поддържане на центрове за временно настаняване, защитени 

жилища 
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2.      Модел на пространствено развитие на Община Самуил 

 
2.1.    Оси на урбанистично развитие в Община Самуил 

 
Основните и второстепенни оси на развитие на територията се формират от 

Трансевропейската транспортна мрежа и транспортните мрежи от национално значение. Те 

осигуряват връзките между урбанистичните центрове в страната, както и връзките с други 

европейски центрове. 
 

През територията на Област Разград преминават две от основните транспортни трасета за 

България от национално значение - Русе – Разград – Шумен - Варна и Русе-Разград – Шумен – 

Ямбол. Те формират главната урбанистична ос на общината. Като второстепенна урбанистична ос 

се явява трасето: гр. Разград – с. Желязковец -  с. Самуил – с. Хърсово – с. Богданци – с. Ножарово – 

с. Владимировци – с. Здравец –  гр. Исперих. 
 

Фиг. 2. Оси на урбанистично развитие на Община Самуил 
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Главната ос на общината е гръбнакът на Концепцията за пространствено развитие. Тя 

обединява  разширението  на  съществуващите  производства  и  развитието  на  нови  складови 

функции в сферата на селското стопанство. Вторичната ос на развитие към Исперих преминава 

през бъдещите смесени многофункционални зони на общината. Преминавайки през земеделската 

зона, тази ос ще е основният подход на идващите в горската зона. 
 

2.2.    Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 
 

Развитието на населените места е функционално-йерархично оценено въз основа на четири 

групи показатели – демографско и икономическо развитие, социална и туристическа 

инфраструктура. Направена е комплексна оценка, като за всяка група са взети отделни показатели, 

показващи не само моментното състояние, но и тенденциите на развитие през последните години. 

Така изготвеният анализ дава различни тежести на отделните критерии според тяхната честота на 

проявление. Като допълнително е добавено и възприетото в страната административно деление 

на населените места. 
 

Село Самуил се развива като административен център на общината. Икономическите 

дейности са слабо проявени. Бъдещото развитие на населеното място е главно свързано с 

административните функции и новопредвидените смесени многофункционални зони около 

главната комуникационна ос. 
 

Община  Самуил  е  създадена  с  Указ  №  2295/от  22.12.1978  г.,  обнародван,  ДВ  брой 

101/26.12.1978 г. който определя седалищата и състава на общините в Република България. 

Селищната мрежа  в територията  на  общината се  е формирала  в зависимост от природните и 

теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от 14 населени 

места, като всичките са села и е една от 47-те общини (от общо 264) в страната, които имат в 

състава си само села. 
 

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12.2003 г. за правилата и нормативите за устройство на 

отделните  видови  територии  и  устройствени  зони,  селищата  от  Община  Самуил  попадат  в 

следните категории: 
 

�  средни села (с население от 1 000 до 2 000 жители) - 2 села (с. Самуил и с. Владимировци); 

�  малки села (с население от 250 до 1 000 жители) - 9 села (с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма 

вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Здравец, с. Ножарово, с. Пчелина и с. Хърсово); 

�  много малки села (с население до 250 жители) - 3 села (с. Кара Михал, с. Кривица и с. Хума). 

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

селищната мрежа” – 5.6 на 100 км2  (при 4.1/100 км2  средно за Област Разград и 4.8/100 км2  за 

страната). Селищната мрежа е сравнително устойчива и равномерно развита, като общинският 

център е традиционен средищен център на селата от общината. 
 

Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се 

производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, 

обезпечаваща жизнената кариера на младите хора.
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Структурата  на  първичния  социален  сервиз  е  почти  огледален  образ  на  тази  категория 

селища и възрастовия профил на населението им. Само в 4 от общо 14 села има функциониращи 

училища. 
 

В сравнителен план, сред населените места по степен на развитие на селищните си функции 

се откроява общинския център - с. Самуил. Интегриращите му възможности са основно по линия 

на административните и някои от социално обслужващите му функции - образование и социални 

дейности. 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. 
 

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 

електрифицирани и водоснабдени, но в тях липсва канализация. 
 

Като  пространствена  структура,  селищната  мрежа  е  добре  развита,  балансирана  върху 

цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на демографските и 

функционални характеристики. Общината има нужда от целево създаване на един допълващ 

център - с. Владимировци. 
 

В общинския център с. Самуил са застъпени отраслите на машиностроенето, хранително- 

вкусовата промишленост, образованието, културата, търговията и услугите. Във вторичния център 

с. Владимировци са застъпени системите: образование, култура, търговия и услуги, има и 

предприятие на хранително-вкусовата промишленост, което в момента не работи. Има цех за 

дървени въглища. Бъдещето на тези две населени места е свързано с административни функции и 

новопредвидени смесени многофункционални зони около главната комуникационна ос. Те се 

явяват стабилни центрове на икономическа значимост. Перспективите следва да се насочени към 

започналите процеси и развитие на местно производство. 
 

В малките села, които са 9 на брой, са представени ограничен брой обекти на подсистемата 

общественото обслужване - обекти на образованието, културни обекти и обекти на недвижимите 

културни   ценности   с   възможност   за   развитие   на   културно-познавателен,   селски,   ловен   и 

риболовен туризъм. 
 

В много малките населени места се предлага съживяване на урбанизираната територия със 

възможности за развитие на маршрутно-познавателния туризъм, обвързан с археологическите 

обекти в районите на селата.
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Карта 4. Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 
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3.      Територията на Община Самуил в регионалната инфраструктурна мрежа 

 

 
3.1.    Транспортна инфраструктура 

 
Транспортната инфраструктура в Община Самуил е представена от пътищата на 

Републиканската пътна мрежа (РПМ), общинските пътища и от железопътните линии намиращи се 

на територията й (Карта 5). 
 

Карта 5. Пространствен модел на транспортната система на Област Разград и регионални връзки 
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Концепцията за пространствено развитие предполага реконструкцията и поддържането на 

елементите на транспортната инфраструктура, необходими за нормалното й функциониране на 

територията на общината. 
 

В Концепцията за пространствено развитие на общината се предвижда изграждането на жп 

надлез над жп линията в с. Самуил. Предимството на обслуженост с жп транспорт би могло да се 

използва по-активно чрез ремонт на гара Самуил и осигуряване на довеждащ транспорт от 

населените места в общината до обслужващите жп гари и спирки. Предлага се и изграждане на три 

нови общински пътни отсечки (върху съществуващи земеделски пътища), които ще осъществяват 

важни транспортни връзки, като допълващ и свързващ елемент на съществуващата пътна мрежа. 
 

Предложените нови пътни връзки са с направления (Карта 6): 
 

�  северно от с. Владимировци за гр. Исперих (с. Владимировци – с. Лъвино –гр. Исперих); 

�  югоизточно  от  с.  Кривица  към  с.  Венец  и  с.  Хитрино  (с.  Кривица  –  с.  Капитан  Петко  – 

с. Венец/Хитрино); 

�  южно от с. Хума към с. Студеница (с. Хума – с. Студеница). 

3.2.    Водностопанска инфраструктура 
 

По отношение на водностопанската инфраструктура се предвижда: 
 

Подобряване и доизграждане на ВиК мрежата. Необходима е поетапна подмяна на 

амортизираната водоснабдителна мрежа във всички населени места. Насоките за развитие са: 
 

�  Подмяна на водопроводната мрежа – реконструкция, модернизация и разширение; 

�  Обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни системи чрез 

регулиране на водите; 

�  Намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на увеличаване 

ползването на условно чисти води за промишлени нужди; 

�  Наред с това е наложително и доизграждане на канализационната мрежа в селищата, което 

особено важи за общинския център; 

�  Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Самуил, довеждащи колектори и захранващ 

водопровод; 

�  Рехабилитация на водопроводната и изграждане на канализационната мрежи на                     с. 

Владимировци; 

�  Пречиствателна  станция  за  отпадъчни  води  на  с.  Владимировци,  довеждащ  колектор  и 

захранващ водопровод; 

�  Допълнително водоснабдяване на с. Самуил и с. Кривица. 
 

3.3.    Енергийна инфраструктура 
 

Бъдещото развитие на общината ще наложи изграждане на нови трансформаторни постове 

за захранване на новите товари, като присъединяването им към захранващата мрежа трябва да 

гарантира минималните отстояния от други обекти, съгласно Наредба №3 за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии. Важно за пространствената организация на 

електроенергийната инфраструктура е интегрирането на електропроводите с обслужващите 

пътища, с оглед по-малко разхищение на обработваема земя.
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Съществува необходимост от прилагане на нов подход, ориентиран към програмиране на 

дейностите по енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, 

осветление и др., който включва: 
 

�  Усвояване потенциала на територията за използване на слънчева енергия; 

�  Разработване на Общинска програма за енергийна ефективност; 

�  Реализиране на мерки за енергийна ефективност в обществените и жилищните сгради въз 

основа на извършените обследвания и реализация на проекти за ЕЕ; 

�  Въвеждане  на  енергоспестяващо  улично  осветление  в  населените  места  от  общината  с 

автоматично интелигентно управление. 
 

 
3.4.    Телекомуникации 

 
Община Самуил е една от 28-те общини в страната, чийто центрове не притежават оптична 

свързаност, но има предимството да е обхваната в проекта на Изпълнителна агенция “Електронни 

съобщителни  мрежи  и  информационни  системи”  за  изграждане  на  широколентова 

инфраструктура  в  отдалечени  и  слабо  населени  селски  райони.  Ако такава  инфраструктура  се 

изгради,  ще  бъде  възможно  предоставянето  на  публични  услуги  на  населението  от  Община 

Самуил, бизнес и данъчна информация, други административни и специализирани услуги, 

предоставяни от общинските, регионалните и областната администрации, чрез: 
 

�  Изграждане и усъвършенстване на комуникационните системи и мрежи за информация в 

публичните институции от общината; 

�  Предприемане на действия за разширен достъп до интернет; 

� Обновяване на електронните страници на общинските, регионалните и областната 

администрации за гарантиране на по-голяма публичност на информацията и въвеждане на 

електронни административни и специализирани услуги за бизнеса и населението.
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Карта 6. Техническа инфраструктура в Община Самуил 



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 
35 

 

 

 
4.      Териториално развитие и перспективи 

 
4.1.       Културно и природно наследство 

 
4.1.1     Нематериално културно наследство 

 
Много от формите на нематериалното културно наследство - характерни обичаи, обреди, 

вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции и други се проявяват по 

време на религиозните и светски празници. Те се съхраняват и изпълняват от местното население, 

като фолклорни и самодейни групи за провеждане на обредни ритуали към читалищата в Община 

Самуил. В тях творят различни самодейни състави  – танцови и музикални ансамбли, групи за 

автентичен фолклор, певчески групи, школи по класически и модерни танци, по изобразителни и 

приложни изкуства. Отличава се самодеен ансамбъл за български песни и танци "Вихър", състоящ 

се от 16 самодейци. 
 

На територията на общината се празнуват заедно, както българските празници, така и на 

всички етнически групи. 
 

Основен проблем е прекъснатата връзка между поколенията по отношение на турския и 

българския фолклор. Има достатъчно предпоставки за запазване и развиване на формите на 

нематериалното културно наследство. Перспективите за развитие са свързани с провеждането на 

съвместни инициативи на читалища с училищата за привличане на млади участници, които да 

съхранят местните дух и традиции. Друга перспектива е популяризирането на представянето на 

регионалния фолклор пред външни гости. 
 

4.1.2.    Материална културно наследство 
 

Движимите културни ценности в общината не са представени, необходимо е създаването 

на етнографска сбирка в с. Самуил. 
 

4.1.3.    Недвижими културни ценности 
 

По списък на НИНКН недвижимите културни ценности в общината са 73, като от тях с 

национално значение са 8. Други интересни културно-исторически забележителности на 

територията  на  община  са:  религиозните  храмове  (джамии  и  църкви),  античните  и 

средновековните крепости, тракийските некрополи. В общината има 32 къщи със статут на 

архитектурни паметници на културата (недвижими културни ценности). Състоянието на много от 

недвижимите културни ценности не е добро, нуждаят се от консервация, експониране и 

социализиране. За тези, които се намират извън урбанизираните територии е необходимо 

подобряване на транспортната достъпност до тях, както и благоустрояване на прилежащите 

територии  -  антични  селища,  некрополи  и могили.  Техният  потенциал  не  е  достатъчно  добре 

използван, но са с добри перспективи за включването им в туристически маршрути и развитие на 

културно-познавателен туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагане на ефективни 

мерки за опазването, поддържането и експлоатирането им.
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4.2.       Природно наследство 

 
Обектите от Националната екологична мрежа (НЕМ) заемат едва 1,22% от територията на 

общината, или 3,05 кв. км. Това поставя Община Самуил в групата на общините в страната с 

най-нисък дял на природозащита. Около 0,98 % или 2,45 кв. км са заетите територии от защитените 

зони (ЗЗ) по НАТУРА 2000. Разпределени са почти по равно – 0,71% за ЗЗ за птиците и 0,77% за ЗЗ за 

хабитатите. 
 

На територията на общината попадат изцяло или части от следните обекти на НЕМ: 

защитени територии – защитена местност “Колчаковската кория”, природна забележителност 

Вековните  дървета  в  село  Здравец  и  части  от  защитените  зони  BG0000168  “Лудогорие”  и 

BG0002062 “Лудогорие”. Наличието на защитени зони е нов елемент в пространственото развитие 

на общината през последните години. Ето защо са необходими усилия за опазване на природното 

богатство и неговото екологосъобразно използване за осигуряване на поминък в общината. В тази 

насока  трябва  да  се  използват  възможностите,  които  дават  двете  части  от  защитени  зони  по 

НАТУРА 2000 за развитие на екологичен и познавателен туризъм. 
 

Културно-историческото и природното наследство създават благоприятни възможности за 

разработване на туристическите маршрути за запознаване с миналото на общината, традициите, 

нравите и обичаите на различните етноси, населяващи Община Самуил. 
 

4.3.       Територии със специфични характеристики 
 

Териториите със специфични характеристики се обособяват с цел провеждане на 

специализирани политики към тях. 
 

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 

2012-2025 г. като обезлюдяващи се територии са категоризирани землищата с население под 100 

души. В Област Разград има 4 такива, в тях попада и с. Кара Михал от Община Самуил. 
 

4.4         Интегрирано градско развитие и възстановяване 
 

Интегрираният  подход  в  градското  развитие  е  нов  за  Република  България.  От  2011  г. 

започна разработването на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 36-те 

големи града в страната – категоризирани в НКПР като първо, второ и трето ниво. През 2013 г. и в 

началото на 2014 г. се възложи изготвянето на още 32 такива плана и за градовете от четвърто 

ниво. Село Самуил попада в пето ниво - много малки градове и села, центрове на общини. 

Категоризирано по този начин, неговите възможности за финансиране на селищното развитие се 

отнасят  към  Програмата  за  развитие  на  селските  райони.  Населените  места  в  общината  ще 

намерят финансиране по основните оси, свързани с обновяване на селата в селските райони.
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ЧАСТ 3: ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ КЪМ ОУПО САМУИЛ 

1.      Връзка на Концепцията за пространствено развитие на Община Самуил с 

Общинския план за развитие и с Общия устройствен план на общината 
 

В чл. 2, ал. 1 от ЗРР е упоменато, че държавната политика за регионално развитие се 

изпълнява в съответствие със стратегиите за пространствено развитие на национално, регионално, 

областно и общинско ниво, определени с концепциите и схемите за съответното териториално 

ниво. Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за 

пространствено развитие на територията ѝ (чл. 7д, ал.1, ЗРР). Т.е. държавната политика за 

регионално развитие, която на общинско ниво се провежда посредством Общинския план за 

развитие, се изпълнява в съответствие с Концепцията за пространствено развитие на общината. 

Тази връзка е регламентирана и в чл. 13, ал. 1, който гласи, че ОПР определя средносрочните цели 

и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие и 

Концепцията за пространствено развитие на общината. Това определя необходимостта от 

съобразност между предвижданията на ОПР на Самуил и на КПР на общината. 
 

В чл. 2а, ал. 1 от ЗРР се казва, че концепциите и схемите за пространствено развитие 

определят целите на държавната политика за устройство на територията за определен времеви 

период   за   съответното   териториално   ниво.   Т.е.   КПРО   Самуил   определя   целите   относно 

устройството на територията на общината за периода 2013-2025 г.. От друга страна, общият 

устройствен план на общината е основа за цялостното устройство на територията ѝ – чл. 104, ал.1 

от Закона за устройство на територията. Т.е. целите на общината в областта на устройството на 

територията, определени в КПРО, се изпълняват чрез ОУП на общината, чрез който тя се устройва 

цялостно и се третира детайлно и чийто предвиждания са задължителни при изготвянето на 

подробните устройствени планове. За територията на общината по ЗУТ се изработва ОУПО, който 

засяга въпросите на устройството на територията, а по ЗРР се изготвя ОПР, който засяга социално- 

икономическото развитие. И двата документа трябва да са съобразени с КПРО и именно тя се 

явява свързващото звено между социално-икономическото и пространственото планиране, между 

ЗРР и ЗУТ. 
 

Извън връзките между документите, определени в законодателството, такива могат да 

бъдат намерени и по други линии. Концепцията за пространствено развитие като такава представя 

различни идеи, по които територията на общината може да се развие пространствено. Тези идеи, 

или най-добрите сред тях, следва да се развият в Общия устройствен план на общината, който се 

занимава с детайлното, но цялостно устройство на територията. Концепцията представлява един 

вид  предпроектна  фаза  на  ОУП,  която  отделена  по  този  начин,  дава  по-  голяма  свобода  за 

размисъл над територията и на нейното осмисляне като непосредствена част от областта, района, 

страната. От своя страна, предвижданията на ОУП създават основата, върху която да се реализират 

целите   за   социално-икономическо   развитие   на   общината,   определени   с   ОПР.   ОУПО   е 

предпоставка за “случването” на ОПР, но в същото време, макар времевият хоризонт на ОУПО да е 

доста по-дълъг, при изработването му следва да се развият положителните идеи на действащия 

ОПР. Разглеждайки ОУПО като предпоставка за реализирането на целите на ОПР, трябва да се 

спомене, че плановете за развитие, изработени при действащ ОУПО, трябва да се придържат към 

неговите   предвиждания,   за   да   се   избегнат   противоречия   между   целите   на   социално-
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икономическото и пространственото планиране. Дори и при наличие на ОУПО обаче, поради своя 

по-свободен формат, КПРО може да бъде документът, на който да се основава ОПР, а ОУПО – този, 

който да създава териториалните предпоставки за реализация на целите на ОПР. Така няма да е 

налице противоречие, защото на практика Концепцията е по-опростен вариант на устройствения 

план. 
 

Фиг. 3. Връзки между КПР, ОУП и ОПР на Община Самуил 
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2.      Общи изисквания към ОУПО 

 
Общият  устройствен  план  на  общината  следва  да  бъде  изработен  при  съблюдаване  на 

следните общи изисквания: 
 

�  Доразвиване  на  положителните  идеи  и  тенденции,  заложени  в  предходни  устройствени 

проекти и планове и други проучвания за територията на общината; 

�  Комплексно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за развитие. Решаване 

на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на 

общинско, но и на междуобщинско ниво; 

�  Формиране   на   комплекс   от   устройствени   мерки,   целящи   създаване   на   условия   за 

преодоляване на установени съществени регионални различия между отделни части на 

общинската територия; 

�  Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на урбанизацията и 

друго строително усвояване; 

�  Създаване   на   устройствени   възможности   за   използване   на   природния   и   културно- 

историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за 

опазването им; 

�  Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури; 

�  Осигуряване  на  възможности  за етапност  в  реализацията на устройствени  мероприятия  – 

общинско задължение; 

� По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат постановките на 

стратегическите   документи   по   Закона   за   регионално   развитие   (ЗРР),   отнасящи   се   за 

общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, 

осигуряващи  социално-икономическото  развитие,  в  плана  следва  да  се  проучат 

възможностите и предложат решения за целесъобразна реализация на поземления фонд – 

общинска собственост, при спазване на общите и специфични изисквания и   ограничения по 

отношение земеползването; 

�  Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от 

естествените   демографски   процеси,   и   реалното  инвестиционно   търсене   на   терени   за 

обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при 

планиране на основното предназначение на територията като се съблюдават и изискванията 

за устойчивост на системите; 

�  Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и новопредвидени 

селищни образувания, както и за други части от общинската територия, с ОУПО може да се 

определят територии с общо и преобладаващо предназначение и самостоятелни терени с 

устройствен режим, включващ при необходимост: 

�  територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им; 

�  територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ); 

�  рискови територии – зони със свлачища и абразия и потенциално наводняеми територии; 

�  територии за прилагане на ландшафтни мероприятия; 

�  Разпределението на територията на общината да се извършва в съответствие с НАРЕДБА №7 

от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони, при съобразяване с режимите, установени по реда на други закони и на 

фактическото ползване.
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3. Обем,  съдържание и  начина  на  представяне на  ОУПО  –  Организационни и 

технически изисквания 
 

Изисквания към фазите, структурата, обема и съдържанието и последователността на 

видовете проектно-проучвателни работи (ППР) на ОУПО. 
 

Въз основа на чл. 126, ал. 1 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се изработва в 

две фази: предварителен и окончателен проект. Общият устройствен план на Община Самуил се 

създава за прогнозен период от 20 години. 
 

В съответствие със съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по съответните 

фази се залагат следните етапи на проучванията: 
 

По първата фаза: 
 

�  Етап 1: Диагноза, прогнози и хипотези за социално-икономическо и пространствено развитие 

на с. Самуил и другите селища; 

� Етап 2: Схема за пространствено развитие (най-малко в два варианта), включително и 

устройствена концепция по функционални системи и зони (Общинският съвет избира и 

одобрява вариант за структура и планово-пространствена организация); 

�  Етап   3:   Вариант(и)   и   Предварителен   проект   на   План-схемата   на   комуникационно- 

транспортната система (ПСТКС) към ОУПО; 

�  Етап 4: Предварителен проект; 

�  Етап 5: Обществени обсъждания и съгласуване със заинтересованите и контролни ведомства и 

органи. 

Фазата приключва с изработване на финалните документи на Предварителния проект на 

ОУПО на основата на аналитичните и прогнозните проучвания и избрания вариант на устройствена 

концепция. Също така се изготвя и ЕО и оценка за съвместимост, като започва нейното 

процедиране. 
 

По втората фаза се залага само един етап. В съдържателно отношение видовете работи по 

него   включват   обществени   обсъждания,   съгласувателни   процедури   със   заинтересованите 

ведомства и други институции, отразяване на забележките и препоръките от тях. Текстовите 

материали към предварителния проект се допълват с доклад за изпълнение на препоръките. 

Изготвят се и всички финални документи на ОУПО – текстови и графични, включително и съкратен 

доклад. Изготвят се и правила и нормативи за прилагане на ОУПО. 
 

Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя от чл. 

18 и чл. 19 на Наредба № 8 на МРР за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на заданието по чл. 125 и чл. 126 

от ЗУТ и на допълнителна информация от централните и териториални администрации и 

експлоатационни дружества.
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4.      Времеви график за изработване на предварителния и окончателен проект на ОУП 

на Община Самуил 
 

Ефективното  работно  време  за  изработване  на проекта  на  ОУПО  на  Община  Самуил  се 

определя от възложителя – Община Самуил, но не може да бъде по-кратко от 20 календарни 

месеца, които се разпределят по фази както следва: 
 

�  Фаза 1 – не по-малко от 17 календарни месеца; 

�  Фаза 2 – не по-малко от 5 календарни месеца. 
 

Експертните и обществени проучвания се извършват в два цикъла от по 45 дни или общо 

90 дни. Времето, необходимо за тяхното провеждане, както и времето необходимо за работа на 

Техническата комисия не се включват в ефективното работно време. 
 

Участниците в търга за обществена поръчка за изработване на ОУП на Община Самуил 

представят предложение за участието на различните специалисти в човекодни при изпълнението 

на планираните ППР. 
 

Финалните документи на ОУП на Община Самуил съдържат в себе си всички резултати от 

извършените проучвания и предлаганите устройствени решения. В  структурно и в съдържателно 

отношение, същите, следва да съответстват на изискванията на чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 8 на 

МРР, както и да кореспондират на възприетата в устройствената практика по изработване на ОУП 

технологична последователност на предвидените за изпълнение ППР по фази, етапи и подетапи 

(ако са заложени такива). 
 

Обяснителната записка, като един от финалните документи, съдържа в себе си, както 

подробните аналитични проучвания (допълващи съответните аналитични проучвания в Плановото 

задание), както и проучванията  за перспективното развитие  на територията (различните по вид и 

характер прогнози във варианти) и обосновките по устройствените решения. За представените в 

текстовата част данни задължително се изисква посочване на източника на информация. 
 

4.1.    Анализ на съществуващото положение съдържа следните раздели за: 
 

�  Регионални проблеми - пространствени и комуникационни; 

�  Социално-икономически условия и проблеми: 

- демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, възрастова, социална), 

тенденции на развитие; 

- Структура на заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и професионална 

категоризация, тенденции на развитие; 

- Икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, 

строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на собствеността, ефективност, 

регионални характеристики; 

-     Райони със специфични характеристики; 

�  Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен 

ресурс  по  фондове  (населени  места  и  други  урбанизирани  територии,  земеделски  земи, 

горски   фонд,   защитени   територии,   нарушени   територии),   структура   на   собствеността
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(държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска собственост – публична 

и частна, частна собственост); 

� Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура на 

собствеността,  видове  (типове)  пространствени  структури  на  обитаване,  технико- 

икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване, градска динамика; 

�  Здравеопазване:   териториално   разположение   на   мрежата   от   обекти,   видове   лечебни 

заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, центрове за спешна 

медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.), собственост; 

� Образование:  териториално  разположение  на  обектите,  образователни  равнища, 

собственост; 

�  Култура: териториално разположение, значимост, собственост; 

� Техническа   инфраструктура:   трасета   и   съоръжения,   технически   параметри   на 

електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната, 

далекосъобщителната   и   други   мрежи,   пътна   и   железопътна   мрежа   (класификация, 

състояние), големи структурни обекти (летища, пристанища), радио- и телевизионно покритие 

на територията на общината, покритие с други комуникационни системи, пречистване на 

отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

� Отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние върху общото икономическо 

развитие; 

� Екологично  състояние:  замърсяване  на  въздуха,  водите  и  почвите, категоризация, 

характеристика на вредните емисии. 

4.2.    Прогнозата за бъдещото развитие съдържа следните раздели: 
 

� Социално-икономическо развитие: демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и 

реалистичен вариант), икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство, 

транспорт, строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база (образование, 

здравеопазване, култура, комунални дейности), приоритети за реализация; 

�  Пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на устройство и 

параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии и на техническата 

инфраструктура; 

�  Екологични   условия:   прогноза   за   въздействия   върху   околната   среда   от   социално- 

икономическото и пространственото развитие и мероприятия за подобряване на средата; 

�  Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при които може да се 

изменя планът, задължителните изисквания към подробните   устройствени планове (ПУП), 

допустимите натоварвания на териториите и др. 

4.3.    Графична част на ОУПО в М 1:25 000, която илюстрира текстовите материали 
 

Основните графични материали на предварителния проект съдържат: 
 

�  Опорен план на общината в М 1:25 000, изработен върху карта на възстановената собственост, 

с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 от ЗУТ; 

�  Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху картата по т. 

1, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо:
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- режими за устройство и строителните граници на урбанизираните територии: населени 

места,  групови и единични  паметници  на  културата,  промишлени комплекси и  други 

селищни образувания; 

- земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и останалите 

земи, в които това е допустимо; 

-     горски територии (гори и земи от горския фонд) с разграничение съгласно по-горния 

текст; 

- територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове, природни 

забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, 

паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, калонаходища, обекти 

на сигурността и отбраната); 

- нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, мочурища, депа 

за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация; 

-     водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни канали; 

- елементи  на  транспортната  техническа  инфраструктура  –  пътна  мрежа  по  класове, 

железопътни линии, гари, пристанища, летища; 

-     елементи   на   другата   техническа   инфраструктура   –   електропроводи,   газопроводи, 

нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, топлопроводи, далекосъобщителни мрежи, 

водопроводи, канализационни колектори и съоръженията към тях (електрически 

подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и 

разпределителни станции и др.); 

-     схеми в подходящ мащаб за транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура. 
 

Като финален (графичен) документ по първата фаза се включва и Опорният план. За целта се 

използва Опорният план, изработен паралелно с Плановото задание, като се допълват с някои 

елементи, които авторският колектив, изработващ ОУПО счита, че трябва да бъдат допълнително 

включени. Неговите мащаб, обем и съдържание се определят с Плановото задание за изработване 

на ОУП на общината. Финални документи по първата фаза са още “Балансът на територията” 

(опорен и проектен) съгласно изискванията на Наредба № 8 и “Правилата за прилагане на Общия 

устройствен план на Община Самуил”. 
 

Финалните  документи  по  втората  фаза  на  работата  по  изработване  на  ОУП  на  Община 

Самуил (Окончателен проект) са със същите обем, структура и съдържание. Окончателният проект 

на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и 

допълнени, съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и 

становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. 
 

Към финалните документи на ОУП на Община Самуил се изработва съкратен доклад в обем 

до 100 страници текст и до 10-15 схеми в размер А3.
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5. Административни мерки и организационни процедури по разработването и 

одобряването на плана 
 

Изработването  и  одобряването  на  нов  Общ  устройствен  план  на  Община  Самуил  се 

процедира със следните административни действия: 
 

�  Обосноваване на предложение от страна на кмета и на главния архитект за включване в 

общинския бюджет на необходимите средства целево за изработване на ОУП на Община 

Самуил; 

�  Приемане на Решение на Общински съвет на Община Самуил за откриване на процедурите по 

избор на изпълнител по ЗОП; 

�  Заповед на кмета на Община Самуил (или Решение на Общинския съвет) за въвеждане на 

временни административни мерки по ограничаване на строителството на територията на село 

Самуил и съставните селища от общината до приемане на ОУПО; 

�  Заповед на кмета на Община Самуил за режим на служебната тайна от момента на стартиране 

на работата по разработване на ОУПО до обявяването на плана.



Списък на използваните съкращения
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Съкращение Пълно наименование 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВтЕЦ Вятърна електрическа централа 

ЕО Екологична оценка 

ЕС Европейски съюз 

ЕТК Европейски транспортен коридор 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ЗЗ Защитени зони 

КПРО Концепция за пространствено развитие на община 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

НЕМ Националната екологична мрежа 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 
 

НКПР 
Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 
2013-2022 г. 

НСИ Национален статистически институт 
 

НСРР 
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2012-2022 г. 

НЦТР Национален център за териториално развитие 

ОДЗ Обединено детско заведение 

ОЕТК Общ европейски транспортен коридор 

ОПР Общински план за развитие 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОУПО Общ устройствен план на община 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУП Подробен устройствен план 

РПМ Републиканска пътна мрежа 

РПР Регионален план за развитие 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

ТСБ Териториално статистическо бюро 

ТСУ Териториално и селищно устройство 

СОУ Средно общообразователно училище 

СЦР Северен централен район 

ЦДГ Целодневна детска градина 

NUTS Номенклатура за териториална единица за статистически цели 

SPA Директива за птиците 

SCI Директива за хабитатите 
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Списък на графичните материали 

 

 

 

 
Графично 

приложение 

 

Наименование 
 

Стр. 

 
Фигура 1 

Обвързаност на КПРО Самуил със съществуващите документи за стратегическо 

планиране по ЗРР, за устройство на територията по ЗУТ и за трансгранично 

развитие 

 
4 

Фигура 2 Оси на урбанистично развитие на Община Самуил 26 

Фигура 3 Връзки между КПР, ОУП и ОПР на Община Самуил 37 

Таблица 1 Естествено и механично движение на населението в Община Самуил – в брой 7 
 

Таблица 2 
Естествено и механично движение на населението в Община Самуил – на 1000 

души от населението – в промили (‰) 

 

7 

Таблица 3 Възрастова структура на населението към 31.12.2012 г. (в %) 8 

Таблица 4 Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г. 9 

Таблица 5 Безработни лица и равнище на безработицата в Община Самуил 2010-2013 г. 10 

Таблица 6 Жилищен фонд по конструкция – 2012 г. (брой) 10 

Таблица 7 Стратегически цели и политики за пространствено развитие на Община Самуил 25 

Карта 1 Опорен план на Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 20 

Карта 2 Локализиране на нови функции в територията на Община Самуил 23 

Карта 3 Политики и мерки за пространствено развитие в Община Самуил 24 

Карта 4 Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 29 
 

Карта 5 
Пространствен модел на транспортната система на Област Разград и регионални 

връзки 

 

30 

Карта 6 Техническа инфраструктура в Община Самуил 33 
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Източници на информация 

Закони и наредби 

1.    Закон за устройство на територията, Обн.ДВ.бр.1 от 02.01. 2001 г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 

26.07. 2013 г.; 

2.    Закон за регионално развитие, Обн.ДВ.бр.50 от 30.05.2008 г., изм. ДВ. бр.66 от 26.07. 2013 г.; 

3.    Закон за опазване на околната среда, Обн.ДВ.бр.91 от 25.09. 2002 г., изм. ДВ. бр.66 от 26.07. 

2013 г.; 

4.    Закон за защитените територии, Обн.ДВ.бр.133 от 11.11. 1998 г., изм. ДВ. бр.66 от 26.07. 2013 г.; 

6.    Закон за собствеността и ползване на земеделските земи, Обн. ДВ.бр.17 от 01.03. 1991 г., изм. 

ДВ. бр.66 от 26.07. 2013 г.; 

7.    Закон за енергетиката, Обн. ДВ.бр.107 от 09.12. 2003 г., изм. ДВ. бр.66 от 26.07. 2013 г.; 

8.    Закон за енергийната ефективност, Обн. ДВ.бр.98 от 14.11. 2008 г., изм.  ДВ. бр.66 от 26.07. 2013 

г.; 

9.    Закон за туризма, Обн. ДВ.бр.30 от 26.03. 2013 г., изм.  ДВ. бр.68 от 26. 08 2011 г., доп., бр.109 от 

20.12.2013 г.; 

10. Закон за културното наследство, Обн. ДВ.бр.19 от 13.03. 2009 г., изм. ДВ. бр.66 от 26.07. 2013 г.; 

11. Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, Обн. 

ДВ.бр.85 от 06.11. 2012 г.; 

12. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, 

Обн. ДВ.бр.25 от 18.03. 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30.11. 2012 г.; 

13. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони, Обн. ДВ.бр.3 от 13.01. 2004 г., изм. ДВ. бр.63 от 02. 08. 2005 г.; 

14. Наредба  №  8/14.06.2001 г.  На  МРРБ за  обема  и  съдържанието на устройствените  схеми  и 

планове, Обн. ДВ.бр.57 от 26.06. 2001 г., изм. ДВ. бр.66 от 25.07. 2008 г.; 

15. Наредба за категоризация на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, Обн. 

ДВ.бр.90 от 24 октомври 1996 г., изм. ДВ. бр.50 от 1 юли 2011 г. 
 

Стратегии, планове, програми 

1.    Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., НЦТР, 2012 г.; 

2.    Националната стратегия за регионално развитие на България 2012-2022 г., НЦТР, 2012 г.; 

3.    Регионален   план   за   развитие   на   Северен   централен   район   от   ниво   2   за   периода 

2014-2020 г., МРРБ, 2013 г.; 

4.    Областната    стратегия    за    развитие    на    Област    Разград    за    периода    2014-2020    г., 

Областна администрация Разград, 2013 г.; 

5.    Общински план за развитие на Община Самуил 2014-2020 г.; Общинска администрация Самуил, 

2014 г. 
 

Други източници 

1.    Анкети за нуждите на Концепцията за пространствено развитие на община Самуил 2014-2025 г.; 

2.    Дирекция “Бюро по труда” – гр. Исперих; 

3.    Официален сайт на община Самуил; 

4.    Национален статистически институт (НСИ); 

5.    Териториално статистическо бюро (ТСБ) – Разград. 


