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1.Кратка историческа справка 

Природно–климатичните особености на Североизточна България, в която се 

включва землището на общ. Самуил са били благоприятни за появата на живот и 

развиване на човешката дейност още от дълбока древност. Изобилието на извори и реки, 

девствените гори с най-разнообразен дивеч и растения, които предлагали храна и укритие 

са привлекли в тукашните земи древния човек. Свидетелства за това ни дават запазените 

11 селищни могили в днешната територия на община Самуил. Те са първите населени 

места. Специалистите ги датират към каменно–медната епоха /IV–II хил.пр.н.е./. 

Животът в периода от V–V в.пр.н.е. насетне в землището на общината е силно 

повлиян от наличието на резидентски център на гетските владетели в археологически– 

културния комплекс “Сборяново”. По преки и косвени данни може да твърдим, че от този 

и по-късен период е имало около 20 антични селища и близо 60 надгробни могили, една от 

които е разкопана в землището на с.Голям извор и датирана към периода IV–III в.пр.н.е. 

След покоряването на тези земи от римляните се построява Абритус/Разград/, който 

оказва влияние върху живота в региона. Продължава влиянието на стария център в 

Сборяново. 

Римското присъствие се забелязва чрез монетни находки, останки от укрепени 

селища и кули в землищата на селата Голям извор, Самуил, Хърсово, а също така и от 

римски пътища. Главният път Русе /Сексагинта Приста/-Разград/Абритус/-

Девня/Марцианапол/-Варна/Одесос/ е минавал близо до землището на община Самуил, 

през която към него са водели черни пътища. С идването на прабългарите се поставя 

началото на българската държава, чиято столица Плиска, а после и Преслав, отстоят близо 

до землището на общината. Като земи, близки до столицата вероятно са били дадени на 

владение на близки до хана боляри. Косвено свидетелство за това е легендата за 

ослепяването на брата на цар Симеон – Владимир Расате, който е бил заточен в калето на 

с.Владимировци. На двата важни пътя, водещи към Плиска, във Владимировци и Хума 

през IХ-Х в. е имало крепости, които да пазят подстъпите към столицата. 

Тукашните земи попадат под османско владичество още от 

1388г. Участието във въстанието на шейх Бедредин от 1416–1418г на хора от 

Североизточна България свидетелства за ранна колонизация на региона. Наличието на 

текке и две тюрбета – в Църквино и Пчелина е още един факт за засиления интерес на 

мюсюлманските мисионери към тези краища. Преданията твърдят, че Демир баба 

/Железният баща/ е родом от с.Пчелина, а в района на с.Самуил е проповядвал друг светия 

– Муса баба. В землищата на селата Голям извор, Хърсово и Богданци е съществувал 

вакъфът на великия везир Рустем паша. През тези векове кервани от биволски и волски 

коли пренасят стоки до по-големите центрове – Русе, Търговищe, Силистра и Варна по 

пътищата в землището на общината, често причаквани от банди разбойници. 

Построяването на ж.п.л. Русе–Варна през 1867г. прави от гара Самуил /Ишиклар/ важен 

пункт за износ на суровини, поради което се строят много складове, създава се Популярна 

банка, Зърнена борса и др. След Освобождението, в последните десетилетия на ХIХ и 

началото на ХХв. започва масовото заселване на българи от различни краища, строят се 

читалища, училища, създават се кооперации и др.  
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След 09.09.1944г. се започва ново стопанско развитие, продължава 

благоустрояването на селищата, прокарва се ж.п.л. Самуил-Силистра и др.  

Съвременната селищна система се учредява на 22.12.1978 г. с Указ № 2295, като в състава 

на общината се включват 14 населени места. 

Поради липса на архивни данни за историята на населените места в Община 

Самуил, са представени наличните данни за някои селища. 

 

 Село Владимировци 

Легенда за името на селото 

Цар Борис покръстил своя народ и скъсал със старата езическа вяра в Слънцето, за 

да свърже на ведно българи и славяни. След това сам се покаял и помонашил и се 

оттеглил в манастир, като оставил за цар сина си Владимир. Княз Владимир обаче намислил 

да върне старата езическа вяра и започнал да гони християните. Научил за това бащата, 

излязъл от манастира, уловил сина си и сурово го наказал. Ослепил го и го затворил в 

крепостта, която била най-високия рид, над пресъхналата сега река Паламара, при село 

Владимировци. В крепостта живеели верни на свети цар Борис хора. Камбаните в нея 

приканвали сутрин и вечер новопокръстените за молитва и покаяние. Светият цар поръчал 

за издигнат голям каменен кръст пред портата на крепостта и под него да погребат 

ослепения му син, ако се покае до края на дните си, а ако не стори това, да го заровят 

извън крепостта без знак и без следа, за да не се запази никакъв спомен за него. 

Скръбно минавали дните на последните години на Владимир. Тежко изкупувал той 

провинението си. С тъга посрещал изгревите, с тъга изпращал залезите на Слънцето и 

колчем минел покрай каменния кръст, заплаквал, а от безжизнените му очи потичали 

кървави сълзи. Едничката му радост била да слиза опипом от крепостта до изворчето, 

което се намирало под крепостта Извора на слепия. А крепостта и селото били наречени 

Владимировци. 

 

 Село Желязковец 

Името на селото до 1934 г. е Демирджилер. 

 

 Село Хърсово 

По време на войната (1806-1812г) много от български села са били разрушени и 

обезлюдени. Много от селяните напускали родните огнища и се изселили заедно с 

оттеглящите се руски войски. От тези изселнически движения е засегнато и с. Хърсово, 

като една внушителна група хърсовчани през 1811 г. се заселват в Бесарабия, където 

основат свое селище, наречено с. Кирсово. Най-разпространените семейства - Златовчен, 

Нейковчен, Раковчен и др. 

 Село Голям извор 

Свидетелство, че селото е било населявано в дълбока древност, ни дават трите 

селищни могили. Две от тях се намират в местността при изворите на р.Война: "Дюмели 

юк" - разкопана от голямизворчани, а за другата сведения дава К.Шкорпил: "Между гара 

Ишиклар и с.Кара арнаут близо до Война чешма се намира плоска могила 100х100 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_I
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1806
https://bg.wikipedia.org/wiki/1812
https://bg.wikipedia.org/wiki/1811
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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разкрача и около 8 м. височина. Плоската й част е 50х50 разкрача. В могилния насип 

излизат късове от плитки панички и др., а също изпечена червена пръст". Третата селищна 

могила, известна като "Малката могила", се намира в западна посока от селото и е с горен 

диаметър 30 м. 

В землището на селото се намират 17 надгробни тракийски могили. 

В границите на селото е имало римско селище - крепост "Римско кале", намерени 

са антични монети от ІІ в. В калето е имало католическа църква. От средновековната 

епоха са намерени останки от селища (махали), а на запад от селото в местността 

"Отсреща" се намират останки от гробища и църква. Около това място при обработка на 

почвата са намерени зидове от огради и калдъръми. Също такива останки има и при 

изворите северно от селото: "Кокар бунар", "Юч бунар", "Ялновча" и "Кайнаците". Според 

стари хора и според преданието, турците са наричали селото с името "Еди килисели кьой" 

- селото със седем църкви. 

За пръв път селото е споменато в една просба (молба) до великия везир Рюстем 

паша през 1669 г. като с.Арнауд. В различни документи е срещано още като Арнаутско 

Хърсово, Малко Арбанаси, Караджа Арнаут, Караарнаут. Произходът на наименованието 

идва от погрешно даваното име "арнаути" на прииждащите от западна Македония 

българи-преселници (поради големите притеснения, на които са били подложени от 

страна на враждебно настроеното албанско население). 

След Руско-турската война (1828-1829) коренното население се изселва на север и 

по-късно се установява в Силистренско. В запустялото село впоследствие се настаняват 

балканджии - жители от Габровско, Горнооряховско, Еленско, Тревненско, Севлиевско. 

По време на османското робство селото, заедно със съседното Хърсово, се е 

ползвало със специален статут - те са били привилегировани (вакъфски) селища, вакъф на 

великия везир Рустем паша. Никой не можел да премине през тях с подкован кон и 

ездешком. Жителите им не са били ограбвани, преследвани и измъчвани от турците. Тези 

две села са били чисто български сред море от турски села. 

По време на подготовката за Априлското въстание, в Голям извор има 

революционен комитет, основан от хайдут Сидер Грънчаров. Комитетските хора се 

обучавали на стрелба и си приготвяли въстанически униформи. Освобождението от 

турско робство става на 18.01.1878 г. 

 

 Село Голяма вода 

Сведения за наличието на старо поселище от тракийско време ни дават откритите в 

района на помпената станция при извършване на изкопни работи за направа на резервоар 

и каптирането на водата урни с трупоизгаряне и гробни дарове от керамични съдови и 

дребни предмети. При иманярски изкопи в края на 80–те г. на ХХ в. също са открити 

такива следи. В местността “Даллъ кору” е регистрирано римско селище. Открити са и 3 

малки надгробни могили. До реката в посока към с. Кривица се намира голямата 

Съзлъшка селищна могила. Много е вероятно по долината да е минавал стар път, който да 

се е свързвал с главния път Русе – Разград – Девня – Варна. Не са известни данни за 

съществуване на селище в периодите на Първата и Втора български държави. Засега не е 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828-1829)
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открит османски документ за селото. Според чутото от стари хора селото е основано 

около 1860 г. от пришълец от село Ясенково, който се казвал Хасан, оттам и селището 

било наречено Хасан махла. Според цитирани турски източници, в книгата си Делиорман, 

Улусой изтъква, че сред преселниците от Анадола е имало джемат Хасанлар, които 

вероятно са основали селото. От Хасан махла в Голяма вода селото е преименувано на 

7.XII.1934 г. с Министерска заповед № 3775. Присъединява се през 1955 г. към община 

Хърсово. Някои от кметовете са Идриз Ахмедов /1981/, Реджеб Ефраим /1991 – 1995/, 

Лейля Махмуд /1995 – 1999 г./, Исмет Шабан /1999-2007 г./ 

В селото има джамия, която според населението е от 1879 г. Тя изгоря от пожар на 

29.07.1998 г., след което с помощта на дарения от частни лица и общината бе 

възстановена до 2001 г. В селото не е имало църква, а била построена тухлена камбанария, 

която по – късно е заменена с нова. Турското училище се е помещавало в двора на 

джамията. Според данни от регистъра е разполагало с 160 дка земя, които след 

закриването на турските училища са прехвърлени на единното училище. 

 

 Село Кривица 

Според едно предание селото през османския период отново е основано от един 

куц /топал/, откъдето и името Топал кьой. Според една друга легенда, в края на Второто 

българско царство, цар иван Шишман дошъл да поиска помощ от Демир баба, но него 

намерил. По дирите му вървяла потерия, която го преследвала. Стигнал до землището на 

с.Кривица, но се откачила подковата на коня му и то окуцяло. Царят извадил калъчката си 

и започнал да преследва потерията по долината на р.Снековец чак до днешното село 

Ножарово. Те бягали и викали: "Аман от тая калъчка", откъдето и имената на двете села - 

Топал кьой и Кълъч кьой /Ножарово/. На землището на селото има и християнско гробище 

/Машатлък/, но от неизвестен период. След Кримската война в северния край на селото се 

нанесли татари, които първо се били настанили в Хърсово, и черкези, които били в две 

махали южно от селото, наблизо е имало и черкезка джамия. Още по на юг, близо до 

селището на Висока поляна, те са основали едно голямо черкезко селище. Черкезите 

избягали по време на Освободителната война. Когато са напускали землището в посока на 

Висока поляна в храстите дебнел българинът Коджабаджак, по едно време един от 

черкезите се върнал да прибере скритото си имане, но бил убит от българина. По - късно 

на същото място Коджабаджак построил воденица, част от колелото на която и улеят си 

личат и днес. Между землището на двете села има още две могили. 

След Освобождението до 1955 г. с. Топал е в състава на Шуменска околия, в 

няколко общини - Трем, Капитан Петко, Венец и Ясенково, откъдето преминава към 

Самуилска община, Разградско. През някое време, границата на околиите минавали през 

махалите, като ги разделяли на западна част, до магазина - Разградска околия, източна - 

към Шуменска околия. В селото се заселват повече от 60 семейства българи от с. Хър- 

сово, един от Демирджилер и от Шумен. В селото се оформят няколко махали - българска, 

турска, татарска и новата махала. В землището на селото има християнско гробище 

„машатлък". 

Църква е построена през 1898 г. 
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Има учредена кредитна кооперация, вятърница, 3 воденици*. 

 

2. Задачи на ОУПО Самуил по отношение на НКН 

Основната задача на ОУПО Самуил е да се направи детайлно проучване и 

анализиране на системата на Културно-Историческо Наследство (КИН) - проблемните 

аспекти на системата във връзка със актуалното състояние на обектите на КИН, защитата 

и опазването както на самите обекти, така и на експозиционната им среда. След 

изпълнение на основната задача, е необходимо да се изпълнят следните задачи:  

 Да се проследи и анализира степента на интегрираност на структурите на 

КН с функционалните системи на устройствената среда и постигнатото 

качество на живота в нея. (приносът на КН за повишаване на социално-

икономическата и културна ефективност в живота на хората в общината); 

 Да се анализира урбанистичното уплътняване на териториите на землищата 

на селищата в обхвата на общината (вкл. и на тези в контактните 

пространства на съседните общини) и определяне на мерки за 

реконструктивно устройствено хармонизиране във връзка с опазването на 

културните и историческите ландшафти и експозиционната среда на НКЦ; 

 Да се направи оценка на потенциала на структурите и компонентите на КН 

върху критериите и параметрите на устойчиво устройство на териториите и 

контекстуалното им взаимосвързване със структурите на компонентите на 

функционалните системи; 

 Да се направи оценка на капацитета на структурите на КН на територията на 

общината за развитието на ефективен и естествено атрактивен културен 

туризъм; 

 Да се определят целите, задачите и начините за устройство на защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство съобразно с 

режимите им за опазване, заложени в действащата нормативна уредба;  

 Да се проучат зоните на въздействие от природни и антропогенни фактори, 

които представляват риск за увреждането на НКЦ и на експозиционната им 

среда, във връзка с преценка необходимостта от превантивна защита на 

обектите на КИН. 

 

3. Кратко описание на КН в района и на територията на Община Самуил 

При проучването и анализа на културното наследство в Община Самуил са събрани 

и използвани данни и материали от различни институции и източници, като основната 

информация е предоставена от Националния археологически институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН). Допълнителна информация (анкетни карти )за 

възпоменателните знаци и паметници е предоставена от Община Самуил. На база 

предоставените данни са извършени проучвания и огледи на место, със съдействието на 

общинска администрация и местното население, местни археолози и историци. 

При някои от обектите, които ще разгледаме, на едно и също място се срещат 

останките от различни епохи. 
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3.1. 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. 

 

3.2.Материално културно наследство 

 Движими културни ценности 

Движимите културни ценности в общината не са представени, необходимо е 

създаването на етнографска сбирка в с. Самуил. 

 

 Недвижими културни ценности 

Обектите на недвижимото наследство са също и важен елемент на материалната 

жизнена среда, и в частност - на селищната среда, и в този смисъл са сред факторите, 

определящи качеството на живот на населението. Опазването на културните ценности на 

общината представлява една от основните цели на устройствената политика. Създаването 

на устройствени условия за това е изведено сред първостепенните задачи на планирането. 

 

 Археологическо културно наследство 

От събраните материали за недвижимото културно наследство в Община Самуил, 

можем да обобщим, че на територията на общината са открити 22 археологически обекта, 

от които 9 са с категория национално значение, 11 от тях са с местно и два обекта за които 

няма информация за категорията им. От направения анализ на информацията за 

културното наследство открито в Община Самуил, можем да систематизираме следните 

обекти: 

 Надгробна могила – регистрирани са 4 обекта, от които два се намират в 

землището на с.Богомилци, един в с.Самуил и един в с.Хърсово; 

 Селищна могила – регистрирани са 5 обекта, които попадат в землищата на 

с.Голям извор, с.Самуил и с.Хърсово 
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 Селище от енеолитната, бронзовата и тракийската епоха, м."Топалова 

курия" – с.Голям извор; 

 Селище, м."Рамадана" – с.Хърсово 

 Тракийско и средновековно селище- с.Голям извор; 

 Тракийски некропол – регистрирани 3 обекта в селата Хърсово и Голяма 

вода; 

 Антична и средновековна крепост – регистрирани 2 обекта в селата Голям 

извор и Владимировци; 

 Антично селище – с.Желязковец; 

 Средновековна църква – с.Хърсово; 

 Средновековна крепост – с.Хума; 

 Крепост, м."Файка" – с.Самуил; 

 Градище, м."Файка" – с.Самуил. 

 

 Архитектурно-строително културно наследство 

На територията на общината са регистрирани 47 обекта на архитектурно-

строителното културно наследство, 23 от които се намират на територията на с.Хърсово. 

Архитектурното наследство на Община Самуил включва:  

 

 Джамии – 6 обекта, разположени в селата Богданци, Богомилци, Кривица, 

Пчелина и с.Хума; 

 Църкви – 2 обекта в с.Хърсово и с.Богданци; 

 Къщи – 32 обекта, разположени в селата Богомилци, Голяма вода, Кривица, 

Пчелина и с.Хърсово; 

 Основи на средновековна църква на "Могилата" – с.Хърсово; 

 Гара – с.Самуил; 

 Мактеб в двора на джамията – с.Здравец; 

 Голямата чешма – с.Хърсово; 

 Стари надгробни плочи – 2 обекта в с.Хърсово; 

 Голяма чешма- с.Голям извор. 

 

 Историческо културно наследство 

Историческото културно наследство на Община Самуил включва възпоменателни 

знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 1885 г., 1912 г.-1913 г., 

1915г. -1918г. , 1944г. -1945 г. То е представено от 23 обекта, 7 от които са по данни  от 

НИНКН и 16 обекта са предоставени  от Община Самуил.  

 Паметни плочи – 20 обекта, разположени в селата Голям извор, Хърсово, 

Кара Михал, Владимировци, Голяма вода, Желязковец; 

 Жилищна сграда на Стефан Савов Пейчев – с. Владимировци; 

 Историческо място "Двата дъба"- с.Здравец; 

 Паметник-чешма на загиналите във войните 1912-1918г. – с.Богданци. 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  

 

9 

 

В регистрите няма данни за етнографски,  художествени и урбанистични 

недвижими културни ценности. 

 

4. Проучване на културното наследство в Община Самуил 

В настоящата разработка на ОУПО Самуил, обектите от различните списъци на 

недвижимите културни ценности е дадена единна номерация.  

След анализиране на наличната информация за обектите включени в заверените 

списъците на НИНКН и Община Самуил е направено проучване на место за 

местоположението, физическото състояние, локализиране (чрез координати) и снимков 

материал, като  за всеки обект е направено топографско описание. След локализирането на 

обектите, е определена собствеността и начина на трайно ползване на терена около 

обектите на база актуални карти на възстановената собственост (КВС) на съответното 

землище. 

Топографски описания изготвени на база полски проучвания са приложени в 

раздел „Приложения“ към ОУПО Самуил - Културно наследство. 

 

 

4.1. Археологическо културно наследство 

 

ООббеекктт  №№  99  ННааддггррооббннаа  ммооггииллаа  ––  сс..ББооггооммииллцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №5): Обектът се намира на 

около 1 км западно от селото в обработваема нива. За обекта е обособен ПИ № 000233 по 

КВС с НТП – за друг вид застрояване (урбанизирана територия). 

Достъп до обекта: До обекта няма пряк транспортен достъп, поради това че той се 

намира в средата на обработваем масив. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява могила с диаметър около 

30 – 40м и височина 6 - 7м. Могилата е в обработваема земя като периферията и е 

нарушена от земеделска обработка, обрасла с дървета и храсти, има следи от разкопаване. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B= 43°29' 38.30"   L=26°43'06.84"   

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№1100  ДДввее  ннааддггррооббннии  ммооггииллии  --  сс..ББооггооммииллцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №6): Обектът се намира на 

около 1.15 км югозападно от селото в необработваеми земеделски земи. За обекта е 

обособен ПИ № 000217 по КВС с НТП – за друг вид застрояване (урбанизирана 

територия). 
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Достъп до обекта: До обекта се достига по черен път, тръгващ от пътя Богомилци 

– Хума на около 300 м от дясно след селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява могила с диаметър около 

100 м и височина 10 -12м. Могилата се намира в пасище и е затревена. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B= 43°29' 30.00"    L=26°43'09.80" 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№1111    ААннттииччннаа  ии  ссррееддннооввееккооввннаа  ккррееппоосстт,,  мм..""ККааллееттоо""--  

сс..ВВллааддииммииррооввцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН с местно значение. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №7): Обектът се намира на 

около 2км южно от селото в местността „Калето” в непосредствена близост до язовира на 

селото. Обектът попада в земеделски земи в ПИ №040029, 040028, 040031, 040027 по КВС 

с НТП-ниви и за селскостопански, горски, ведомствен път. Имотите са оградени от 

всякъде с широк пояс от дървета. Собствеността на нивите е частна, а на пътя е общинска 

публична. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по полски път, тръгващ от южния край на 

селото в посока югоизток при достигането на отводнителен канал се тръгва в посока запад 

към язовира на селото.  

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява нива, която е оградена от 

широк пояс от дървета, в които има останки от каменна стена. Обектът е с неправилна 

овална форма с площ около 36дка. По исторически данни се предполага, че покрай 

крепостта е минавал важен път, свързващ столицата с Дунава и отвъд дунавските 

владения.  

Терена на крепостта е равнинен върху своеобразно плато около нея е залесено и 

хълмисто.     

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43° 36' 23.60"    L=26° 51' 21.2" 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№1133  ССееллиищщее  оотт  ееннееооллииттннааттаа,,  ббррооннззооввааттаа  ии  ттррааккииййссккааттаа  ееппооххаа,,  

мм..""ТТооппааллоовваа  ккуурриияя""  ––сс..  ГГоолляямм  ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН с местно значение. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

 

ООббеекктт  №№  1144  ААннттииччннаа  ккррееппоосстт  вв  ссееллооттоо––сс..  ГГоолляямм  ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН с местно значение. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

 

ООббеекктт  №№1155  ТТррааккииййссккоо  ии  ссррееддннооввееккооввнноо  ссееллиищщее,,  мм..""ЮЮчч  ббууннаарр""––сс..  ГГоолляямм  

ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН с местно значение. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №8): Обектът се намира на 

3,4 км северно от центъра на селото в трудно достъпна, обрасла долина. Попада в  ПИ 

020009 и 016002 по КВС на с.Голям извор, НТП-нива и ливада, вид собственост-частни 

обществени организации. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по черен път, тръгващ от края на селото, 

движещ се на североизток около 1.1 км и след това в северна посока около 1.5 км. До 

обекта неможе да се достигне с автомобил, тъй като местността е силно наклонена и 

обрасла. 

Физическо състояние на обекта: На място, поради силната захрастеност, трудно 

се различават някакви физически дейности от селище. По думите на местни жители в 

района на обекта има изградени каменни кладенци и останки от строителна и 

архитектурна дейност. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43° 35' 47.3"   L=26° 43' 36.6" 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№1166  ССееллиищщннаа  ммооггииллаа  ппоодд  ииммееттоо  ""ВВооййннаа""--  сс..ГГоолляямм  ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№1177  ССееллиищщннаа  ммооггииллаа  ппоо  ииммееттоо  ""ММааллккааттаа  ммооггииллаа""--  сс..ГГоолляямм  ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №9): Обектът се намира на 

около 2км западно от селото в обработваема земеделска земя. Попада в ПИ 061064 по 

КВС , НТП-нива, частна собственост. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по отклонение от ляво на пътя  с.Голям 

извор - с. Черковна. По черния път се кара около 1.5 км в южна посока. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява могила с диаметър 15 – 20 

м и височина 3-4 м. Могилата е в обработваема земя като периферията и е нарушена от 

земеделска обработка, обрасла с дървета и храсти, има следи от разкопаване. 

Обекта е локализиран със следните координати: 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Географски координати WGS 84:  B=43° 34' 10.16"   L=26° 41' 55.85" 

 

Снимки на обекта: 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООббеекктт  №№2211  ТТррааккииййссккии  ннееккррооппоолл,,  мм..""ССааззллъъкк""--  сс..ГГоолляяммаа  ввооддаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№2266  ААннттииччнноо  ссееллиищщее  мм..""ИИккииллии  ККооллссуу""  --  сс..ЖЖеелляяззккооввеецц  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№3377  ГГррааддиищщее,,  мм..""ФФааййккаа""  --  сс..ССааммууиилл  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№3388  ККррееппоосстт,,  мм..""ФФааййккаа""--  сс..ССааммууиилл  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№4400  ДДввее  ннааддггррооббннии  ммооггииллии--  сс..ССааммууиилл  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№4411  ССееллиищщннаа  ммооггииллаа,,  мм..""ККоодджжаа  ююкк""--  сс..ССааммууиилл  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №22): Обектът се намира на 

около 1.3 км югоизточно от селото в обработваема нива. За обекта е обособен ПИ № 

000338 с НТП за археологически паметник на културата, държавна публична собственост. 

Достъп до обекта: Обектът е в непосредствена близост от дясно до пътя за 

с.Кривица на около 800м след с. Самуил. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява могила с диаметър около 

60 – 70м и височина 4 - 6м. Могилата е силно обрасла и има следи от разкопки. В близост 

до обекта има телекомуникационна антена. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B= 43°30'23.05"    L=26°45'22.36" 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№4422  ССррееддннооввееккооввннаа  ккррееппоосстт--  сс..ХХууммаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №23): Обектът се намира в 

източната част извън селото. Попада в ПИ 000203 по КВС с НТП-пасище, стопанисвано от 

общината. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява останки от крепостна 

стена, която огражда площ от около 4 - 5 дка. На място личи земен вал с височина от 

около 1м и широчина 3 -4 м, който огражда крепостта. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°27´50.90´´   L=26°44´15.70´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№4444  ССррееддннооввееккооввннаа  ццъърркквваа  вв  ссееллооттоо  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№4466  ТТррааккииййссккии  ннееккррооппоолл,,  мм..""ГГллооггооввеецц""--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№4477  ТТррааккииййссккии  ннееккррооппоолл,,  мм..""ЖЖееллееззааррссккаа  ккуурриияя""--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№4488  ССееллиищщее,,  мм..""РРааммааддааннаа""--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти, притежават 

статут на НКЦ с категория „национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№7711  ННааддггррооббннаа  ммооггииллаа  вв  мм..""ККааммббууррссккооттоо""--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 
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Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№7722  ССееллиищщннаа  ммооггииллаа  вв  ссееллооттоо--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№7733  ССееллиищщннаа  ммооггииллаа  вв  мм..""ССааззллъъккаа""--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и надгробни 

могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по 

реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статус на НКЦ с 

„категория национално значение“. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

4.2. Архитектурно-строително културно наследство 

 

ООббеекктт  №№11  ДДжжааммиияяттаа  --  сс..ББооггддааннцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №1): Обекта се намира в 

западната част на село в дясно от пътя за с.Хърсово. Попада в кв.50А, УПИ II-244 по 

регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига от центъра на селото на запад по пътя за 

с.Хърсово.   

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява молитвен храм-джамия. 

Минарето е външно метално. Сградата на джамията и двора са в добро физическо 

състояние. Скоро е правен ремонт –подменен е покрива, санирана и е с подменена 

дограма.  

 Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43° 36' 33.20"   L=26° 48' 41.50" 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  

 

23 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ООббеекктт  №№22  ЦЦъърркквваа  ""РРоожжддеессттввоо  ББооггооррооддииччнноо""  --  сс..ББооггддааннцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №2): Обектът се намира в 

централната чат на селото на около 100м западно от кметството. Попада в кв.33, УПИ 

VIII-189 по регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига от центъра на селото на запад по пътя за 

с.Хърсово.   
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Физическо състояние на обекта: Обектът представлява молитвен храм-църква. 

Сградата на църквата и двора са в добро физическо състояние. Нуждае се от козметичен 

външен ремонт. Църквата не функционира постоянно, отваря се само на християнски 

празници.  

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43° 36' 34.50"    L=26° 48' 50.03" 

 

Снимки на обекта: 

     

 
 

 

ООббеекктт  №№33  ДДжжааммиияяттаа  вв  ццееннттъърраа  --  сс..ББооггооммииллцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №3): Обектът се намира на 

около 250 м североизточно от центъра на с.Богомилци в отделен парцел до малък площад. 

Попада в УПИ V-6 по регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по асфалтова улица от центъра на селото в 

североизточна посока.   

Физическо състояние на обекта: Обектът е в добро физическо състояние. 

Джамията скоро е реновирана. 

Описание на терена около обекта: Обектът е в централната част на селото  в 

отделен парцел. 
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Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°29´47.98´´   L=26°44´03.03´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

ООббеекктт  №№44  ДДжжааммиияяттаа  вв  ггооррннааттаа  ммааххааллаа  --  сс..ББооггооммииллцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №4): Обектът се намира в 

източния край на село.Богомилци. Попада в кв.18, УПИ II-93 по регулационния план на 

селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по улица от центъра на селото в източна 

посока.   

Физическо състояние на обекта:Обекта е в лошо физическо състояние, сградата и 

терена около нея са изоставени  и не се полагат грижи за тях. 

Описание на терена около обекта: Обектът се намира в горната махала на селото 

която и почти изоставена останали са само отделни сгради и имоти. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43° 29' 46.92"  L=26° 44' 25.06"  
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Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООббеекктт  №№55  ККъъщщаа  ннаа  ААллииее  ААссаанноовваа  ТТооппааллоовваа--  сс..ББооггооммииллцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№66  ККъъщщаа  ннаа  ИИббррааиимм  ООссммаанноовв  ЯЯккууббоовв--  сс..ББооггооммииллцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  
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ООббеекктт  №№77  ККъъщщаа  ннаа  РРееддддеебб  ИИббррааииммоовв--  сс..ББооггооммииллцции  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№88  ККъъщщаа  ннаа  ИИдджжееммаалл  ХХююссееиинноовв--  сс..ББооггооммииллцции  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№2200    ГГоолляяммаа  ччеешшммаа  --  сс..ГГоолляямм  ииззввоорр  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №12): Обектът се намира в 

южната част на селото. Разположена до съоръжение на ВиК, което е оградено. Попада в 

ПИ 045002 по КВС с НТП-за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, държавна 

частна собственост. 

Физическо състояние на обекта: Обектът е чешма от каменни блокове, които до 

момента са в лошо физическо състояние. Чешмата е неизползваема и теренът около нея е 

обрасъл и неподдържан. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43° 33' 59.30"   L=26° 43' 02.46" 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООббеекктт  №№2222  ККъъщщаа  ннаа  ИИббррааиимм  ММееххммееддоовв  ССааддууллоовв  --  сс..ГГоолляяммаа  ввооддаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№2233  ККъъщщаа  ннаа  ААббттррааххиимм  ЯЯккоовв--  сс..ГГоолляяммаа  ввооддаа  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №13): Обектът се намира в 

западния край на селото. Попада в кв.2, УПИ VII-75 по регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото.   

Физическо състояние на обекта: Обектът е в частен имот, в лошо физическо 

състояние, необитаема, полуразрушена. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43° 34' 22.34"   L= 26° 49' 28.20" 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№2244  ККъъщщаа  ннаа  ХХаассаанн  ММееххммееддоовв--  сс..ГГоолляяммаа  ввооддаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№2255  ККъъщщаа  ннаа  ААххммеедд  ИИббррааииммоовв  --  сс..ГГоолляяммаа  ввооддаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№2277  ММааккттеебб  вв  ддввоорраа  ннаа  дджжааммиияяттаа  ––  сс..ЗЗддррааввеецц  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №14):Обектът се намира в 

югоизточния край на селото. Попада в кв.25, УПИ XII-269- за Джамия,  по 

регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото. 

Физическо състояние на обекта: На обекта е направен цялостен 

ремонт. Сградата на джамията е санирана и обновена. Теренът около нея е в 

добро физическо състояние. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°37´37.9´´   L=26°54´42.40´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№2299  ККъъщщаа  ннаа  ААххммеедд  ООссммаанноовв  ББееккиирроовв  --  сс..ККррииввииццаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №16): Обектът се намира на 

около 350 м на север от площада пред кметството. Попада в кв.8, УПИ III-8 по 

регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по улица от центъра на селото в северна 

посока.   

Физическо състояние на обекта: Обекта се намира в много лошо физическо 

състояние , сградата е изоставена и почти рухнала намира се в двора на частен имот. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°30´55.71´´   L=26°47´06.22´´ 

Снимки на обекта: 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№3300  ККъъщщаа  ннаа  ААййшшее  ССююллееййммаанн  ККуурртт  --  сс..ККррииввииццаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№3311  ККъъщщаа  ннаа  ЕЕббааззеерр  ММууссттааффоовв  ББееккиирроовв  --  сс..ККррииввииццаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №17): Обектът се намира на 

около 300 м на север от площада пред кметството. Попада в кв.1, УПИ I-2 по 

регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по улица от центъра на селото в северна 

посока.   

Физическо състояние на обекта: Обектът е в лошо физическо състояние, не се 

обитава. Сградата е изоставена и почти рухнала намира се в двора на частен имот. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°31´00.43´´   L=26°47´02.88´´ 

 

Снимки на обекта: 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№3322  ДДжжааммиияяттаа  --    сс..ККррииввииццаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №18): Обектът се намира 

на около 500 м на изток от кметството на селото на централната улица. 

Попада в имот 148, между квартали 20А, 21, 26, 30 и 31 по регулационния 

план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по улица от центъра на селото 

в източна посока.   

Физическо състояние на обекта: Намира се в добро физическо 

състояние. Сградата скоро е реновирана /през 2014г/ направена е нова ограда. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°30´43.4´´   L=26°47´38.77´´ 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№3333  ДДжжааммиияя  ––  сс..ППччееллииннаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №19):Обектът се намира в 

централната част на селото. Попада в кв.10, УПИ I-112 по регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото. 

Физическо състояние на обекта: На обекта е направен цялостен ремонт. Сградата 

на джамията е изцяло санирана и обновена. Теренът около нея е добре поддържан. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°36´37.22´´   L=26°56´11.22´´ 

Снимки на 

обекта: 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№3344  ККъъщщаа  ннаа  ММееххммеедд  ЯЯккуубб  --  сс..ППччееллииннаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №20): Обектът се намира в 

частен имот в северната част на селото. Попада в кв.31, УПИ V-123 по регулационния 

план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът е в сравнително добро състояние, 

изграден от керпич и камък, необитаем. Теренът около него е поддържан. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°36´44.7´´   L=26°56´06.23´´ 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№3355  ККъъщщаа  ннаа  ХХаадджжии  ЕЕммиинн  --  сс..ППччееллииннаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен.  

 

ООббеекктт  №№3366  ККъъщщаа  ннаа  ООссммаанн  ББоошшннааккоовв  --  сс..ППччееллииннаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

ООббеекктт  №№3399  ГГааррааттаа  ––  сс..ССааммууиилл  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №21): Обектът се намира на 

около 200 м  източно в с.Самуил в непосредствена близост до жп линията от северната и 

страна.  

Достъп до обекта: До обекта се достига по улица, започваща от дясно на пътя, 

влизащ в Самуи след преминаване на жп прелеза.   

Физическо състояние на обекта: Обектът е в добро физическо състояние. 

Сградата е реновирана, там се помещава полицейския участък на Община Самуил. В 

момента гара Самуил е на около 500 м в източна посока в нова сграда. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Описание на терена около обекта: Обектът е в непосредствена близост до жп линията и 

за него има отделен урегулиран парцел. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°30´52.60´´   L=26°43´59.04´´ 

 

Снимки на обекта: 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№4433  ДДжжааммиияяттаа  --  сс..ХХууммаа  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №24):Обектът се намира в 

централната част на селото. Попада в кв.10, УПИ XI-41 по регулационния 

план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото. 

Физическо състояние на обекта: На обекта е направен цялостен 

ремонт. Сградата на джамията е изцяло санирана и обновена. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°27´49.38´´   L=26°44´07.05´´ 

 

Снимки на обекта: 

     

 

ООббеекктт  №№4455  ЦЦъърркквваа  ""ССвв..ППаарраассккеевваа""  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №25): Обектът се намира в 

централната част на с.Хърсово. Попада в кв.40, УПИ I-345 за църква по регулационния 

план на селото. 

Достъп до обекта: Обектът е в центъра на селото.   



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Физическо състояние на обекта: Обектът представлява голяма каменна църква, в  

момента на проучването се извършва основен ремонт и реновиране. Църквата е изцяло 

обновена вътрешно и външно със сменен покрив с напълно реставрирани стенописи. 

Дворът на църквата също е облагороден. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°33´46.84´´   L=26°46´02.76´´ 

 

 

Снимки на обекта: 

     

 
 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№4499  ООссннооввии  ннаа  ссррееддннооввееккооввннаа  ццъърркквваа  ннаа  ""ММооггииллааттаа""  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №26): Обектът се намира 

между двете части на селото от дясно на пътя за с.Голяма вода. Попада в ПИ 000219 по 

КВС с НТП-пасище, стопанисвано от общината. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по асфалтов път за с.Голяма вода. 

Могилата е в непосредствена близост до пътя.   

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява голяма селищна могила с 

диаметър около70-80м и височина около12-15м. Върху билото на могилата има останки от 

средновековна църква и надгробни плочи. Върху могилата има засадени иглолистни 

дървета, има следи от  разкопки и вандализъм.  

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°33´43.29´´   L=26°46´15.33´´ 

 

Снимки на обекта: 

     

 
 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№5500  ККъъщщаа  ннаа  ССттоояянн  ХХррииссттоовв  ККаарроовв  //ППееттккоо  ВВааккооооллуу//  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №27): Обектът се намира в 

централната част на с.Хърсово на 250 м  югозападно от кметството на главния път на 

селото. Попада в кв.39, УПИ IV-330 по регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: Обектът е в центъра на селото.   

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява едноетажна каменна 

къща. Покривът е от цигански керемиди, дограмата стара дървена има орнаменти  над 

вратата и прозорците.   

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°33´45.33´´   L=26°45´58.05´´ 

 

Снимки на обекта: 

     

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№5511  ККъъщщаа  ннаа  ДДииммииттъърр  ДДееннеевв  ТТррииффоонноовв  //  ХХаадджжии  ППееттррооввааттаа  

ккъъщщаа//  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №28): Обектът се намира на 

200м южно от кметството. Попада в кв.41, УПИ I-591 по регулационния план на селото. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото.   

Физическо състояние на обекта: Обектът попада в частен имот и се намира в 

лошо физическо състояние, в момента се обитава от роми. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°33´42.34´´   L=26°46´01.93´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№5522  ККъъщщаа,,  ххааммббаарр  ии  ооггррааддеенн  ппллеетт  сс  ппооррттаа  ннаа  ТТооттаа  ЛЛааззаарреевваа--  

сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №29): Обектът се намира на 

400м югоизточно от кметство с. Хърсово. Попада в ПИ 110532 по КВС с НТП-нива, 

стопанисвано от общината. 

Достъп до обекта: До обектът се достига по уличната мрежа на селото.   

Физическо състояние на обекта: Обектът е в частен имот, състоящ се от една 

едноетажна обитаема къща и един хамбар. Поддържани в сравнително добро състояние. 

Обекта е локализиран със следните координати: 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Географски координати WGS 84:   B=43°33´38.88´´   L=26°46´17.6´´ 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№5533    ККъъщщаа,,  ххааммббаарр  ии  ооггррааддеенн  ззиидд  ннаа  ВВаассиилл  ХХррииссттоовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

ООббеекктт  №№5544  ККъъщщаа  ннаа  ССттааннюю  ЯЯннккоовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

ООббеекктт  №№5555    ДДввее  ккъъщщии  ннаа  ГГееооррггии  ХХррииссттоовв  ВВииччеевв--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

ООббеекктт  №№5566  ККъъщщии  ннаа  ЙЙооррддаанн  ННееддееллччеевв  ДДииммииттрроовв--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

ООббеекктт  №№5577  ККъъщщаа  ннаа  ИИвваанн  ННииккооллоовв  ССттааннеевв--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №30):Обектът се намира в 

южната част на селото на около 800м от кметството на селото. Попада извън 

регулационните граници на селото в ПИ110555 по КВС с НТП-нива, стопанисвано от 

общината. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по уличната мрежа на селото.   

Физическо състояние на обекта: Обектът е в частен имот, състоящ се от една 

едноетажна, обитаема от роми къща.  

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43° 33' 25.88"   L=26° 46' 14.25" 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№5588  ДДввее  ккъъщщии  ннаа  ББоорриисс  ССъъббеевв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

ООббеекктт  №№5599  ККъъщщаа  ннаа  ССллааввччоо  ССттееффаанноовв  ССллааввккоовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

 

ООббеекктт  №№6600  ККъъщщаа,,  ххааммббаарр  ии  ккллааддееннеецц  ннаа  ГГааннаа  ППееттккоовваа  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

ООббеекктт  №№6611  ККъъщщаа  ннаа  ГГееооррггии  ХХаадджжиииивваанноовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№6622  ДДввее  ккъъщщии  ннаа  нн--цции  ннаа  ППееттъърр  РРааддккоовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№6633  ККъъщщаа  ннаа  ММаарриинн  ИИвваанноовв  ППооппоовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№6644  ККъъщщаа  ннаа  ААттааннаассккаа  ВВееллииккоовваа  ТТооддоорроовваа  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№6655  ККъъщщаа  ннаа  нн--цции  ннаа  ХХррииссттоо  РРааччеевв  ССммееддиинноовв--  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 

 

 

ООббеекктт  №№6666  ККъъщщаа  ии  ооггррааддеенн  ззиидд  ннаа  ДДррааггаанн  ААллееккссааннддрроовв  ЛЛууддккооллеевв  --  

сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№6677  ККъъщщаа  ннаа  нн--цции  ннаа  ЙЙооррддаанн  ГГооссппооддиинноовв  ДДииммоовв  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№6688  ГГоолляяммааттаа  ччеешшммаа  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №31): Обектът се намира 

между двете урегулирани части на селото от ляво на пътя за с.Голяма вода. Попада в ПИ 

000219 по КВС с НТП-пасище, стопанисвано от общината. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по асфалтов път за с.Голяма вода, 

Чешмата е в непосредствена близост на около 50м до пътя в голяма долина.   

Физическо състояние на обекта: Обектът  представлява голяма каменна чешма с 

П образна форма и дължина 20м. Чешмата е с каменни корита вкопани в земята,  

функционира и е в добро състояние. 

 Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°33´44.99´´   L=26°46´13.84´´ 

 

Снимки на обекта: 

     

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№6699  ССттааррии  ннааддггррооббннии  ппллооччии  ннаа  ""ММооггииллааттаа""  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

ООббеекктт  №№7700  ССттааррии  ннааддггррооббннии  ппллооччии  вв  ггррооббиищщееттоо  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от НИНКН не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

 

4.3. Историческо културно наследство 

 

ООббеекктт  №№1122  ЖЖииллиищщннаа  ссггррааддаа  ннаа  ССттееффаанн  ССааввоовв  ППееййччеевв  ––  сс..ВВллааддииммииррооввцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, се установи че обектът е 

унищожен. 
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ООббеекктт  №№1188  ВВъъззппооммееннааттееллннаа  ппллооччаа  ннаа  ппааддннааллииттее  ппрреезз  ввооййннииттее  --  сс..ГГоолляямм  

ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №10): Обектът се намира 

върху фасада на църквата, разположена в центъра на селото. Попада в кв.40, УПИ I-202 за 

църква по регулационния план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява две големи мраморни 

плочи с изписани имената на героите от войните. Те са  разположени на църква 

„Св.Тройца”.  

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43° 33'  58.45"   L=26° 43' 14.43" 

 

Снимки на обекта: 
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  ООббеекктт  №№1199  ККрръъсстт  сс  ппллооччаа  ннаа  ппааддннааллииттее  ррууссии  ппрреезз  11887777гг..--  сс..ГГоолляямм  

ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №11): Обектът се намира в 

двора на църквата, намираща се в центъра на селото. Попада в кв.40, УПИ I-202 за църква 

по регулационния план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява мраморна плоча с 

признателност към руските войници, паднали през войната 1877г за освобождението на 

България от турско робство. На плочата има железен кръст. Мястото около плочата е 

оградено с метален парапет  /във форма на гроб/. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43° 33' 58.45"   L=26° 43' 14.43" 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№2288  ИИссттооррииччеессккоо  ммяяссттоо  ""ДДввааттаа  ддъъббаа""  --  сс..ЗЗддррааввеецц  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №15): Обектът се намира в на 

около 1.5 км от центъра на селото в северна посока, на отбивка по пътя за с. Подайва. 

Попада в ПИ 037005 по КВС с НТП-друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна 

собственост. 

Достъп до обекта: До обекта се достига по пътя за с. Подайва. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява две вековни дървета 

/дъбове/ , разположени на място за почивка. Около обекта има изградено парково 

пространство с бетонови площадки. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  
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Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°38´53.46´´   L=26°54´41.50´´ 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№7744  ППааммееттнниикк  ннаа  ооссввооббоожжддееннииееттоо  ннаа  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №32): Обектът се намира в 

парк в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ I-324 за парк по регулационния план на 

селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява каменна колона, 

завършваща с каменен кръст, поставена върху двустъпален постамент. В близост до 

паметника има поставени три паметни мраморни плочи върху циментови постаменти, 

посветени съответно на : 

1. „Иван Господинов Първанов, загинал в отечествената война”. 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  
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2. „Асен Тодоров Иванов, загинал в отечествената война” 
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3. „Дянко Симеонов Великов, загинал в отечествената война” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´50.3´´   L=26°46´04.00´´ 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  
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ООббеекктт  №№7755  ДДввее  ппааммееттннии  ппллооччии  ннаа  ззааггииннааллииттее  ппрреезз  11991122--11991188гг..  ––  

сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №33):  Обектът се намира на 

фасадата от двете страни входа на читалището. Попада в кв.33, УПИ III-353 по 

регулационния план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обекта представлява мраморни плочи с 

изписани имената на загиналите. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°33´48.8´´   L=26°46´04.60´´ 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№7766  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ззаа  ппааддннааллииттее  вв  ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  11994433--

11994444гг..  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №34):  Обектът се намира на 

фасадата от ляво на входа на читалището. Попада в кв.33, УПИ III-353 по регулационния 

план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява мраморна плоча с 

изписани имената на загиналите. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´48.8´´   L=26°46´04.60´´ 
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Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№7777  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ССттоояянн  ММооттеевв,,  ззааггииааннаалл  ппрреезз  ППъъррввааттаа  

ссввееттооввннаа  ввооййннаа  --  сс..ККаарраа  ММииххаалл  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №35):   Обектът се намира в 

централната част на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява парково пространство с 

паметник и паметни плочи. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°35´35.9´´   L=26°50´06.70´´ 

 

1. Паметник, посветен на падналите в Балканската и Първата световна война герои от 

селото. Обектът представлява композиция от три каменни колони, като средната е 

най- висока и завършва с топка кълбо и върху нея има три мраморни плочи; 
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 2.Два броя паметни плочи, изработени от мрамор върху бетонови постаменти; 
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ООббеекктт  №№7788  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ГГееооррггии  ППааввллоовв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  

ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ВВллааддииммииррооввцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №36): Обектът се намира в 

централната част на селото. Попада в кв.33, УПИ I- за озеленяване по регулационния план 

на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява парково пространство с 

паметник и паметни плочи, съответно: 

1. Бюст паметник на Васил Тинчев Маринов, представляващ двустъпален постамент, 

изработен от черен гранит, завършващ с фигурата на загиналия; 
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2. Две паметни плочи, изработени от мрамор върху мозаечен постамент; 
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Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:B=43°37´39.6´´   L=26°51´52.60´´ 

 

ООббеекктт  №№7799    ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ззааггииннааллииттее  ввъъвв  ввооййннииттее  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №37): Обектът се намира на 

фасадата от дясно на входа на читалището. Попада в кв.33, УПИ III-353 по регулационния 

план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява мраморна плоча с 

изписани имената на загиналите. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´48.8´´   L=26°46´04.60´´ 

 

Снимки на обекта: 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№8800  ППааммееттнниикк--ччеешшммаа  ннаа  ззааггииннааллииттее  ввъъвв  ввооййннииттее  11991122--11991188гг..  --  

сс..ББооггддааннцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №38): Обектът се намира в 

парка на с.Богданци. Попада в кв.29, УПИ II- за озеленяване по регулационния план на 

селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметник –чешма, 

направен от бетон с монтирана мраморна плоча с изписани имената на загиналите герои 

от войните 1912 - 1913г. и 1915 - 1918г. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°36´38.18´´   L=26°48´55.54´´ 

 

Снимки на обекта: 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№8811  ЧЧееттииррии  ммееммооррииааллннии  ппллооччии  ннаа  ззааггииннааллииттее  ввъъвв  ввооййннииттее  --  

сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №39): Обектът се намира на 

площада в центъра на селото. Попада в кв.33, УПИ III-353 по регулационния план на 

селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява фасада на читалище-

паметник с четири мемориални плочи, разположени от двете страни на входа. Фасадата на 

сградата е оформена като арка над входа от двете страни на които са разположени 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  
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мемориалните плочи. Те са изработени от камък и мрамор и на тях са изписани имената на 

загиналите герои от войните. Общото състояние на сградата и фасадата е добро. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´48.76´´   L=26°46´05.00´´ 

 

Снимки на обекта: 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№8822  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ззааггииннааллииттее  ппрреезз  РРууссккоо--ттууррссккааттаа  ввооййннаа  --  

сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №40): Обектът се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ I-324 за парк по регулационния план 

на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметник с пресечени, 

стъпаловидно подредени пирамиди, завършващи с кръст. Материалът от който е направен 

е камък и мрамор. Той увековечава подвига на загиналите руски войници през Руско – 

турската война 1877 – 1878. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´50.56´´   L=26°46´04.05´´ 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Снимки на обекта: 

 

 

ООббеекктт  №№8833  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ИИвваанн  ГГооссппооддиинноовв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  

ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №41): Обектът се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ I-324 за парк по регулационния план 

на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от мозайка и мрамор. Тя увековечава името на Иван Господинов Първанов, 

загинал в отечествената война 1945г. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:   B=43°33´50.56´´   L=26°46´04.05´´ 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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  ООббеекктт  №№8844  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ААссеенн  ТТооддоорроовв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  

ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ХХъъррссооввоо  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №42): Обектът се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ I-324 за парк по регулационния план 

на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от мозайка и мрамор. Тя увековечава името на Асен Тодоров Иванов, загинал 

в отечествената война 1945г. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´50.56´´   L=26°46´04.05´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№8855  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ДДяяннккоо  ВВееллииккоовв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  

ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ХХъъррссооввоо  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №43): Обектът се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ I-324 за парк по регулационния план 

на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от мозайка и мрамор. Тя увековечава името на Дянко Симеонов Великов, 

загинал в отечествената война 1945г. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°33´50.56´´   L=26°46´04.05´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№8866  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ССъъббии  ССъъббеевв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  ООттееччеессттввееннааттаа  

ввооййннаа  --  сс..ГГоолляяммаа  ввооддаа  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №44): Обектът се намира в 

градинката в центъра на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от мозайка и мрамор. Тя увековечава името на Съби Събев, загинал в 

отечествената война 1944г. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: В=43°34´17.60´´   L=26°49´38.70´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№8877  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ззааггииннааллииттее  ввъъвв  ввооййннииттее  оотт  11991122--11991188гг..  --  

сс..ЖЖеелляяззккооввеецц  

 Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №45): Обектът се намира в 

двора на църквата, разположена в централната част на селото. Попада в кв.43, УПИ I-138  

по регулационния план на селото. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от камък, монтирана върху каменни колони, завършваща с кръст. Тя 

увековечава загиналите герои от войните 1912 – 1913г. и 1915 – 1918г. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B=43°30´44.20´´   L=26°42´04.70´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

  

  

ООббеекктт  №№8888  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ДДииммииттъърр  ХХррииссттоовв  ии  ААннггеелл  ККооллеевв--  ззааггииннааллии  

ппрреезз  ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ЖЖеелляяззккооввеецц  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №46): Обекта се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ V-143  с отреждане за парк по 

регулационния план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от бетон и мозайка. Увековечава загиналите герои от войните. 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°30´43.25´´   L=26°41´56.60´´ 

 

Снимки на обекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООббеекктт  №№8899  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  РРууссккииттее  ввооййнниицции,,  ззааггииннааллии  ппрреезз  РРууссккоо--

ттууррссккааттаа  ввооййннаа  ппрреезз  11887777--11887788гг..  --  сс..ЖЖеелляяззккооввеецц  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №46): Обекта се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.34, УПИ V-143  с отреждане за парк по 

регулационния план на селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява паметна плоча, 

изработена от камък, който увековечава загиналите герои от войните. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84:  B=43°30´43.25´´   L=26°41´56.60´´ 

 

Снимки на обекта: 



ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ССААММУУИИЛЛ--  ККУУЛЛТТУУРРННОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО  

ФФААЗЗАА::  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  
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ООббеекктт  №№9900  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ННееннккоо  РРааддннеевв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  

ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ГГоолляямм  ииззввоорр  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване 2015г. (Топографско описание №47): Обектът се намира в 

градинката в центъра на селото. Попада в кв.40, УПИ III-234 по регулационния план на 

селото. 

Физическо състояние на обекта: Обектът представлява мраморни паметни плочи, 

монтирани върху бетонов постамент. Те увековечават загиналите герои през войните. 

Обекта е локализиран със следните координати: 

Географски координати WGS 84: B= 43°34´.00´´   L=26°43´18.20´´ 

 

Снимки на обекта: 
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ООббеекктт  №№9911  ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ББоорриисс  ППееййччеевв,,  ззааггииннаалл  ппрреезз  

ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  сс..ВВллааддииммииррооввцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от общината не са посочени приблизителни координати на обекта. 

 

 

ООббеекктт  №№9922    ППааммееттннаа  ппллооччаа  ннаа  ззааггииннааллииттее  ппрреезз  ООттееччеессттввееннааттаа  ввооййннаа  --  

сс..ВВллааддииммииррооввцции  

Обект НКЦ от списъка, предоставен от Община Самуил. 

Теренно проучване: При направено  теренно проучване през 2015 г., съвместно 

със служители на общинска администрация и местни жители, обектът не е локализиран. В 

списъка предоставен от общината не са посочени приблизителни координати на обекта. 
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5.Анализ и оценка на състоянието, проблемите и потенциала за устойчиво 

развитие на културното наследство  

 Археологическо културно наследство 

Делът на археологическото наследство в Община Самуил е сравнително малък, 

Археологическото наследство е представено от 22 археологически обекта. От направеното 

проучване и анализиране на информацията предоставена от Община Самуил и НИНКН, 

стигаме до извода, че степента на проученост на археологическото наследство на 

общината е сравнително ниска. 

От описаното археологическо културно наследство, съгласно списъка на НИНКН, 

чл.146, ал.3 от ЗКН и Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г., 9 обекта са с категория 

„национално значение“, 11 обекта са с „месно значение“, а за 2 обекта няма информация 

за категорията им. 

При направеното теренно проучване са открити и проучени 7 обекта, 14 обекта не са 

локализирани, а един обект е установено че е унищожен. 

 

 Архитектурно-строително културно  наследство 

Делът на архитектурно-строително наследство в Община Самуил е най-голям. 

Архитектурно-строително наследство е представено от 47 архитектурно-строително 

обекта от общо 92 обекта на културното наследство. 32  обекта са къщи, останалите са 

религиозни храмове, стари надгробни плочи и чешма. При направеното теренно 

проучване са открити и проучени 21 обекта, 7 обекта не са локализирани, а 19 обекта е 

установено че са унищожени. 

 

 Историческо културно наследство 

Историческото наследство в Община Самуил е изключително богато. Анализирани 

са 23 исторически обекта от общо 92 обекта на културното наследство. При направеното 

теренно проучване са открити и проучени 20 обекта, 2 обекта не са локализирани, а един 

обект е установено че е унищожен. 

 

От представените списъци от НИНКН и Община Самуил, са регистрирани общо 92 

обекта на културното наследство на територията на общината. При изготвянето на ОУП 

на Община Самуил са направени 47 топографски описания  и са проучени 48 обекта, 21 

обекта е установено че са унищожени. Поради липса на приблизителни координати на 

обектите, и при направеното теренно проучване, 23 обекта не бяха локализирани. 
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ТТааббллииццаа  №№11  ООббооббщщееннии  ддааннннии  ззаа  ккууллттууррнноо  ннаассллееддссттввоо  вв  ооббщщииннаа  ССааммууиилл  

№ Наименование на обекта 
Населено 

място 
Вид на обекта 

Категория 

на обекта 

Кадастрални данни Деклариран/ 

Обявен с: 
Забележка 

кв. п-л пл.№ 

1 Обект №1 Джамията с.Богданци 
Архитектурно-

строителен 
- 50A II 244 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№1- 

локализиран 

2 
Обект №2 Църква "Рождество 

Богородично" 
с.Богданци 

Архитектурно-

строителен 
- 33 VIII 189 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№2-локализиран 

3 Обект №3 Джамията в центъра с.Богомилци 
Архитектурно-

строителен 
- - V 6 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№3-локализиран 

4 Обект №4 Джамията в горната махала с.Богомилци 
Архитектурно-

строителен 
- 18 II 93 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№4-локализиран 

5 
Обект №5 Къща на Алие Асанова 

Топалова 
с.Богомилци 

Архитектурно-

строителен 
- 31 I 202 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищоженa 

6 
Обект №6 Къща на Ибраим Османов 

Якубов 
с.Богомилци 

Архитектурно-

строителен 
- 37 V 211 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищоженa 

7 Обект №7 Къща на Реддеб Ибраимов с.Богомилци 
Архитектурно-

строителен 
- 33 XI 206 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищоженa 

8 Обект №8 Къща на Иджемал Хюсеинов с.Богомилци 
Архитектурно-

строителен 
- 34 III 200 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищоженa 

9 Обект №9 Надгробна могила с.Богомилци Археологически Национално - - - 
РМС №1711 от 

1962 г. 

Топогр. описание 

№5-локализиран 

10 Обект №10 Две надгробни могили с.Богомилци Археологически Национално - - - 
РМС №1711 от 

1962 г. 

Топогр. описание 

№6-локализиран 

11 
Обект №11  Антична и средновековна 

крепост, м."Калето" 
с.Владимировци Археологически Местно - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 

Топогр. описание 

№7-локализиран 

12 
Обект №12 Жилищна сграда на Стефан 

Савов Пейчев 
с.Владимировци Исторически - - - - 

Писмо №1327 

от 20.03.1989г. 
Унищоженa 

13 

Обект №13 Селище от енеолитната, 

бронзовата и тракийската епоха, 

м."Топалова курия" 

с.Голям извор Археологически Местно - - - 
ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализирано 

14 Обект №14 Антична крепост в селото с.Голям извор Археологически Местно - - - 
ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализирано 

15 
Обект №15 Тракийско и средновековно 

селище, м."Юч бунар" 
с.Голям извор Археологически Местно - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 

Топогр. описание 

№8-локализиран 

16 
Обект №16 Селищна могила под името 

"Война" 
с.Голям извор Археологически Национално - - - 

СОПК от 

10.08.1955г. 
Не локализирана 

17 
Обект №17 Селищна могила по името 

"Малката могила" 
с.Голям извор Археологически Национално - - - 

СОПК от 

10.08.1955г. 

Топогр. описание 

№9-локализиран 
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18 
Обект №18 Възпоменателна плоча на 

падналите през войните 
с.Голям извор Исторически - 40 I 202 

Писмо №4349 

от 04.12.1992 г. 

Топогр. описание 

№10-локализиран 

19 
Обект №19 Кръст с плоча на падналите 

руси през 1877г. 
с.Голям извор Исторически - 40 I 202 

Писмо №4349 

от 04.12.1992 г. 

Топогр. описание 

№11-локализиран 

20 Обект №20  Голяма чешма с.Голям извор 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

Писмо №551от 

21.02.1972 г. 

Топогр. описание 

№12-локализиран 

21 
Обект №21 Тракийски некропол, 

м."Сазлък" 
с.Голяма вода Археологически Местно - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализиран 

22 
Обект №22 Къща на Ибраим Мехмедов 

Садулов 
с.Голяма вода 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищожена 

23 Обект №23 Къща на Абтрахим Яков с.Голяма вода 
Архитектурно-

строителен 
- 2 VII 75 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№13-локализиран 

24 Обект №24 Къща на Хасан Мехмедов с.Голяма вода 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищожена 

25 Обект №25 Къща на Ахмед Ибраимов с.Голяма вода 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищожена 

26 
Обект №26 Антично селище м."Икили 

Колсу" 
с.Желязковец Археологически Местно - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализирано 

27 Обект №27 Мактеб в двора на джамията с.Здравец 
Архитектурно-

строителен 
- 25 XII 269 

Писмо №4129 

от 16.11.1983 г. 

Топогр. описание 

№14-локализиран 

28 
Обект №28 Историческо място "Двата 

дъба" 
с.Здравец Исторически - - - - 

Писмо №1327 

от 20.03.1989г. 

Топогр. описание 

№15-локализиран 

29 
Обект №29 Къща на Ахмед Османов 

Бекиров 
с.Кривица 

Архитектурно-

строителен 
- 8 II 8 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№16-локализиран 

30 
Обект №30 Къща на Айше Сюлейман 

Курт 
с.Кривица 

Архитектурно-

строителен 
- 8 I 5 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 
Унищожена 

31 
Обект №31 Къща на Ебазер Мустафов 

Бекиров 
с.Кривица 

Архитектурно-

строителен 
- 1 I 2 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№17-локализиран 

32 Обект №32 Джамията с.Кривица 
Архитектурно-

строителен 
-     148 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№18-локализиран 

33 Обект №33 Джамия с.Пчелина 
Архитектурно-

строителен 
- 10 I 112 

Писмо №4129 

от 16.11.1983 г. 

Топогр. описание 

№19-локализиран 

34 Обект №34 Къща на Мехмед Якуб с.Пчелина 
Архитектурно-

строителен 
- 31 V 123 

Писмо №4129 

от 16.11.1983 г. 

Топогр. описание 

№20-локализиран 

35 Обект №35 Къща на Хаджи Емин с.Пчелина 
Архитектурно-

строителен 
- 6 

XIII, 

XIV 
74,75 

Писмо №4129 

от 16.11.1983 г. 
Унищожена 

36 Обект №36 Къща на Осман Бошнаков с.Пчелина 
Архитектурно-

строителен 
- 22 VIII 248 

Писмо №4129 

от 16.11.1983 г. 
Унищожена 

37 Обект №37 Градище, м."Файка" с.Самуил Археологически Местно - - - 
ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализирано 
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38 Обект №38 Крепост, м."Файка" с.Самуил Археологически Местно - - - 
ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализирано 

39 Обект №39 Гарата с.Самуил 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

Писмо №4617от 

18.12.1980г. 

Топогр. описание 

№21-локализиран 

40 Обект №40 Две надгробни могили с.Самуил Археологически Национално - - - 
СОПК от 

10.08.1955г. 
Не локализирано 

41 
Обект №41 Селищна могила, м."Коджа 

юк" 
с.Самуил Археологически Национално - - - 

СОПК от 

10.08.1955г. 

Топогр. описание 

№22-локализиран 

42 Обект №42 Средновековна крепост с.Хума Археологически Местно - - - 
ДВ бр.97 от 

1970г. 

Топогр. описание 

№23-локализиран 

43 Обект №43 Джамията с.Хума 
Архитектурно-

строителен 
- 10 XI 41 

Писмо №3052 

от 22.08.1983 г. 

Топогр. описание 

№24-локализиран 

44 
Обект №44 Средновековна църква в 

селото 
с.Хърсово Археологически за сведение - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 
Унищожена 

45 Обект №45 Църква "Св.Параскева" с.Хърсово 
Архитектурно-

строителен 
- 40 I 345 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№25-локализиран 

46 
Обект №46 Тракийски некропол, 

м."Глоговец" 
с.Хърсово Археологически Местно - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализиран 

47 
Обект №47 Тракийски некропол, 

м."Железарска курия" 
с.Хърсово Археологически Местно - - - 

ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализиран 

48 Обект №48 Селище, м."Рамадана" с.Хърсово Археологически за сведение - - - 
ДВ бр.97 от 

1970г. 
Не локализирано 

49 
Обект №49 Основи на средновековна 

църква на "Могилата" 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№26-локализиран 

50 
Обект №50 Къща на Стоян Христов 

Каров /Петко Вакоолу/ 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- 39 IV 330 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№27-локализиран 

51 
Обект №51 Къща на Димитър Денев 

Трифонов / Хаджи Петровата къща/ 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- 41 I 591 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№28-локализиран 

52 
Обект №52 Къща, хамбар и ограден плет 

с порта на Тота Лазарева 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№29-локализиран 

53 
Обект №53  Къща, хамбар и ограден зид 

на Васил Христов 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

54 Обект №54 Къща на Станю Янков с.Хърсово 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

55 
Обект №55  Две къщи на Георги Христов 

Вичев 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

56 
Обект №56 Къщи на Йордан Неделчев 

Димитров 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

57 
Обект №57 Къща на Иван Николов 

Станев 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№30-локализиран 
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58 Обект №58 Две къщи на Борис Събев с.Хърсово 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

59 
Обект №59 Къща на Славчо Стефанов 

Славков 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

60 
Обект №60 Къща, хамбар и кладенец на 

Гана Петкова 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

61 Обект №61 Къща на Георги Хаджииванов с.Хърсово 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

62 
Обект №62 Две къщи на н-ци на Петър 

Радков 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирана 

63 
Обект №63 Къща на Марин Иванов 

Попов 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирана 

64 
Обект №64 Къща на Атанаска Великова 

Тодорова 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирана 

65 
Обект №65 Къща на н-ци на Христо 

Рачев Смединов 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Унищожена 

66 
Обект №66 Къща и ограден зид на Драган 

Александров Лудколев 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирана 

67 
Обект №67 Къща на н-ци на Йордан 

Господинов Димов 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирана 

68 Обект №68 Голямата чешма с.Хърсово 
Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 

Топогр. описание 

№31-локализиран 

69 
Обект №69 Стари надгробни плочи на 

"Могилата" 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирана 

70 
Обект №70 Стари надгробни плочи в 

гробището 
с.Хърсово 

Архитектурно-

строителен 
- - - - 

списък от 

02.08.1976г. 
Не локализирани 

71 
Обект №71 Надгробна могила в 

м."Камбурското" 
с.Хърсово Археологически Национално - - - 

СОПК от 

10.08.1955г. 
Не локализирана 

72 Обект №72 Селищна могила в селото с.Хърсово Археологически Национално - - - 
СОПК от 

10.08.1955г. 
Не локализирана 

73 
Обект №73 Селищна могила в 

м."Сазлъка" 
с.Хърсово Археологически Национално - - - 

СОПК от 

10.08.1955г. 
Не локализирана 

74 
Обект №74 Паметник на освобождението 

на с.Хърсово 
с.Хърсово Исторически - 34 I 324 

Писмо №4349 

от 04.12.1992г. 

Топогр. описание 

№32-локализиран 

75 
Обект №75 Две паметни плочи на 

загиналите през 1912-1918г. 
с.Хърсово Исторически - 33 III 353 

Писмо №4349 

от 04.12.1992г. 

Топогр. описание 

№33-локализиран 

76 
Обект №76 Паметна плоча за падналите в 

Отечествената война 1943-1944г. 
с.Хърсово Исторически - 33 III 353 

Писмо №4349 

от 04.12.1992г. 

Топогр. описание 

№34-локализиран 

77 
Обект №77 Паметна плоча на Стоян 

Мотев, загинал през Първата световна 
с.Кара Михал Исторически - - - - - 

Топогр. описание 

№35-локализиран 
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война 

78 

Обект №78 Паметна плоча на Георги 

Павлов, загинал през Отечествената 

война 

с.Владимировци Исторически - 33 I - - 
Топогр. описание 

№36-локализиран 

79 
Обект №79  Паметна плоча на загиналите 

във войните 
с.Хърсово Исторически - 33 III 353 - 

Топогр. описание 

№37-локализиран 

80 
Обект №80 Паметник-чешма на 

загиналите във войните 1912-1918г. 
с.Богданци Исторически - 29 II - - 

Топогр. описание 

№38-локализиран 

81 
Обект №81 Четири мемориални плочи на 

загиналите във войните 
с.Хърсово Исторически - 33 III 353 - 

Топогр. описание 

№39-локализиран 

82 
Обект №82 Паметна плоча на загиналите 

през Руско-турската война 
с.Хърсово Исторически - 34 I 324 - 

Топогр. описание 

№40-локализиран 

83 

Обект №83 Паметна плоча на Иван 

Господинов, загинал през Отечествената 

война 

с.Хърсово Исторически - 34 I 324 - 
Топогр. описание 

№41-локализиран 

84 

Обект №84 Паметна плоча на Асен 

Тодоров, загинал през Отечествената 

война 

с.Хърсово Исторически - 34 I 324 - 
Топогр. описание 

№42-локализиран 

85 

Обект №85 Паметна плоча на Дянко 

Великов, загинал през Отечествената 

война 

с.Хърсово Исторически - 34 I 324 - 
Топогр. описание 

№43-локализиран 

86 
Обект №86 Паметна плоча на Съби 

Събев, загинал през Отечествената война 
с.Голяма вода Исторически - - - - - 

Топогр. описание 

№44-локализиран 

87 
Обект №87 Паметна плоча на загиналите 

във войните от 1912-1918г. 
с.Желязковец Исторически - 43 I 138 - 

Топогр. описание 

№45-локализиран 

88 

Обект №88 Паметна плоча на Димитър 

Христов и Ангел Колев- загинали през 

Отечествената война 

с.Желязковец Исторически - 34 V 143 - 
Топогр. описание 

№46-локализиран 

89 

Обект №89 Паметна плоча на Руските 

войници, загинали през Руско-турската 

война през 1877-1878г. 

с.Желязковец Исторически - 34 V 143 - 
Топогр. описание 

№46-локализиран 

90 
Обект №90 Паметна плоча на Ненко 

Раднев, загинал през Отечествената война 
с.Голям извор Исторически - 40 III 234 - 

Топогр. описание 

№47-локализиран 

91 

Обект №91 Паметна плоча на Борис 

Пейчев, загинал през Отечествената 

война 

с.Владимировци Исторически - - - - - Не локализиран 

92 
Обект №92  Паметна плоча на загиналите 

през Отечествената война 
с.Владимировци Исторически - - - - - Не локализиран 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннаа  ССааммууиилл,,  ННИИННККНН,,  ТТееррееннннии  ппррооууччвваанниияя 
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 Обобщена оценка за състоянието на културното наследство 

От направеното проучване и анализ на цялото културно наследство в община 

Самуил, можем да направим оценка на състоянието, проблемите и потенциала му за 

устойчиво развитие на общината. 

 Необходимо е да се изготви програмата за развитие на туризма да се 

актуализира  и допълва  своевременно; 

 Обектите на археологическото наследство  са със сравнително ниска степен 

на проученост, което има огромно значение за формиране на политики за 

устойчиво развитие; 

 Няма данни за регистрирани археологическите обекти в Археологическата 

карта на България; 

 Липсват специализирани планове, карти и схеми на Община Самуил с 

локализирани обекти на културното наследство, на природните 

забележителности, на историческите места, локални и регионални културни 

маршрути; 

 Липсва стратегия и визия за устойчивото развитие на културното наследство 

в Община Самуил; 

 За описаните обектите на културното наследство липсват данни за 

определените режими за опазване по смисъла на чл.79, ал.1 и ал.2 от ЗКН, 

което възпрепятства изпълнението на разпоредбите на чл.80 от ЗКН; 

 Не са вземани мерки за определяне на устройствените параметри, защитата 

и опазването на КН и неговата експозиционна среда; 

 Структурите на археологическото наследство не са стабилно укрепени, 

консервирани, реставрирани и експонирани, като за доста от тях липсва 

достъп, информационни и указателни табели, както и оформена 

експозиционна среда; 

 Туристическата инфраструктура в общината е много слабо развита и се 

нуждае от разширяване и модернизиране на съществуващата материална 

база и разнообразяване на туристическите дейности; 

 Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически 

недвижими културни ценности на територията на Общината, в резултат на 

което голяма част от тях са увредени или унищожени- заличаване на могили 

и селища; 

 В повечето случаи археологическите обекти, въпреки своето ключово 

значение и културна стойност- представляват непривлекателна гледка; 

 Археологическите културни ценности са застрашени от бавна физическа 

деградация, причинена от природни фактори( изветряване, ерозия и др.), от 

липса на редовни консервационни-реставрационни дейности, от 

лошокачествени намеси, от иманярски набези; 
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 За обектите на архитектурно-строителното културно наследство, които не са 

в добро състояние е необходимо да се вземат мерки за консервиране, 

реставриране и експониране; 

 Историческите паметници са в добро състояние и се поддържат от Община 

Самуил; 

 Към момента съществуващите обекти на културното наследство не са 

предмет на туристически интерес и не са включени в подходящи културни 

маршрути, вследствие на безстопанственост и недостатъчна проученост. 

 

6. Проектни предложения в ОУПО за културното наследство  

Съгласно изискванията на  Плановото задание за изработване на ОУПО Самуил 

и предписанията на НИНКН и в съответствие на законовата и нормативната уредба за 

устройството на територията и за културното наследство, към проекта за ОУПО 

Самуил са изработени: 

 Опорен план на културното наследство в М1:25 000- която включва 

локализирани обекти на недвижимото културното наследство в Община Самуил, 

определени на база извършени теренни проучвания; 

 Схема на недвижимо културното наследство в М1:25 000 – която е 

изработена върху предварителния проект включващ обособените терени за недвижими 

културни ценности и обектите с известно местоположение. 

При изготвяне на анализа на културното наследство на Община Самуил е дадена 

единна номерация на обектите, включени в списъците на НИНКН и Община Самуил. 

За обектите на недвижимото културно наследство, които са с известно 

местоположение  са обособени самостоятелни терени с устройствен режим за 

недвижими културни ценности – Ткин. Тези терени са предназначени за дейности, 

насочени към опазването и социализация на недвижимите културни ценности и се 

устройват в съответствие с режимите за опазване, респ. документите и процедурите, 

регламентирани в раздел V „Териториално устройствена защита“ от Закона за 

културното наследство. 

При изготвяне на анализа на културното наследство на Община Самуил е дадена 

единна номерация на обектите, включени в списъците на НИНКН и Община Самуил. 

Съгласно чл.79 от ЗКН - Режимът за опазване на недвижимата културна ценност 

се определя с акта за нейното деклариране или за предоставяне на статут. 

 С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват 

териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност 

и нейната среда. 

 Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна 

ценност и на охранителната й зона. 

 Когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в 

акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат 

границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено 

съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, 

както и уличното пространство между тях. 
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 Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и 

охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно 

наследство, които се отразяват в кадастралните карти съгласно Закона за кадастъра и 

имотния регистър и в общите и подробните устройствени планове съгласно Закона за 

устройство на територията. 

 Защитени територии са и археологическите обекти, намиращи се в земните 

пластове, на тяхната повърхност, на сушата или под вода, като временните им граници 

и охранителни зони се определят с разрешението за теренно проучване. 

Съгласно чл.12 и чл.13 от „Наредба №Н-12 от 21.11.2012г. за реда за 

идентифициране, деклариране, предоставяне  на статут и за определяне на категорията 

на НКЦ за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър 

на НКЦ“, териториалния обхват и охранителните зони на обектите на НКЦ се 

определят както следва: 

 

Териториалният обхват, определен от границите на НКЦ, съдържа: 

1) за единични НКЦ, с изключение на археологическите: площта на 

културната ценност и на имота, в който е разположена, или на част от него, 

когато само тази част е в историческа и в смислова връзка с културната 

ценност; 

2) за археологическа НКЦ: площта, ограничена от ясно определими граници, 

доказани чрез археологическото проучване; 

3) за групови НКЦ: площта, определена съгласно чл. 48 ЗКН. 

 

 Когато за единична НКЦ не e посочен териториален обхват, за нейни 

граници се смятат границите на имота или имотите, в които е разположена. 

 За археологическа НКЦ, чиито граници не могат да бъдат ясно определени 

съгласно предходната точка: територията, покрита от видимия на терена 

археологически материал към момента на идентификацията, ограничена с краен 

контур. 

Охранителна зона се определя за осигуряване при необходимост от по-

ефективна териториално-устройствена защита на НКЦ и обхваща непосредствената 

територия около ценността, важни визуални перспективи и други територии или 

елементи с поддържащо значение за нейната културна и историческа значимост и за 

нейното опазване. В този случай охранителната зона се определя по имотни граници 

или полигон; 

  Границите и обхватът на охранителната зона се посочват в предложението 

по чл.9 от Наредбата; 

 Отсъствието на необходимост от определяне на охранителна зона се 

мотивира с предварителната оценка; 

 За опазването на единични НКЦ, разположени в териториалния обхват на 

групова НКЦ, не се определят охранителни зони, а се прилагат предписанията за 

опазване на груповата НКЦ; 
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 Когато за единични НКЦ с предварителната оценка не е мотивирана липсата 

на необходимост от определяне на охранителна зона и в акта за деклариране не е 

определена такава, за охранителна зона се приема територията, обхващаща 

непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през 

улицата имоти, както и уличното пространство между тях; 

 За единична археологическа НКЦ разположена в териториалния обхват на 

групова НКЦ, за охранителна зона се приема територията, заключена в контур, 

отдалечен на 50 м от границите на културната ценност. 

ОУПО Самуил изследва възможността за формиране на културни маршрути и 

необходимостта от цялостно съхраняване на културните ландшафти. Потенциалните 

културни маршрути са обвързани с НКЦ и известно местоположение, както и с 

териториално определените зони за археологическо наблюдение. Културните маршрути 

е необходимо да бъдат обвързани с туристическите екопътеки за други видове туризъм 

- пешеходен, за отдих и рекреация, ловен, риболовен туризъм, фотолов, за наблюдение 

на флора и фауна, велотуризъм и пр. 

Една от основните политики по отношение на културното наследство, 

определени с концепцията за функционално-пространствено развитие на община 

Самуил към ОУПО, е създаването на устройствени условия за взаимна обвързаност на 

КИН с другите функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на 

КИН от надобщинско ниво (регионални, национални и европейски).  

Пример за такава функционално-пространствена обвързаност между туризъм и 

КИН е създаването на туристически маршрути, екопътеки и веломаршрути с велоалеи 

на територията на общината.   

Създаването, конкретизирането и функционирането на потенциалните културни 

и познавателни маршрути, както и популяризирането и експонирането на културното 

наследство на територията на община Самуил като възможност за включването му в 

системата на културно - познавателния и атракционен туризъм е възможно единствено 

след възлагането и изпълнението на специализирани проучвания и проекти в областта 

на НКН. Тези разработки следва да се възложат на специализирани екипи от експерти, 

като възлагането следва да се осъществи от компетентните и/или правоимащи органи: 

НИНКН (МК), община Самуил  и др. Финансирането може да се осъществи от 

държавния бюджет, от общинския бюджет, от различни европрограми и структурни 

фондове, неправителствени организации, средства от частния бизнес на базата на 

публично-частното партньорство и др. Целта на тези необходими тясно 

специализирани проучвания и разработки е идентификацията на пространствените 

параметри на културно- историческите ландшафти: да се актуализира списъка на НКЦ 

на територията на общината по съответния законов и нормативен ред; да се направи 

актуална оценка на културната и научната стойност на обектите на културното 

наследство; за обектите от списъка на НКЦ (недвижими културни ценности) и 

археологическата карта на България (АКБ), да се определят точните координати с 

подходящи геодезически методи; да се определят охранителните им зони и териториите 

за защита и да се определят границите и режима за използване и опазване на НКЦ. 
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Резултатите и предписанията от тези специализирани проучвания и разработки ще 

станат задължителни за последващите устройствени планове и инвестиционни проекти. 

При необходимост тези резултати и предписания могат да бъдат основание за 

изменение на ОУПО. 

 

7. Предложения за опазване на културното наследство 

Под въздействието на историческите промени и човешката дейност твърде 

много от културните ценности са били засегнати от разрухата на времето или 

човешката намеса и почти всички те се нуждаят от закрила. 

Опазването на културното наследство е базисно условие за устойчивото 

развитие на териториите и на човешкия фактор предвид неговите ценностни 

характеристики, неговото културно и познавателно значение за историческия процес на 

формирането и развитието на европейската цивилизация, и не на последно място, 

предвид неговия неразвит потенциал за устройство на територията и пространствата по 

стандартите на устойчивото развитие на средата за оказване на силно стимулиращо 

въздействие върху развитието на останалите функционални системи (обитаване, труд, 

отдих, комуникации, транспорт, и пр.) и за развитие на ефективен културен туризъм. 

ОУПО Самуил създава устройствени условия за опазване на недвижимите 

културни ценности и тяхната среда и за реализация на социално-икономическия им 

потенциал като ресурс на туризма. 

Обектите на археологическото наследство подлежат на опазване в съответствие 

с определените им режими по чл. 79 от ЗКН. За археологическите обекти извън 

населените места и селищните образувания са приложени  режимите по чл. 35 от 

Наредба № 7/2003 г. на МРРБ, както е посочено по обекти в приложената таблица №1. 

За осигуряване опазването на останалите археологически обекти, без при това да 

бъдат спирани строителни, селско или горскостопански дейности на територии, 

незасягащи ценностите, е необходимо Община Самуил да инициира пред 

Министерство на културата следните действия: 

Неотложно провеждане на теренно обхождане, извършване на оценка на 

състоянието, определяне на точните граници на обектите. Същите да бъдат отразени в 

специализирана карта в цифров вид.  

По отношение на архитектурно-строителните културни ценности, недопускане 

на архитектура с чужд облик нарушаваща характеристиката на традиционната местна 

архитектура, като компонент на културния и историческите ландшафти.   

По отношение ценностите, обявени за паметници на културата в условията на 

ЗПКМ - по реда на чл. 159, ал. 2 от ЗКН да се организира междуведомствена комисия 

със задача окончателна класификация и категоризация на ценностите и определяне на 

конкретни режими за опазване. 

По отношение новоразкритите ценности и декларираните ценности, да се 

извършат съответно процедурите по чл. чл. 58 до 62 от ЗКН. 

До извършване на специалните проучвания и процедури, описани по-горе, 

археологическите ценности в населените места подлежат на опазване в обхват, 
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определен в съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. За тях са приложими 

чл. 160 и 161 от ЗКН. 

 

8. Предложения и изисквания при последващо устройствено планиране 

 При специализирани дейности - определяне на специфични 

устройствени режими за защита и опазване на идентифицираните 

структури и обекти на недвижимото културно наследство. 

 Не се допуска промяна на предназначението и надземно строителство на 

поземлените имоти между селищата и зоните с археологическо 

наследство и археологическо наблюдение; 

 Не се допуска засаждане на едроразмерна културна и декоративна 

растителност, която ще промени структурата и параметрите на 

ландшафта на прилежащата територия. Това ще повлияе върху нивото на 

подпочвените води, ще създаде условия на риск за защитата и опазването 

на НКЦ; 

 Не се допуска изграждане на мрежа на техническата инфраструктура, 

строителни дейности при което ще се създадат условия на риск от 

увреждане на НКЦ и експозиционната им среда; 

 мерки по защитата на НКЦ и експозиционната им среда от 

неблагоприятни средносрочни и дългосрочни въздействия, които 

нарушават качеството на културния и историческия ландшафт; 

 Да се обозначат, чрез поставяне на пластични знаци от трайни материали 

- камък, метал, идентификационни символи - знаци и дървесна 

растителност; 

 Създаване на експозиционна среда - обходни алеи с подходяща настилка, 

места за експониране - носители на важна автентична информация и на 

автентични сведения за демографията, социалната структура, 

исторически събития и природни бедствия. Традиционните занаяти и 

професии в историята на селищата - всички важни за представяне на 

идентичността на местното културно и историческо наследство на 

територията на общината;  

 Допуска се поставяне на указателни и информационни табели. 

 Да се определи превантивна устройствена защита до проучването на 

обектите и даване на оценка и статут. 

 

 Определяне на мерки за защита от рискови неблагоприятни 

въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда; 

Основните мерки, които трябва да се предприемат във връзка със защита от 

рискови неблагоприятни въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда са: 

 Изграждане на защитни огради; 

 Изграждане на канали и канавки за отвеждане на атмосферните води; 
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 Изграждане на укрепващи подпорни стени на местата в риск от 

възникване на свлачища; 

 Своевременни действия за укрепване, реставриране и консервиране на 

обектите, с цел предотвратяване на пълното им унищожение. Саниращите 

ремонти по фасади на сгради- НКЦ могат да бъдат извършвани 

единствено  въз основа на съгласувана с МК по реда на чл.83 и чл.84 от 

ЗКН проектна документация. Изисква се виза за 

проектиране/задължителна съгл.чл.140 от ЗУТ/, проект за фасадна 

реставрация и цветово решение с прилежащи мостри по каталог на 

производител, конструктивно становище, количествена сметка 

 Предвиждане на мерки за защита на НКЦ при изготвяне на документация 

на нови инвестиционни намерения в близост до обекти на културното 

наследство. 

 

 Указателна и информационна инфраструктура  

Основните мерки за информационна обезпеченост на ПК са: 

 изработване на Специализирана устройствена схема /СУС/ с отразени  

местата на информационните знаци и определяне на свързаните с тях 

места за паркиране и архитектурното им оформяне. Да се отразят и 

местата за наблюдение и панорамно фото-заснемане на историческите 

ландшафти, на структурите и обектите на КН.  

 

 Политики за опазване на КН 

 Изготвяне на стратегия и визия за устойчиво развитие на културното 

наследство, като се включат всички обекти на КН в политиката за 

развитие на Община Самуил; 

 Изготвяне на програма за развитие на туристическата инфраструктура; 

 Създаване на многопрофилен общински център за селски туризъм с 

форми на обучение и демонстрации в представянето на КН- материално и 

нематериално;  

 Организиране на инструктажно обучение за аграрните стопани за начина 

на обработване на почвата така, че да не се увреждат НКЦ и 

експозиционната им среда, и как да се осигурява възможност за достъп до 

тях в процеса на провеждане на аграрните действия; 

 Осигуряване на подкрепа на местните училища, читалища, клубове, 

творчески състави и самодейни колективи, подкрепа за реализация на 

традиционни и иновативни културни събития, осигуряване на широк 

достъп на подрастващите до извънучилищни занимания и масов спорт 

сред обектите на КН; 

 Децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по 

опазване на КН; 
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9. Критерии за измерение на ОУПО във връзка със защитата, опазването, 

експонирането и социализацията на НКН на територията на община Самуил 

 във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори - преки и косвени, 

свързани с ново строителство за предотвратяване на разрушения в 

границите им или в охранителните им зони; 

 във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки 

по предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 

предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на 

НКН, нарушават характеристиките на културния и исторически 

ландшафт;  

 във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до 

НКЦ; 

 във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 

 във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 

локалното КН с тези на регионалното, за развитие на туристическата 

инфраструктура на територията на общината. 
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