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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

1.Общи данни 

Настоящият проект за Общ устройствен план на Община Самуил е изготвен в 

изпълнение на Договор №312 от 10.12.2014 г. сключен между Община Самуил и 

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр. Шумен. 

Проекта е изготвен съгласно Плановото задание за изработване на Общ устройствен 

план на Община Самуил. 

Общият устройствен план се разработва за територията на цялата община Самуил с 

обхват на всички землища от общината – землищата на с.Самуил и селата с.Богданци, 

с.Богомилци, с.Владимировци, с.Голям извор, с.Голяма вода, с.Желязковец, с.Здравец, 

с.Кара Михал, с.Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с.Самуил, с.Хума, с.Хърсово. 

 

2.Разработващ екип 

Проекта за Общ устройствен план на Община Самуил е разработен от експертен  

екип на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр. Шумен, с участието на всички 

заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска подкрепа, 

проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, 

прозрачност и информация в изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на проект за общ устройствен план на Община Самуил“, открита с 

Решение №21.389 от Протокол №21/28.05.2013 г. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП - арх.Светлозар Горчев Рафаилов; 

 

Експерти: 

❖ арх.Красимира Манева Караматева; 

❖ Финансист - Силвия Христова Дишлева – Атанасова 

❖ инж.Теменужка Стоянова Минева; 

❖ инж. Атанаска  Недева Найденова; 

❖ инж. Кинчо Петков Маринов 

❖ инж. Владимир Томов Тунев 

❖ инж. Тихомир Иванов Тошев 

❖ инж. Венцислав Димитров Васев 

❖ инж. Диян Събев Златев 

Допълнителни експерти: 

❖ Архитект – арх. Върбан Христов Върбанов 

❖ Архитект – арх. Яна Светлозарова Рафаилова 

❖ Ландшафтен архитект - арх.Ирена Стефанова Стойнева; 

❖ Геодезист / Инженер  Транспортно строителство - инж. Мирослав Живков 

Маринов; 



❖ Геодезист / Инженер ВиК - инж. Йорданка Маринова Димитрова; 

❖ Инженер ВиК – Ирена Йорданова Ванева 

❖ Инженер Конструктор - инж.Орлин Симеонов Първулов 

❖ Инженер Конструктор - инж. Радослав Йорданов Русев; 

❖ Икономист - Кристина Миткова Димитрова 

❖ Икономист - Валентина Христова Йорданова; 

❖ Юрист- Мирослава Иванова Павлова 

 

3. Приложени принципи и подходи при изготвянето на ОУПО 

В системата на комплексното планиране териториално устройственото или 

пространственото планиране заема своето  важно място, тъй като то планира 

физическата среда, където се реализират всички намерения и проекти в икономическата, 

социалната и екологическата сфери.  Териториално устройственото планиране създава 

териториалната основа за локализиране и реализиране на всяко реално действие за 

развитие. 

Планирането на регионалното развитие е свързано с планирането на 

пространството или с териториално устройственото планиране. Тази връзка по никакъв 

начин не може да бъде прекъсната и пренебрегната. Примерно когато лансираме един 

проект за икономическа дейност, ние неизбежно трябва да отговорим и на въпросите  

къде и как ще се разположи тази дейност, какво пространство ще е необходимо, как ще 

се отрази на околната среда. И ако няма предвидено чрез устройствено планиране 

подходящо място за нея, то неизбежно това планиране трябва да бъде симулирано или 

компенсирано с действия, които го осъществяват, макар и не по най-добрия начин. 

Липсата на устройствено планиране или на добро устройствено планиране е причината 

за много грешки в локализирането на различни обекти и съоръжения върху територията 

на страната в близкото минало, а построените грешки са тежко бреме за поколенията.  

Пространственото планиране по своята същност не е секторно планиране, а е 

ориентирано към всички сектори, защото организира и балансира секторните дейности 

в пространството, върху територията. Пространственото планиране може да играе 

координираща роля както хоризонтално между различните ведомства, така и вертикално 

между националните, регионалните и общинските администрации и служби. 

Пространственото планиране не представлява планиране на инвестиции, а на 

организационни мерки. Неговите инструменти са устройствените схеми и планове. 

Устройствените схеми и планове са пространствен израз на интегрираната политика 

на развитие на обществото, пространствен израз на икономическата, социалната, 

културната и екологическата политика на цялото общество. Това обуславя връзката на 

устройственото планиране с регионалното планиране и с интегралното планиране на 

устойчивото развитие. 

Общият устройствен план на общината определя общото (преобладаващото) 

предназначение на най-едрите структурни части на територията и общият режим на 

тяхното устройство. Това са териториите на населените места и селищните образувания 

(урбанизираните територии), земеделските територии, горските територии, защитените 



територии и нарушените територии за възстановяване. Режимът на устройство на всяка 

от посочените територии и на техните съставни подразделения се изразява с най-общи 

цели, мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие 

на териториите.  

Съчетаването на методите и подходите на планиране на регионалното развитие и 

на планиране на териториалното устройство би обогатило едновременно и двете 

дейности и резултатите от тях. Такъв подход би доближил тези дейности плътно до 

същността на добро комплексно планиране. Много важно е при планиране на 

регионалното развитие да се открояват дългосрочните прогнози и сценарии на развитие, 

да се очертава бъдещият образ на съответния район и съответната територия и оттам да 

се откриват по-близките краткосрочни цели и задачи.  

За изпълнение на поставените цели и постигане на желаните резултати подходът, 

който е използван за изготвянето на ОУПО, ще се основава на някои основни принципи, 

а именно: 

Принцип на устойчивостта – спазване преди всичко изискванията за 

екологосъобразност на общите устройствени концепции и на всяко от конкретните 

устройствени решения. Изготвения от екипа ни ОУП на Община Самуил ще бъде 

изработен така, че да осигури икономично разходване на всички природни ресурси при 

организиране на територията, особено на невъзобновимите и на първо място на 

поземления ресурс. По този начин ще се създадат устройствени условия за осигуряване 

на стабилност в развитието на първичния сектор – фундамент на местната икономика и 

едновременно ще се осигурят възможности за алтернативна реализация на потенциалите 

на ценните природни ресурси в посока диверсификация на стопанските активности и 

създаване на многоотраслова структура, в която все по – голям дял ще заемат малките и 

средните предприятия, базирани на местни ресурси и съвременни технологии, 

включително инициативи в областта на туризма, чрез популяризиране и развитие на 

културното и природното наследство на общината. Не на последно място, прилагането 

на този принцип допринася за подобряване качеството на живот на населението, за 

опазване на биоразнообразието, както и за предпазването от кризисни ситуации, 

възникващи в резултат на физико-геоложки процеси в земната основа, производствени 

аварии и природни бедствия. 

Принцип на приемствеността – ще бъдат насърчени онези устройствени решения 

(при наличие на такива), които прибавят нови положителни качества към вече 

създаденото, а не го отричат и разрушават. При изготвяне на ОУП на Община Самуил 

ще се анализират предходните планове и проекти по отношение степента на тяхната 

приложност и постигнати резултати, направените инвеститорски „стъпки”, в т.ч. и 

променени предназначения на земята, като индикатори за инвестиционен интерес и 

ориентир за устройствените предвиждания. В съответствие с разпоредбата на чл. 103а 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще бъдат съобразени предвижданията на 

действащите подробни устройствени планове. В пълна степен ще бъдат взети предвид 

предвижданията на стратегическите и планови документи в сферата на регионалното 

развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво в частите им, отнасящи 



се за пространственото развитие на предметната територия и в частност – конкретните 

мерки и проекти, включени в Плана за развитие на Община Самуил за периода 2014 – 

2020 г. 

Принцип на реализма – ще се формулират постижими цели, инвестиционните и 

организационните усилия, необходими за чиято реализация, да са съизмерими с мащаба 

на ресурсите, които могат реално да бъдат осигурявани общо от публичния и частния 

сектори. 

Принцип на солидарността – ще бъде търсен баланс между индивидуалните и 

групови интереси от една страна и интересите на териториалната общност в цялост от 

друга страна, като се отчита, че в своята същност те не могат да бъдат конфликтни, тъй 

като и общностните интереси са сбор от определен тип индивидуални интереси (за 

здраве, за чист въздух и зелени площи, за образование и т.н.). Освен това ще се търси и 

баланс между интересите на различните социални категории, в т.ч. специална грижа за 

уязвимите групи, каквито са например децата, и за онеправданите категории от 

населението – семействата с ниски доходи, хората в неравностойно положение, старите 

хора. Прилагането на този принцип се основава и на равнопоставеността на различните 

видове собственост. 

Принцип на партньорството – прилагането на същия е от изключително значение, 

както за постигане на надеждни и стабилни устройствени решения, така и за увеличаване 

на ресурсния потенциал за реализирането им. Това ще стане чрез активно партниране с 

представителните структури на бизнеса, с гражданските сдружения и движения при 

работни срещи по време на проектирането на ОУП на Община Самуил. Ще се търси и 

взаимодействие и координиране на усилията с централните ведомства, реализиране на 

междуобщински инициативи. 

Принцип за интегрираността – ще се изразява в прилагането на методически 

подход, отчитащ влиянието на разнопосочни фактори на развитието и използването на 

териториалните ресурси, на търсене на възможности за съвместяване на разнопосочни 

интереси с превес на тези с изразен публичен характер. Принципа за интегрираност ще 

бъде допълнен и с изискването за координация на устройственото планиране със 

стратегическото планиране и програмиране, на екологическите изисквания и др. 

Принцип на публичност на устройствените решения – ще се търси осигуряването на 

активното участие на жителите на общината в обсъждания на Предварителния проект на 

ОУП и отчитане на техните предложения. 

Принцип за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 

устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. Прилагането на 

този принцип при разработване на ОУП на Община Самуил ще бъде съобразен изцяло с 

обективни прогнозни разчети за протичащите на територията процеси, които да отчитат 

очакваното въздействие на фактори със стимулиращо и със задържащо влияние. 

Предлаганите устройствени решения ще бъдат относително устойчиви във времевия 

хоризонт на действие на ОУП. 

 Предлаганият подход е съобразен с идентифираните нужди на Възложителя и 

съответства напълно на целите и резултатите на договора/проекта. Базира се на натрупан 



капацитет и професионален опит и създава реална възможност за мултиплициране и 

приемственост на добрите национални и европейски практики. 

 Взаимодействие на всички нива и във всички посоки 

Най – съществен елемент, който обуславя успешното реализиране на дейностите по 

конкретната обществена поръчка е осъществяване на координация в действията на 

институциите и на всички участници в процеса на планиране.  

На първо място тук изпъква необходимостта от много добра взаимовръзка между 

нивото на областната администрация, която носи основната отговорност при 

регионалното планиране и общинските администрации, които имат големи компетенции 

в процеса на териториално устройственото планиране. Проникването и обвързването на 

двете дейности изисква много сериозно сътрудничество и партньорство, построено 

повече на хоризонтален принцип, на зачитане и уважение.  

На второ място бихме посочили много важното значение на междуобластната 

координация в рамките на района за планиране, която също изисква голяма 

толерантност, равнопоставеност, взаимно зачитане, откриване на общите проблеми, 

които са в състояние да обвързват, да провокират организирането на общи действия с 

повишена ефективност. 

На трето място нека да подчертаем най – важното – необходимостта от подобряване 

на междусекторната координация, координацията между ведомствата, която трябва да 

се реализира на всички нива на планирането. Дейността по осъществяване на 

планирането провокира и стимулира силно подобряването на междуведомствената 

координация. Но териториалният подход, териториалното планиране и отчитането на 

изискванията на територията по – категорично от всичко налагат тази необходима 

координация и приближаването към комплексното планиране.  

Цялата политика на регионално развитие и на устройството на територията на всяко 

от нивата трябва да бъде базирана на активното участие на гражданите, на техните 

неформални организации, на бизнес средите, научните среди и различните граждански 

формации. Те трябва да бъдат много ясно, всеобхватно и точно информирани за всички 

етапи и процедури в процеса на планиране и за дейността на институционалните 

структури. Те трябва да бъдат привлечени за активно участие в процеса на планиране.  

 

4. Нормативна уредба 

Общия устройствен план на община Самуил е изработен в съответствие с 

националната законова и подзаконова нормативна уредба в сферата на регионалното 

развитие, устройство на територията, собствеността, опазването на културното и 

природното наследство, на компонентите на околната среда и управлението на 

отпадъците, изграждането на транспортната и друга техническа инфраструктура. 

1) НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2022 г., приета с Решение № 696 на 

Министерския съвет от 24.08.2012 г.; 

2) НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ за периода 

2013 – 2025 г.; 



3) ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ; 

4) Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

5) ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 

6) Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството за утвърждаване на категоризация на общините в Република 

България съгласно приложение № 1 и на категоризация на населените места в 

Република България съгл.приложение № 2; 

7) ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА от 31.03.2001г.( изм. ДВ. 

бр.105 от 19 Декември 2014г.);  

8) НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ЮНИ 2001 г. ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ (изм. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г..); 

9) НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 

УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ (изм.  ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г.); 

10) Правила и нормативи за планиране на населените места; 

11) Правилник за планиране на населените места; 

12) Териториално-устройствени и градоустройствени норми за целесъобразно 

разполагане на материалната база за културни дейности; 

13) Градоустройствени норми и правила за спортните сгради, съоръжения и 

комплекси; 

14) Норми и правила за обектите, обслужващи вилните зони; 

15) ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ; 

16) ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО; 

17) ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ; 

18) Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС 

№ 240 от 1996 г.; 

19) Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

20) ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ; 

21) Правилник за прилагане на Закона за горите, приет с ПМС № 80 от 1998 г.; 

22) Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд; 

23) ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА; 

24) Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите; 

25) ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР; 

26) Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри; 

27) Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и 

поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори 

далекосъобщителна инфраструктура; 

28) Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно 



предназначение; 

29) Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на 

подземни проводи и съоръжения; 

30) Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с 

помощта на глобални навигационни спътникови системи; 

31) Инструкция № РД-02-20-12 от 2012 г. за преобразуване на съществуващите 

геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа 

система 2005”; 

32) ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА; 

33) Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската 

геодезическа система; 

34) ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА; 

35) ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ; 

36) Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с ПМС № 

254 от 15.09.2006 г.; 

37) ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ; 

38) ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА; 

39) ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И 

ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД; 

40) Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху 

горите и земите от горския фонд, приет с ПМС № 55/1998 г.; 

41) ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ЗЕМИ; 

42) Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи; 

43) ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО; 

44) Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) 

и погребването и пренасянето на покойници; 

45) ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; 

46) Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г.; 

47) Наредба № 2 от 2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми 

за развитие, устройствените планове и техните изменения; 

48) Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми, приета с ПМС № 139 от 2004 г.; 

49) ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ; 

50) ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; 

51) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.; 

52) Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 



53) Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 

на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци; 

54) ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; 

55) Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите 

на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г.; 

56) ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА; 

57) ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА; 

58) Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти; 

59) Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 

разпределение и доставка на природен газ; 

60) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ, приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. ; 

61) ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; 

62) ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ;  

63) Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане 

и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и 

прилежащата им инфраструктура;  

64) Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, 

разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на 

електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях 

инфраструктура; 

65) ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА; 

66) Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 

245/24.11.2000 г.;  

67) ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ;  

68) Наредба № 2 от 24.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- 

транспортните системи на урбанизираните територии;  

69) Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места;  

70) Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност; 

71) Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и 

строежът на укрепителни съоръжения; 

72) ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ; 

73) Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди;  



74) Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води;  

75) Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи;  

76) НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ (Приети със 

заповед № РД-02-14-140 от 17.04.1989 г., на основание чл. 201, ал. 1 от ЗТСУ, 

БСА, 9 и 10 от 1989 г., изм., БСА, 1 от 1993 г.). 

77) Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Самуил. 

 

5. Основни източници на данни и информация за разработването на ОУПОС 

За изготвянето на проекта за ОУП на Община Самуил е използвана информация 

предоставена от следните институции. 

 

Таблица I.5.1. Основни източници на данни и информация за разработването на 

ОУПОС 

№ ИНСТИТУЦИЯ 

1 Община Самуил 

2 Национален статистически  институт - 

„Териториално статистическо бюро“ -Разград 

3 „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД 

4 Басейнова дирекция за управление  на водите в дунавски  район - Плевен 

5 „БУЛСАТКОМ“  АД 

6 „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи „ АД 

7 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

8 „Мобилтел“  ЕАД 

9 Главна Дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” 

10 ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" 

11 Министерство на отбраната 

12 Министерство на  вътрешните работи 

13 Министерство на енергетиката 

14 „Национална електрическа компания“ ЕАД 

15 Областно пътно управление – Разград, Агенция „Пътна инфраструктура“ 

16 Регионална дирекция "ПБЗН" - Разград 

17 „Регионална дирекция по горите -Русе 

18 „Черноморска технологична компания“ АД 

19 „Теленор България“  ЕАД 



20 "Водоснабдяване и Канализация”ООД –гр. Исперих 

21 Виваком 

22 „Общинска служба по земеделие“-Самуил 

23 РИОСВ-Русе 

24 СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ , КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-Шумен 

25 ТП“Държавно горско стопанство- Разград“ 

26 ТП“Държавно горско стопанство-Сеслав“- гр.Кубрат 

27 Напоителни системи ЕАД – клон Долен Дунав 

 

В процеса на изготвяне на проектa са проведени срещи с Общинска администрация-

Самуил и Кметовете на населените места в общината. 

 

6. Цел и задачи на Общия устройствен план на Общината 

Главната цел на Общия устройствен план Самуил на общината е създаването на 

оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и 

комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните 

структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен 

устройствен фактор. 

Целите и задачите на ОУП на община Самуил произтичат от предназначението на 

устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в 

населените места и извън нея при отчитане на спецификата на конкретния обект и 

изискванията, предявени с Плановото задание.  

Като първа фаза на проучванията се явява настоящото Планово задание. По 

същество то е методическа и информационна основа за разработването на поръчката.  

Плановото задание решава следните основни задачи:  

✓ Препоръчва методическият подход за разработване на ОУП;  

✓ Определя целите и задачите на ОУП;  

✓ Осигурява основната информационна база за състоянието и тенденциите в 

икономическото, социално, техническо и пространствено развитие;  

✓ Предоставя кратка справка за историческото развитие на общината;  

✓ Представя регионалната структура и мястото на общината в нея;  

✓ Дава варианти на демографско развитие на общината и населените места;  

✓ Представя актуална агрегирана информация за основните териториални системи 

– Труд, Обитаване, Отдих и Техническа инфраструктура;  

✓ Характеризира екологичното състояние на територията на общината и очакваните 

изменения, които могат да се получат;  

✓ Определя планово-пространствената структура на населените места;  

✓ Определя състоянието на транспортно-комуникационната система и задачите и 

проблемите, които трябва да се решат;  



✓ Определя фазите и етапите за разработване на ОУП.  

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство в днешния етап, 

може да се определи осигуряването на защитата и баланса на интересите на всички 

участници в устройствения процес – както юридическите лица – държавата, общината, 

фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин. За осъществяване на тази цел 

освен типично присъщите и традиционни задачи, общия устройствен план следва да 

реши няколко нови:  

✓ Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените 

интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да 

защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава 

възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от 

тази задача е и баланса между отделните и различни частни интереси.  

✓ Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на 

функционалните зони и предвижданията за функционално използване на 

терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато 

определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, 

то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички 

собственици и инвеститори, включително и частни. 

✓ Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на 

съставните населени места от общината извън селищни територии при 

съобразяване с КВС и Кадастралните карти и проучванията за увредените 

територии (земя), негодни за селскостопанска дейност.  

✓ Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската 

администрация. Устройственият план трябва да бъде оперативен инструмент в 

ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищните и 

извън селищни територии. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно 

ясен и точен и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите 

условия и изискванията на конюнктурата. От това до голяма степен ще зависят и 

процедурите по кандидатстване на общината по Европейски програми за 

плановия период 2014-2020 г. и след това.  

Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящият момент процесите в 

икономиката и пространственото изграждане на средата, са с висока степен на 

непредвидимост, дори и в по-близко бъдеще. Много бързо изменящите се условия могат 

да направят и най-добрият план неприложим, ако той не съдържа в себе си възможности 

за развитие и промяна. 

Посочените по-долу цели и задачи имат принципен характер и чрез тях може да се 

оценят резултатите и смисъла на проектното решение. Те осигуряват комплексния 

характер на устройственото решение и са ключът за контрол в това направление. 

 

В заданието са формулирани конкретно следните основни задачи на Плана: 



✓ определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено 

развитие на града до 2030 година и неговото демографско развитие;  

✓ определяне на функционалното предназначение на терените по структурни 

единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;  

✓ определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните 

системи Обитаване, Труд и Отдих;  

✓ организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи 

от социалния сервиз;  

✓ определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите 

на главната комуникационна мрежа;  

✓ създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и 

неговото функциониране 

✓ развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;  

✓ организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;  

✓ създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;  

✓ разработване на програма от мероприятия и система за управление и 

реализация на ОУП 

✓ Основната цел на ОУП на община Самуил  е определяне на устройствени режими 

и показатели, способстващи за изграждането и функционирането на една гъвкава, 

бързо приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания среда за 

обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия 

потенциал и благоприятни условия за развитие на бизнеса и привличане на повече 

инвестиции в община Самуил. 

✓ За постигането на основната цел на ОУПО Самуил е необходимо да се решат 

следните методически задачи: 

✓ Очертаване на точните граници назащитените територии и зони за природно и 

културно наследство и изготвяне на специфични режими и изисквания за 

поддържане на екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от 

неблагоприятни антропогенни въздействия; 

✓ Съставяне на демографска прогноза в рамките на времевия обхват на плана, с цел 

изчисляване на бъдещото натоварване на територията – необходимост от 

изграждане на нови мрежи на инженерната инфраструктура, нови обекти на 

социалната инфраструктура и т.н.  

✓ Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими при два или три 

сценария (оптимистичен, песимистичен и реалистичен) за развитие на 

територията на община Самуил при отчитане на собствените ресурси и 

регионалните взаимовръзки; 

✓ Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните системи 

и определяне на допустими устройствени показатели; 

✓ Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 



✓ Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната 

транспортно-комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране 

функционирането на обществен междуселищен транспорт; 

✓ Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и адаптация 

на ценностите на природното и културно-историческото наследство; 

✓ Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУПО; 

✓ Разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията 

на ОУПО. 

При изготвянето на  Общ устройствен план, съгласно нормативните изисквания и в 

съответствие с практическия опит, тези задачи могат да бъдат разделени в следните 

групи: 

✓ Създаване на условия за опазване и социализация на обектите на културното 

наследство – ценен ресурс на територията. 

✓ Определяне на общия режим на устройство и опазване на съставните структурни 

части на територията: определяне местоположението и границите на 

урбанизираните територии; горски територии, нарушени територии за 

възстановяване и територии със специално или смесено предназначение; 

земеделски територии; 

✓ Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура, която се нуждае от 

обогатяване, с оглед изменящите се обективни потребности и урбанизационни 

процеси; 

✓ Обособяване развитието на системите на техническата инфраструктура и 

определяне разположението на мрежите и съоръженията им, както и връзките им 

с териториите  на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и 

обекти с регионално значение. Създаване на планова основа за благоустрояване 

на населените места; 

✓ Създаване на система от правила и нормативи, конкретизиращи действащата 

нормативна уредба с оглед ефективно прилагане на Плана чрез последващи 

подробни планове, включително специфични правила и нормативи, ако са налице 

законовите основания за това; 

✓ Обособяване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на 

общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на транспортните 

мрежи. Планът следва да осигури устройствени условия за изпълнение на 

предвижданията на стратегическите документи за регионално развитие и на 

Националната Стратегия за развитие на транспортната система до 2020г. както и 

за развитие на локалната мрежа за стимулиране балансирано урбанизационно 

развитие и обслужването на активности в границите на общината, както и в 

прилежащите и територии, съобразено с изискванията за екосъобразност; 

Имайки предвид амбициозните цели, които община Самуил си поставя с 

изготвянето на Общ устройствен план, нашият екип гарантира, точното и 

професионално изпълнение на поетите задължения и постигане на заложените 

резултати. Пред Възложителя ще се открият нови възможности, приоритети, за действия, 



целящи повишаване на привлекателността на населените места, икономически 

активности, имащи за задача удовлетворение нуждите на населението и една по – добра 

и приятна среда за живеене и бизнес. 

 Общият устройствен план на общината трябва да  даде възможност за 

реализиране на основните приоритети залегнатив стратегическите документи за 

регионално развитие, в т.ч.: 

 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР)– 

Държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на 

районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и 

постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на 

секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. С 

реализирането на настоящия проект ще се допринисе за изпълнението на ПРИОРИТЕТ 

4.3. от НСРР 2012 – 2022 г., Специфична цел 1 и Специфична цел 2, а именно:  

ПРИОРИТЕТ 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони: 

Интегрираният подход за балансирано и устойчиво регионално развитие изисква в обхвата 

на стратегията да бъдат включени мерки и дейности за подобряване на качеството на 

живот в селските райони и насърчаване на диверсификацията на тяхната икономика. 

Необходимо е да бъдат създадени условия за стимулиране на предприемачеството и 

подобряването на конкурентноспособността на местната икономика с цел преодоляване 

на нейната зависимост от аграрния сектор. 

Специфична цел 1: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура,  

обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазване на  

културното и природно наследство: Тази цел е насочена към изграждане на местната 

инфраструктура за достъп и инженерните мрежи, предлагащи основни публични услуги, 

обновяването и благоустрояването на селата, както и опазването и валоризирането на 

културното и природното наследство и ландшафта в селските райони. Това са важни 

условия за тяхното устойчиво развитие. Чрез насърчаването на тези дейности ще се 

подпомогне социалното приобщаване и ще се противодейства на тенденциите за социален 

и икономически спад и обезлюдяване на тези райони, като същевременно ще се подобри 

качеството на живот в селските райони. 

Специфична цел 2: Насърчаване публично-частното партньорство за 

реализация на стратегии за местно развитие: Местните стратегии за развитие 

обединяват усилията на заинтересованите страни в селските райони за ефективно 

използване на местния потенциал за развитие. Те служат като основа за идентифициране 

на проекти, които могат да се реализират по схемата на публично-частното партньорство. 

Приоритетните дейности са насочени към подпомагането и улесняването на изпълнението 

на интегрирани стратегии за местно развитие, подготвени от местни инициативни групи и 

ще бъдат финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 



 Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Разград 2014 – 2020г. 

Тя определя целите и приоритетите за развитие на областта, както и действията, 

необходими за тяхното постигане. ОСР е инструмент за анализ на взаимодействащите си 

природни и социално-икономически системи, даващ възможност за отчитане на тяхното 

състояние и динамика, както и за формулиране на адекватни политики за планиране и 

управление на територията на областта. ОСР определя рамката за развитие и устройство 

на областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за 

развитие и Общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните 

равнища на планирано управление в страната е гарант за по-голям синхрон и 

допълняемост при стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. 

Новите социално-икономически реалности в Европа, в това число приетата 

Стратегия 

„Европа 2020”, предвиждаща прилагането на интегриран подход при планирането и 

осъществяването на секторните политики, поставят на преден план необходимостта от 

интегриране на 3-те нови форми на растеж, а именно интелигентен, устойчив и 

приобщаващ, 

развитието на държавите и регионите в Европа. Стратегията за развитие на Област Разград 

има за цел да направи преглед и оценка на социално-икономическия профил на региона и 

на тенденциите в неговото развитие през последните пет години и на базата на 

направените констатации, изводи и препоръки да адаптира стратегическите цели и 

приоритети за развитие на областта в следващия програмен период: 2014 – 2020г. С 

реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Областната стратегия за 

развитие на област Разград 2014 – 2020 г.цели,а именно: 

Стратегическа цел 2: Балансиранотериториално развитиечрез укрепване 

намрежата от градове-центрове, подобряванесвързаността врайоните и качествотона 

средата в населенитеместа; 

Приоритет 3:Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на 

жизнената среда, подобряване качествата на околната среда; 

      Балансираното, екологосъобразното и устойчивото устройство и развитие на 

територията е в тясна зависимост от състоянието на техническата инфраструктура на 

областта. Обновяването на съществуващата и развитието на по-модерна инфраструктура 

има определящо значение за повишаване на инвестиционната привлекателност, за 

подобряване 

качеството на околната среда и спомага за по-бързото интегриране на областта в 

регионален и национален план. 

Специфична цел 1: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура; 

Специфична цел 3:Доизграждане и развитие на инфраструктурата, подобряваща 

качеството на жизнената среда; 

Специфична цел 4:Подобряване качествата на околната среда 

 

 Общинския план за развитие на община Самуил за 2014 – 2020 г. 

 Общинският план за развитие на община Самуил за периода 2014–2020 г. (ОПР) 

е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и 



приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните 

характеристики, възможности и ресурси на общината.  

 Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие 

(ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

(2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), 

Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) 

одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството.  

С реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Общинския 

план за развитие на община Самуил за 2014 – 2020 г: 

ЦЕЛ 1:Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез 

ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, 

съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на 

доходите. 

ЦЕЛ 3:Комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и 

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

историческото наследство. 

За постигане на целите са заложени  мерки, които ще намерят отражение при 

разработването на ОУПОС, а именно: 

✓ Адаптиране структурата на стопанствата за балансирано развитие на аграрния 

сектор; 

✓ По-добро управление на земята в Общината и стимулиране на алтернативното 

земеделие; 

✓ Увеличаване на площите с трайни насаждения и възстановяване на традициите в 

областта на овощарството; 

✓ Рекултивация на земеделския фонд; 

✓ Подобряване състоянието на горските ресурси и развитие на дейности, свързани 

с използването на горския фонд; 

✓ Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура, 

вкл. до туристическите обекти; 

✓ Развитие на енергийна инфраструктура; 

✓ Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура в населените места на 

общината; 

✓ Развитие и модернизация на комуникационната инфраструктура; 

✓ Благоустрояване на населените места; 

✓ Развитие на устойчиви форми на туризъм; 

✓ Планиране на зони за отдих; 

✓ Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура; 

✓ Подобряване на културната инфраструктура и спортно материалната база; 

✓ Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци и 

внедряване на съвременни технологии; 



✓ Опазване на биологичното разнообразие; 

✓ Модернизация на общинската здравна и социална инфраструктура; 

✓ Подобряване условията на живот и жилищна политика; 

✓ Изграждане на центрове за предоставяне на социални услуги; 

✓ Изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение. 

Специфична цел 1.2: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите; 

 Мярка1.2.1:Стимулиране на местното предприемачество; 

 Мярка 1.2.2:Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за 

икономическо развитие; 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез 

опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство; 

Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите; 

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване 

на околната среда и природното богатство. 

Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  

инфраструктура и подобряване качествата на средата; 

Мярка 3.1.1:Ремонт и реконструкция на общински пътища и рехабилитация на 

улични мрежи; 

Мярка 3.1.2:Подобряване качеството на транспортната мрежа и достъпа 

донаселените места в общината; 
 

Мярка 3.1.3:Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура; 

Мярка 3.1.5:Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите; 

 Мярка 3.1.7:Комплексно планиране и устройство на територията; 

Планът за устройство на територията е отражение на икономическата, социалната, 

културната и екологическата политика на обществото. Той представлява израз на целите 

и необходимите действия за изграждане на материалната жизнена среда. 

УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 7 

И ЧЛ.10 ОТ ЗУТ ИМАТ ЗА ЦЕЛ: 

✓ да създава планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 

урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Националната 

стратегия за регионално развитие и с областните и общинските планове за 

развитие; 

✓ да създава условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно 

социално-икономическо развитие; 



✓ да осигурява равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 

реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 

собственост, при гарантиране на правата им; 

✓ да определя границите на териториите, в зависимост от основното или 

конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в 

тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им; 

✓ да определя насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и 

екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените 

територии с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

 Географски данни 

✓ да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне 

на последващото им предназначение; 

✓ да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и 

обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските; 

✓ да определят устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им 

предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото 

наследство; 

✓ да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове 

съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на 

устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях. 

Всички национални стратегически документи, в които е заложено 

изготвянето на ОУП съответстват и са в синхрон с приетите нормативни 

документи в рамките на ЕС, като част от вътрешното законодателство на страната ни.  

Община Самуил е съставна част от облика на област Разград. Негативен елемент е 

по – слабото развитие на населените места в тази община, поради тази причина 

изготвянето на добре работещ и функциониращ общ устройствен план би повишило 

съществено намеренията на общинска администрация да следва тенденцията към плавно 

развитие и подобряване общинската инфраструктура и воденето на устойчива 

демографска и социално – икономическа политика. 

Целите, които обособяват изготвянето на ОУП, заложени в нормативните 

документи /ЗУТ и Наредба № 8 „За обема и съдържанието на устройствените схеми 

и планове“/ са отражение на мотивите, които общината е изразила в „Плановото задание 

за изработване на общ устройствен план“, прието срешение №21.389 от Протокол 

№21/28.05.2013 г. на Общински съвет – Самуил. Най – съществено значимо последствие 

от изготвянето му ще има върху реализацията на инвестиционни програми и намерения 

от всички потенциални инвеститори и действия на общината за цялостното развитие и 

подобряване на жизнената среда и бизнес климата. 

Община Самуил си е поставила нелеката задача да следва последователна стратегия 

за дългосрочно развитие, което от своя страна предопределя и необходимостта от 

постигане на така заложените цели с изготвянето на ОУП. 

 

7. Прогнозен срок на действие на ОУПО 



В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, заданието изисква 

ОУПО Самуил се разработва за времеви обхват до 2030 г. Периодът е по-дългосрочен, 

тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени 

стратегически решения и политики. 



II. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Регионални проблеми 

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

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

Територията на община Самуил е 250,3 кв.км. Тя 

заема 9,5% от 

територията на област Разград и 1,7% от общата 

площ на Северен Централен 

район (СЦР, NUTS 2). На изток община Самуил 

граничи с общините Хитрино и Венец от област 

Шумен, на северозапад с община Исперих, на 

запад с община Разград, на юг с община Лозница. 

Община Самуил е една от 7-те общини в област 

Разград. Тя е на шесто място по територия и по 

население сред общините в областта. Най-голяма 

по население и територия е община Разград 

(598,4 кв.км.). В нея живее 41% от населението в 

областта. Голяма концентрация на население има в общините: Исперих, Кубрат и Завет. 

Най- малката община в областта, както по територия, така и по население е Цар Калоян. 

През територията на община Самуил преминава част от първата изградена в 

България ж.п. линия Русе-Варна с разклонение за Силистра. Това е линия с важно 

стратегическо значение както за Североизточна България така и за страната като цяло. 

Тя осигурява придвижването на туристически пътникопоток от Европа до Черно море. 

Релефът е разнообразен - равнинно-хълмист и платовиден, но не предпазва от 

нахлуването на въздушни маси. Равнинният му характер е предпоставка за интензивно 

земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и други съоръжения за 

населените места. Общинският център с. Самуил е разположен върху Самуиловските 

възвишения. Тук е вторият по височина връх в Долнодунавската равнина (501 метра).  

Община Самуил попада в обсега на лудогорско-добруджанската подобласт в 

геоструктурната област Мизийска плоча - стабилна, устойчива част от земната кора, 

слабо реагирала на нагъвателните процеси, със специфичен геоложки строеж.  

Около 91% от територията на община Самуил се състои от земеделски и горски 

площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя. Обработваемата 

земеделска земя по официални статистически данни е 152 967 дка . 

Територията заета от гори е 23,1% относителен дял. Населените места са 5,2% от 

общата площ на Самуил (12 999 дка). Водните теченияи водните площи  са 0,7 %, 

територията за транспорт  е 3,6 %,инженерно-техническата инфраструктура заема 0,04 

% от общината. Най-малък относителен дял 0,01% имат териториите за добив на полезни 

изкопаеми. 

Урбанистичната структура на община Самуил се състои от 14 населени места - 

всичките села: с. Богданци, с. Богомилци, с.Владимировци, с.Голям извор, с.Голяма 

вода, с.Желязковец, с. Здравец, с.Кара Михал, с.Кривица,с.Ножарово,с.Пчелина, 



с.Самуил, с.Хума, с.Хърсово. Урбанистичната класификация на селищата е - 3 големи 

села - Владимировци, Желязковец, Самуил (над 1000 жители), 8 средно големи села -

Богданци, Богомилци, Голяма вода, Здравец, Кривица, Ножарово, Пчелина, Хърсово 

(500-1000 жители), 2 средни села - Голям извор, Хума (200-500 жители) и 1 малко село - 

Кара Михал (под 100 жители).  Административен център на съвременната община от 

22.12.1978 г. е село Самуил. 

Населението на община Самуил по постоянен адрес бележи тенденция на 

намаление със 111 души през 2013 г. спрямо 2008 г. Жителите на общинския център с. 

Самуил се увеличават с 0,7% през анализирания период. В десет от селата на общината 

населението намалява, с изключение на: Богомилци, Голям извор, Желязковец и Хума, 

където броят на жителите по постоянен адрес за периода 2008-2013 г. се увеличава. 

В община Самуил има демографска криза и през последните години тя се 

задълбочава. Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и 

национални демографски процеси - намалена брачност и раждаемост, засилена 

урбанизация, както и специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В 

резултат на тези процеси населението на общината намалява и застарява ежегодно. 

Динамиката показва трайна тенденция на намаление на населението (с около 11% за 

последните 6 години) или с 881 души през 2012 спрямо 2007 г. 

Категоризацията на общините и населените места е извършена във връзка с 

необходимостта от  изграждане на йерархична териториална организация на единната 

система за комплексно обществено обслужване – елемент на Националната програма за 

повишаване на материалното и културното благосъстояние на народа. Категоризацията 

на общините е основна интегрална характеристика. Определянето на категориите на 

общините, кметствата, районите и населените места се извършва поотделно за всяка една 

единица. За основната административно-териториална единица – общината са 

формирани 5 основни критерия и допълващи такива към някои от тях, и за всеки от тях 

са подбрани показатели. За населените места са формирани 4 основни критерия и 

допълващи към някои от тях и характерни показатели. Всеки от критериите и 

показателите показват отделни характеризиращи  аспекти  на развитието на съответната 

единица - административна, демографска, стопанска и териториално-устройствена 

характеристика на всяка община.  

На територията на общината има голям брой необитавани жилища 1029 (30,9 %), 

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

урбанизирани територии. 

Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, Община Самуил попада в 5 категория 

(функционални типове, съобразно действащата в страната функционална категоризация 

на административно-териториалните единици и населени места), а населените места 

попадат в следните категории по степен на развитост на селищните функции. 

 

 

 



Таблица II.1.1. Категоризация на населените места в Община Самуил 

№ 
Наименование на 

населеното място 

ЕКАТТЕ Категория на 

населеното място 

1 с. Богданци 04666 6 

2 с. Богомилци 04741 7 

3 с. Владимировци 11449 5 

4 с. Голяма вода 15669 7 

5 с. Голям извор 15761 7 

6 с. Желязковец 29218 6 

7 с. Здравец 30630 7 

8 с. Кара Михал 36333 8 

9 с. Кривица 39815 7 

10 с. Ножарово 52341 6 

11 с. Пчелина 58877 7 

12 с. Самуил 65276 4 

13 с. Хума 77517 7 

14 с. Хърсово 77579 6 

Източник: Категоризация на административно-териториалните и 

териториалните единици – Приложение 2 

По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. жилищните сгради в община 

Самуил са 3 240, а общият брой жилища е 3 334. Полезната жилищна площ в общината 

е 190 978 кв.м. Около 70% от жилищните сгради (2 270 броя) са постоянно обитавани, 

966 са необитавани и 4 се ползват за колективни домакинства. По отношение на 

етажността, всички жилища в община Самуил са нискоетажни сгради, изключение прави 

само една четириетажна панелна сграда с 29 жилища в общинския център с. Самуил.  

През територията на Община Самуил не преминават пътища с националнозначение 

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

може  да  се твърди, че общината се обслужва от най-значимата комуникационно-

транспортна ос в Североизточна България. Направлението Русе-Шумен-Варна се 

формира от първокласния път І-2, с европейска категоризация Е-70, който преминава на 

10 км югозападно от общинския център Самуил, а жп линията Русе-Разград-Самуил-

Каспичан/Варна обслужва пряко общината. 

Дължината на общинската пътна мрежа в община Самуил е 43 км., от които: 

✓ Първа категория -17 км; 

✓ Втора категория - 17,8 км; 

✓ Трета категория - 8,2 км. 

Предвижда се изграждането на жп надлез над жп линията в с. Самуил. 

Предимството на обслуженост с жп транспорт би могло да се използва по-активно чрез 

ремонт на гара Самуил и осигуряване на довеждащ транспорт от населените места в 

общината до обслужващите жп гари и спирки. Предлага се и изграждане на три нови 

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



осъществяват важни транспортни връзки, като допълващ и свързващ елемент на 

съществуващата пътна мрежа. 

 

2. Социално-икономически условия и проблеми 

2.1. Демография  

2.1.1.Брой на населението 

Основен фактор при анализиране на социално – икономическото и 

инфраструктурно развитие на териториалните единици, както и за оформяне на визия за 

пространствено развитие на територията и конкретизиране на устройствени параметри 

при планирането е демографският. 
 

Таблица II.2.1. Население в Р.България, Област Разград и Община Самуил  

Страна/Област/ 

Община 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Р. България 7 504 868 7 327 224 7 284 552 7 245 677 7 202 198 

Област Разград 130 238 123 600 122 166 120 594 119 048 

Община Самуил 7522 7339 6909 6859 6779 

Източник: Национален статистически институт  

 

Населението на община Самуил по официални статистически данни е 8829 души.  

В следващата таблица са представени данни за броя на населението към 31.12 за 

периода от 2009 г. до 2013 г. по справка на Национален статистически институт – 

Териториално бюро – Разград. 

 

Таблица II.2.2. Население на Община Самуил за периода 2009 – 2013 г. 

№ 

Наименование 

на населеното 

място/Година 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 с. Богданци 534 527 510 502 492 

2 с. Богомилци 265 255 287 290 281 

3 с. Владимировци 1 170 1 148 1 104 1 098 1 091 

4 с. Голям Извор 425 415 353 353 348 

5 с. Голяма вода 328 329 306 300 292 

6 с. Желязковец 878 852 636 631 627 

7 с. Здравец 396 399 374 361 363 

8 с. Кара Михал 79 70 59 56 51 

9 с. Кривица 225 220 209 215 214 

10 с. Ножарево 571 558 557 552 547 

11 с. Пчелина 279 268 265 262 271 

12 с. Самуил 1 543 1 512 1 559 1 547 1 513 

13 с. Хума 245 229 239 238 234 



14 с. Хърсово 584 557 451 454 455 

 Всичко: 7 522 7 339 6 909 6 859 6 779 

Източник: Национален статистически институт  

Процесът на обезлюдяване, характерен  за страната като цяло, засяга и община 

Самуил със същите темпове. 

По населени места, броят на населението е разпределено неравномерно. От цялото 

население на общината към 2013г. в с. Самуил, който е и общински център е 

разположено най-голям брой население – 1 513 души (22.32%). На второ място се 

нарежда с. Владимировци,– 1 091 души (16.10%). На трето място е с. Желязковец – 627 

души (9.25%). Най-малко населеното място е с. Кара Махал – 51 души (,0,75%). 

За разглеждания период (2009 г. до 2013 г.), броя на население в Община Самуил е 

намаляло с 743 души.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф.II.2.1. Брой на населението в Община Самуил за периода  

2009г. - 2013г. 
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Съпоставяйки данните за общината като цяло и за отделните населени места се 

вижда, че само в с. Богомилци имаме положителен прираст. Във всички останали села и 

с. Самуил прираста е отрицателен. 

 

Таблица II.2.3. Динамика в броя на населението на Община Самуил за периода 

2009 – 2013 г. 

№  Населени места 2009 г. 2013 г. Ръст 2009 - 2013 

1 с. Богданци 534 492 -42 

2 с. Богомилци 265 281 16 

3 с. Владимировци 1 170 1091 -79 

4 с. Голям Извор 425 348 -77 

5 с. Голяма вода 328 292 -36 

6 с. Желязковец 878 627 -251 

7 с. Здравец 396 363 -33 

8 с. Кара Михал 79 51 -28 

9 с. Кривица 225 214 -11 

10 с. Ножарево 571 547 -24 

11 с. Пчелина 279 271 -8 

12 с. Самуил 1 543 1513 -30 

13 с. Хума 245 234 -11 

14 с. Хърсово 584 455 -129 

   Всичко: 7 522 6 779 -743 

Източник: Национален статистически институт  
 

За периода 2009 – 2013 г. най-голям отрицателен ръст на броя на населението има 

в с. Желязковец (-251 души), а най-малък в с. Пчелина (-8 души). Единствено в с. 

Богомилци имаме положителен ръст (16 души). 

Негативните изменения в броя на населението, са неблагоприятен фактор за 

цялостното развитие на общината. В перспектива намалението на населението ще доведе 

до ограничаване на работната сила и възпроизводствения потенциал. 

 

2.1.2.Структури на населението 

 Полова структура  

Значението на половата структура на населението се определя от различията и 

особеностите на мъжете и жените като страни в процеса на възпроизводство, тяхното 

място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, техният социален статус и 

др. Половата структура се определя главно от особеностите в динамиката на 

раждаемостта и смъртността на населението.   

Таблица II.2.4. Полова структура на населението в Област Разград и Община 

Самуил към 2013г. 

2012г.   Общо В градовете В селата 



  всичко    мъже    жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени 

Разград 120594 59036 61558 56977 27288 29689 63617 31748 31869 

Самуил 6 859 3 477 3 382 - - - 6859 3477 3382 

2013г. 
  Общо В градовете В селата 

  всичко    мъже  жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени 

Разград 119048 58268 60780 56244 26935 29309 62804 31333 31471 

Самуил 6779 3446 3333 - - - 6779 3446 3333 

 

 

 

 

 

Таблица II.2.5. Полова структура на населението в Община Самуил по населени места  

Община 

Населени места 

2009г. 2010г. 2011г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Самуил 7 522 3 713 3 809 7 339 3 615 3 724 6 909 3 496 3 413 

с. Богданци 534 257 277 527 254 273 510 247 263 

с. Богомилци 265 138 127 255 132 123 287 152 135 

с. Владимировци 1 170 570 600 1 148 563 585 1 104 571 533 

с. Голям Извор 425 223 202 415 217 198 353 184 169 

с. Голяма вода 328 164 164 329 163 166 306 158 148 

с. Желязковец 878 452 426 852 437 415 636 328 308 

с. Здравец 396 184 212 399 186 213 374 182 192 

с. Кара Михал 79 37 42 70 33 37 59 30 29 

с. Кривица 225 113 112 220 111 109 209 107 102 

с. Ножарево 571 292 279 558 284 274 557 290 267 

с. Пчелина 279 154 125 268 148 120 265 141 124 

с. Самуил 1 543 715 828 1 512 693 819 1559 749 810 

с. Хума 245 130 115 229 120 109 239 129 110 

с. Хърсово 584 284 300 557 274 283 451 228 223 

Всичко: 7 522 3 713 3 809 7 339 3 615 3 724 6 909 3 496 3 413 

 

Община 

Населени места 

2012г. 2013г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Самуил 6 859 3 477 3 382 6 779 3 446 3333 

с. Богданци 502 244 258 492 243 249 

с. Богомилци 290 154 136 281 152 129 

с. Владимировци 1 098 567 531 1091 559 532 

с. Голям Извор 353 185 168 348 186 162 

с. Голяма вода 300 152 148 292 146 146 



с. Желязковец 631 325 306 627 323 304 

с. Здравец 361 178 183 363 177 186 

с. Кара Михал 56 28 28 51 26 25 

с. Кривица 215 113 102 214 113 101 

с. Ножарево 552 289 263 547 286 261 

с. Пчелина 262 141 121 271 138 133 

с. Самуил 1547 745 802 1513 740 773 

с. Хума 238 130 108 234 129 105 

с. Хърсово 454 226 228 455 228 227 

Всичко: 6 859 3 477 3 382 6 779 3 446 3333 
 

Източник: Национален статистически институт  
 

През периода  2009 – 2010 г. броят на жените в община Самуил е по-голям от този 

на мъжете. През 2011 до 2013 година броят на мъжете е по-голям от този на жените. 

Дисбалансът в полза на мъжкото население е резултат от неговия по-голям относителен 

дял във високите възрастови групи в резултат на по-голямата средна продължителност 

на живот. 

Към 2013 г. делът на мъжете се увеличава до 50.83 %, а на жените спада леко 49.17%. 

През анализирания период се наблюдава леки колебания в дяловете на половата 

структура, като най-малка разлика между двата пола е отчетена през 2011 г. 0.60%. 

От графиката могат да се проследят тенденциите на половата структура в Община 

Самуил за периода от 2009 г. – 2013 г. 

 
Граф. II.2.2 Полова структура на Община Самуил  
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Възрастовата структура на населението показва неговото разпределение на 

различни по обхват възрастови групи. Възрастовите особености на хората имат важно 

значение, поради различията в техните възможности за участие в трудовия процес. От 

друга страна, поделянето на населението на възрастови групи отразява и различията в 

техните репродуктивни възможности, свързани с процеса на естественото 

възпроизводство. 

Възрастовата структураразкрива трудовите и възпроизводствените възможности на 

населението. Според трудовите си възможности населението се дели 

на подтрудоспособно – до 15 навършени години (вкл.), трудоспособно - обхваща жените 

от 16 до 59 навършени години и мъжете от 16 до 62 навършени години 

и надтрудоспособно - обхваща жените на 60 и повече навършени години и мъжете на 63 

и повече навършени години. От съотношението между трите възрастови групи 

зависи контингента на работната сила. 

Според възпроизводствените си възможности населението се дели на: поколение на 

децата (до 14 г.), поколение на родителите(15–59 г.) и поколение на прародителите (над 

60 г.). 

По предоставени данни от Националния статистически институт за периода 2009 г.-

2014 г. са представени броя на населението по пол и възрастови групи в Община Самуил.  

Таблица II.2.6. Възрастова структура в страната, област Разград и община 

Самуил 
 

Година 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Страната 7563710 7 504 868 7364570 7 284 552 7 245 677 7 202 198 

  Под 

трудоспособна 

възраст 

1099038 1098240 1039949 1048070 1055804 1064735 

  В трудоспособна 

възраст 
4773929 4700606 4576904 4505017 4471633 4403374 

  Над 

трудоспособна 

възраст 

1690743 1706022 1747717 1731465 1718240 1734089 

Област Разград 132740 130 238 123 600 122 166 120 594 119 048 

  Под 

трудоспособна 

възраст 

20762 20059 18299 18015 17829 17691 

  В трудоспособна 

възраст 
83933 82006 76382 75683 74701 73009 

  Над 

трудоспособна 

възраст 

28045 28173 28919 28468 28064 28348 

Община Самуил 7522 7339 6909 6859 6779 6645 

  Под 

трудоспособна 

възраст 

1180 1123 1007 986 982 977 

  В трудоспособна 

възраст 
4689 4563 4268 4265 4222 4089 



  Над 

трудоспособна 

възраст 

1653 1653 1634 1608 1575 1579 

Източник: Национален статистически институт  

 

Таблица II.2.7. Ръст на възрастовата структура в страната, област Разград и 

община Самуил 

Възрастова структура 2009г. 2014г. ръст 

Страната 

  Под трудоспособна възраст 1098240 1064735 -33505 

  В трудоспособна възраст 4700606 4403374 -297232 

  Над трудоспособна възраст 1706022 1734089 28067 

Област Разград 

  Под трудоспособна възраст 20059 17691 -2368 

  В трудоспособна възраст 82006 73009 -8997 

  Над трудоспособна възраст 28173 28348 175 

Община Самуил 

  Под трудоспособна възраст 1180 977 -203 

  В трудоспособна възраст 4689 4089 -600 

  Над трудоспособна възраст 1653 1579 -74 

 

В Община Самуил се наблюдава отрицателен ръст на населението в трудоспособна 

възраст за периода от 2009 г. до 2014 г. Делът на населението в подтрудоспособна 

възраст е намаляло с -203 души, също така и в трудоспособна до - 60 души и 

надтрудоспособна -74 души.  

В община Самуил поколението на прародителите (населението на 50 и повече 

навършени години) превишава значително като брой и относителен дял поколението на 

децата (населението от 0-15 навършени години).  

От таблицата се вижда че делът на населението в трудоспособна възраст е най-

голям, като към 31.12.2010 г. то заема 62.77 %, а към 31.12.2011 г. – 62.88 %. След тази 

група се нарежда населението в надтрудоспособна възраст – 21.06 % за 2010 г. и 21.76 

% за 2014 г. Населението в подтрудоспособна възраст заема най-малък дял – 16.17 % за 

2010 г. и 15.36 % за 2014 г. 
 

Таблица II.2.8. Население по пол и възраст в Община Самуил за 2011 г. 

Година Общо Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна възраст Над трудоспособна 

възраст 

Всичко Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2011г. 7005 3539 3466 1031 556 475 4346 2364 1982 1628 619 1009 

Източник: Национален статистически институт  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф II.2.3. Възрастова структура на населението в Община Самуил  
 

От представените данни се вижда, че в началото на разглеждания период двете 

групи на подтрудоспособното и надтрудоспособното население не са с близки 

стойности, а към 2014г. делът на надтрудоспособното население се е повишило с 1,78%. 

 Етническа структура 

Сред основните и най-важни характеристики на населението е етническият му 

състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху 

общественото поведение и трудовата активност на лицата. 

По отношение на етническата структура, населението на Община Самуил се оформя 

в четири големи групи – българи, турци, българомохамедани и роми. Като религиозна 

принадлежност те се разделят на  християни и мюсюлмани. 

 

 

 

 

 

Таблица II.2.9. Население на община Самуил по етническа принадлежност, 

брой, 2011, НСИ 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15,69

15,30

14,58

14,38

14,49

14,70

62,34

62,17

61,77

62,18

62,28

61,53

21,98

22,52

23,65

23,44

23,23

23,76

 Под трудоспособна възраст

 В трудоспособна възраст

 Над трудоспособна възраст

в %

Възрастова структура на населението в 

Община Самуил



Общо Лица, отговорили на 
въпроса за етническа 
принадлежност 

Етническа група Не се 
самоопре

делям българс

ка 

турс

ка 

ромск

а 

друга 

7005 6592 769 5337 346 98 42 

Източник:Национален статистически институт  

От данните в таблицата е видно, че по признака етническата принадлежност 12% от 

анкетираните жители на община Самуил се самоопределят като българи, 5% като роми, 

81% са се самоопределили като турци и 98 души са посочили друга етническа 

принадлежност. От всички анкетирани 1 % не са определили етническата си 

принадлежност. 

Община Самуил се отличава по отношение на етническата структура от тази за 

страната с по-големия брой население от турската етническа група.  

Основният проблем на ромското малцинство е ниската култура на населението – 

във всички нейни аспекти – здравна, образователна, общностна и пр. Поради факта, че 

по – голяма част нямат източници на парични доходи, децата не посещават училище и 

са неграмотни. 

Етническият състав на общината позволява подготовката и провеждането на 

дългосрочна политика на интегриране на етносите, която да има и превантивна роля 

срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в общината.  

 

 Образователна структура 

Образователната структура на населението има определящо значение за 

качествената характеристика на човешките ресурси и формирането на техните 

професионални умения за участие в трудовия процес. Образователната структура е в 

зависимост от други структурни характеристики на населението като пол, възраст, 

етническа принадлежност и др. 

Една от водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е 

подобряване на образователното равнище на населението, по-специално намаляване на 

дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на делът на населението с 

висше или еквивалентно на висше образование.  
 

Таблица II.2.10. Население на 7 и повече навършени години в община Самуил по 

степен на образование към 2011г. 

Местоживеене Общо Висше Средно Основно Начално 

Незавърше

но 
Никога не 

Дете начално посещавали 

  училище 

Област Разград 117 381 13 611 41 215 39 213 14 337 7 003 1 796 206 

Община Самуил 6 592 238 1 629 2 853 1 187 460 212 13 

с. Богданци 488 16 131 182 114 33 11 .. 

с. Богомилци 269 5 68 119 55 19 3 - 

с. Владимировци 1060 47 247 492 170 85 17 .. 



с. Голям Извор 314 .. 47 99 111 34 17 .. 

с. Голяма вода 282 .. 79 118 60 16 - .. 

с. Желязковец 611 .. 101 324 122 46 12 .. 

с. Здравец 352 15 83 150 65 22 16 .. 

с. Кара Михал 62 5 34 20 .. .. - - 

с. Кривица 198 .. 31 79 65 11 7 .. 

с. Ножарево 536 26 144 248 74 25 18 .. 

с. Пчелина 261 .. 57 143 50 4 5 .. 

с. Самуил 1485 77 431 603 171 121 79 3 

с. Хума 235 4 74 112 33 .. .. - 

с. Хърсово 439 20 102 164 95 38 20 - 

Източник: Национален статистически институт  

Забележка: Знакът “..“ – конфиденциални данни;  Знакът “-“ – няма случай 

 

Към 2011 г. година лицата с висше образование в община Самуил са 238. Лицата 

завършили средно образование, към момента на преброяването са 1 629. Лицата 

завършили основно образование са най-много – 2 853 и заемат най-висок дял, а лицата с 

начално са 1 187. Незавършилите начално образование са 1 323. Лицата, които никога не 

са посещавали училище са 147.  

 

Граф II.2.4. Образователна структура в Област Разград и Община Самуил към 2011 

г. 
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Дяловете на лицата със завършено средно и висше образование са под тези за 

областта. Делът на специалистите с висше образование е повече от три пъти по-малък от 

този за Разград. Община Самуил има и по-висок относителен дял на лицата никога не 

посещавали училище в сравнение със тази на Област Разград. Сегашната образователна 

структура на населението в общината е силно повлияна от по-ниското образователно 

равнище при турската и ромската етнически групи. 

Влияние върху ниското образователно равнище на населението оказват също 

застаряването на населението и емиграцията на част от специалистите с висше и средно 

образование. В перспектива усилията трябва да бъдат насочени основно към повишаване 

на  образоваността на населението от посочените етнически групи и селското население 

в общината. Важно значение в тази насока има намаляването на лицата, които никога не 

са посещавали училище, както и на случаите на преждевременно отпадане на ученици 

от системата на образование. 

2.1.3. Движение на населението 

 Естествен прираст 

Броят на населението като величина е резултат от неговия естествен и механичен 

прираст. Естественият прираст показва разликата между живородените и умрелите за  

даден период от време.  

Таблица II.2.11.Естествен прираст в Р. България, област Разград и община 

Самуил 

Година 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Страната 

  Живородени 80956 75513 70846 69121 66578 

  Умрели 108068 110165 108258 109281 104345 

  7563710 7504868 7327224 7284552 7245677 

  -0,36 -0,46 -0,51 -0,55 -0,52 

Естествен прираст (брой)      

Област Разград 

Естествен прираст( брой) -27112 -34652 -37412 -40160 -37767 

  Живородени   1135 1055 1142 998 

  Умрели   1920 1849 1903 1845 

  132740 130238 123600 122166 120594 

  -0,44 -0,60 -0,64 -0,62 -0,70 

  Естествен прираст (брой) -590 -785 -794 -761 -847 

Община Самуил 

  Живородени 73 55 65 82 62 

  Умрели 124 123 122 99 97 

  7522 7339 6909 6859 6779 

  -0,68 -0,93 -0,83 -0,25 -0,52 

Естествен прираст (брой) -51 -68 -57 -17 -35 



Източник: Национален статистически институт  

 

 
 

Граф II.2.5. Естествен прираст в Р. България, Област Разград и Община 

Самуил 

 

В диаграмата са показани процентното съотношение на естествения прираст спрямо 

общия брой на населението в Р. България, Област Разград и Община Самуил. 

В резултат на относително ниската раждаемост и по-високата смъртност на 

населението община Самуил има лоши стойности на естествения прираст. През целият 

разглеждан период 2009 – 2013 г. естественият прираст в общината е отрицателен. 

Данните показват, че заедно с редица други общини в България, община Самуил е със 

нарушено естествено възпроизводство на населението. При съществуващия 

демографски потенциал на общината, стойностите на естествения прираст могат да 

продължат да запазват отрицателни нива. 
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Граф II.2.6. Естествен прираст в Община Самуил  
 

В началото на разглеждания период естествения прираст в Община Самуил е 

отрицателен и към края на 2013 г. се наблюдава намаляване на негативната тенденция 

от -51 за 2009г. до -35 за 2013г. 
 

 Механичен прираст 

Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото 

естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на 

определена територия. За тяхното изследване се използват редица показатели и 

коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност на населението, за 

интензивност на заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и 

др. Стойностите на показателя „механичен прираст на населението“ показва разликата 

от заселените и изселените в разглеждания времеви период. 

Таблица II.2.11. Механичен прираст в Р. България, област Разград и община 

Самуил 

Година 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Страната 

Заселени 139098 155 212 95 368 96 300 104 948 121 135 

Изселени 154827 179 402 100 163 98 812 106 056 123 247 

Механичен прираст 

(брой) 
-15729 -24190 -4795 -2512 -1108 -2112 

Област Разград 

Заселени 1889 2189 1241 1411 1565 1964 

-51

-68

-57

-17

-35

2009 2010 2011 2012 2013

Брой

Естествен прираст на населението в 

Община Самуил
Естествен прираст



Изселени 3044 3906 2216 2084 2290 2600 

Механичен прираст 

(брой) 
-1155 -1717 -975 -673 -725 -636 

Община Самуил 

Заселени 129 141 75 81 91 89 

Изселени 156 256 135 114 136 153 

Механичен прираст 

(брой) 
-27 -115 -60 -33 -45 -64 

Източник: Национален статистически институт  

 

 
Граф II.2.7. Механичен прираст в Р.България, Област Разград и Община 

Самуил 

 

В диаграмата са показани процентното съотношение на механичния прираст спрямо 

общия брой на населението в Р.България, Област Разград и Община Самуил.  

През отделни години от периода се наблюдава намаляване на миграционната 

подвижност на населението, която се проявява в по-големия брой случаи на изселване и 

заселване. В края на отчетния период стойността отново се увеличава.   
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Граф II.2.8. Механичен прираст в Община Самуил  

 

Механичният прираст в община Самуил през анализирания период е разнородно. 

Налице е отрицателния прираст, през целият отчетен период като през 2011 г. намалява, 

до като през 2013 г. отново се увеличава. 

Определено влияние в тази насока имат последствията от икономическата криза 

върху трудовата заетост и жизнения стандарт на населението в общината. 

Отрицателният миграционен прираст има негативно въздействие и върху формирането 

на трудоспособния контингент. Това въздействие е особено значимо, когато в 

изселванията участват лица с по-високо образование и квалификация. 

 

 Изводиот демографската характеристика на община Самуил 

 Сериозен проблем на общината от гледна точка на демографската 

характеристика е намаляването на населението и негативното влияние на този 

факт върху работната сила и възпроизводителния потенциал на територията. 

 Неравномерно разпределение на населението в различните населени места в 

общината и най-голяма концентрация в общинския център. 

 Умерено неблагоприятна възрастова структура, с тенденция за преминаване в 

неблагоприятна. Негативното изменение на възрастовата структура води до 

икономическото натоварване на населението от възрастовата група 15-64г. 

 Невисок процент на образованост на населението в община Самуил. 

 Относително високи отрицателни стойности на естествения прираст, което 

води до намаляване на демографския потенциал на общината. 

 Благоприятна полова структура на община Самуил с равномерен брой на 

мъжете и жените сред населението. 



 Положително въздействие за формирането на трудовия контингент от гледна 

точка на дела в под-трудоспособната и трудоспособната възраст в община 

Самуил. 

 

2.2. Структури на заетостта 

2.2.1.Заетост и безработица  

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

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

последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 35 

% (съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече 

навършени години). От икономически активните лица заети са 1800 души, останалите са 

безработни. Най много са заетите лица в с. Самуил (480 д.) и с. Владимировци (305 д.), 

а най малко са в с. Кара Михал (17 д.).  

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

на 15 и повече навършени години) за Община Самуил е 30 %. 

Самуил са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието 

между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от 

преструктурирането на икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна 

ръка на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и 

административни центрове, планинските райони) и на подотраслово ниво (за някои 

професионални тенденции и професии). 

Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно 

предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи средно 

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

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

професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително 

безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, свързани с 

въвеждането и използването на нови производствени технологии, информационни и 

комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани кадри 

предпочитат да пътуват и да работят в по-големите градове и напускат родните места. 

 

Таблица II.2.12. Брой на безработните лица и равнище на безработица в 

община Самуил  (2010-2013г.) 

Показател 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Брой регистрирани 

безработни лица 
979 861 871 910 

Жени 591 490 525 525 

Мъже 388 371 346 385 

Равнище на безработица(%) 27.5 35.8 36.2 37.8 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“-Исперих 

Равнището на безработица в община Самуил е сравнително високо за целия 

анализиран период, през 2013 г. е 37,8% при средни равнища за област Разград 18,1% и 



за страната 11,5%. По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Исперих за периода 2010 г. 

-2013 г. безработицата в Самуил нараства с 10,3 пункта или от 27,5% през 2010 г. на 

37,8% през 2013 г. 

За анализираният период броя на регистрираните безработни в общината е най-

малък през 2010 г. – 861 лица. През 2013 г. по официални данни безработните са 910. За 

целият период безработните жени са повече от мъжете. Относителният им дял през 2013 

г. е 57,5% или 525 безработни жени. (Таблица 12 и Фиг.3) 

По данни от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих към 30.06.2013 г. на територията 

на община Самуил са регистрирани 888 безработни лица или с 22 по-малко, спрямо 

31.12.2013 г., когато регистрираните безработни лица са 910. 

От Таблица 13 се вижда, че най-много са регистрираните безработни лица от 

с.Владимировци - 176, а най малко съответно от с. Кара Михал – 3 лица. 

 

Таблица II.2.13. Регистрирани безработни лица в община Самуил по население 

места към 30.06.2013 г. 

Населени места Брой регистрирани безработни 

лица 

към 30.06.2013г. 

с. Богданци 68 

с. Богомилци 35 

с. Владимировци 176 

с. Голям извор  65 

с. Голяма вода 36 

с. Желязковец 73 

с. Здравец 41 

с. Кара Михал 3 

с. Кривица 30 

с. Ножарово 85 

с. Пчелина 37 

с. Самуил 135 

с. Хума 32 

с. Хърсово 72 

Община Самуил 888 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“-Исперих 

 

През 2013 г. по-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата 

в Самуил имат лицата над 50 годишна възраст - 74% или 369 лица, а младите хора до 29 

години са 132 лица и относителният им дял е 26%. 

 

Таблица II.2.14. Безработица в община Самуил по възрастови групи за 2010-2012г. 

Възрастови групи 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

 До 29г. 153 160 135 132 



50-54г. 130 114 116 Над 50г. 369 

Над 55г. 272 213 248 

Общо 555 487 499 501 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“-Исперих 

През изследвания период най-голям е броят на безработните с основно, начално и 

по-ниско образование. През 2012 г. - 33% от безработните в община Самуил са със 

средно образование. Лицата с основно, начално и по-ниско образование имат еднакъв 

относителен дял по 33% от регистрираните безработни. С висше образование са 13 души 

или 1,5% от регистрираните лица в Бюрото по труда.  

 

Таблица II.2.15. Безработица в община Самуил по образование за 2010 -2012г. 

Образование 2010г. 2011г. 2012г. 

Висше 11 12 13 

Средно 240 203 290 

Основно 323 339 284 

Начално и по-ниско 405 307 284 

Общо 979 861 871 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“-Исперих 

По данни на Дирекция „Бюро по труда”- Исперих към 30.06.2013 г. са разкрити 

общо 249 нови работни места, както следва: 

✓ 97 работни места на свободния пазар; 

✓ 152 места по програми за заетост, от тях: 

- 43 по ОП “Развитие на човешките ресурси”; 

- 101 места по НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост” и 

- 8 по НП “Асистенти за хора с увреждания”. 

Към 30.06.2013 г. на работа са постъпили 197 безработни лица, от които: 

- 121 са жени; 

- 76 лица са мъже. 

В заетост са включени 35 младежи до 29 години. 

Продължително безработните лица към 30.06.2013 г. са 463: 

✓ по притежавана квалификация от тях: 

- 117 са с работническа професия; 

- 10 са специалисти; 

- 336 са без специалност и професия. 

✓ по образователно равнище от регистрираните дълготрайно безработни лица: 

- 3 са с висше образование; 

- 139 са със средно образование; 

- 149 са с основно образование; 

- 172 са с начално и по ниско образование. 

Новоразкритите работни места в общината и прилежащите и население места към 

30.06.2013 г. са 48. 



Включени в трудовия процес от уязвимите социални групи към 30.06.2013 г. са 7 

безработни лица с намалена трудоспособност. 

По данни за регистрираните в Дирекция бюро по труда лица към 30.06.2013 г. в 

заетост са включени 55 лица, самоопределящи се като от ромски произход.  

Възможностите за намиране на работа в община Самуил са ограничени. Частният 

сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се 

осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор има липса на 

свободни работни места и там възможностите са изключително ограничени по 

отношение предлагането на работа. В последните години общината участва в 

национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на 

безработицата и осигуряване на заетост и доходи за населението. 

 

2.3. Икономическа база 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост и производство на превозни средства (вагони) като 

водещо значение има селското стопанство. Неговата структура на производство и 

специализация определят характера на цялата територия и облика на населените места.  

Най-голям относителен дял в местната икономика през 2013г. имат предприятията, 

работещи в областта на търговията – 42 броя или 50% от всички фирми в общината.  

В сектор „Селско стопанство” развиват дейност 20% от фирмите, 8 броя или 9% от 

фирмите се занимават с преработваща промишленост, 3 фирми работят в областта на 

хотелиерство и ресторантьорството и само 4 предприятия се занимават с транспорт. 

 

Таблица II.2.16. Брой предприятия (без финансовите) в община Самуил за периода 

2007-2013 г. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
11 17 16 16 15 17 24 

Преработваща 

промишленост 
11 8 12 11 9 8 8 

Строителство .. 4 3 4 .. .. .. 

Търговия, ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

44 50 44 48 47 43 42 

Транспорт, складиране и 

пощи 
.. .. .. 4 3 3 4 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
9 6 6 6 5 5 3 

Операции с недвижими 

имоти 
.. .. 3 4 4 .. .. 



Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
3 .. 3 .. .. .. .. 

Други дейности .. .. .. 3 3 .. .. 

Общо за общината 85 92 96 99 92 86 94 

Източник:Териториално статистическо бюро – Разград 

Забележка: „..“ – данните са конфиденциални 

 

Броят на предприятията в Самуил за анализирания период се запазва относително 

постоянен. Това е доказателство за наличие на икономическа активност и 

предприемачество сред местното население. Броят на предприятията в сектора на 

преработващата промишленост за анализирания период намалява с 3 предприятия. В 

сферата на търговията, икономическите единици се запазват с относително постоянен 

брой.  

 

Таблица II.2.17. Предприятия (без финансовите) според броя на заетите в 

Община Самуил за периода 2007-2013 г. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Микро до 9 заети 79 87 90 93 87 81 89 

Малки от 10 до 49 .. .. .. .. .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. .. 

Общо за общината 85 92 96 99 92 86 94 

Източник:Териториално статистическо бюро – Разград 

Забележка: „..“ – данните са конфиденциални 

 

В община Самуил, 94% от предприятията са микро – с до 9 заети лица. За 

анализирания период микро предприятията променят броят си колебливо до 2010 г. се 

увеличават, а през 2011 г. намаляват и през 2013 г. са 89, или с десет по-вече, спрямо 2007г. 

когато са 79 броя. Малките предприятия и средни предприятия в общината за 

анализирания период са с конфиденциални данни.  

 

Таблица II.2.18. Основни икономически показатели на нефинансовите 

предприятия в община Самуил за периода 2007-2013 г. (хил. лева) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Произведена продукция 38246 .. 31599 30189 30664 37276 35251 

Приходи от дейността 54715 57415 34426 33798 37050 44497 43232 

Нетни приходи от 

продажби 

54446 33438 24529 23938 32916 38676 39379 

Разходи за дейността 50371 49899 33820 29847 31678 39016 37968 

Печалба 4072 6922 1350 3711 4933 5189 4924 

Загуба .. 117 723 106 73 85 .. 

Заети лица 679 648 622 607 604 627 619 



Наети лица 605 579 549 527 523 556 549 

Разходи за 

възнаграждения 

3102 .. 3957 3660 3902 4696 4510 

ДМА 7374 11250 11395 12270 15085 16449 20008 

Източник:Териториално статистическо бюро – Разград 

През 2013г. произведената продукция в предприятията от община Самуил се 

намаляла спрямо 2007г. със 2995 хил. лева. Приходите от дейността на предприятията в 

общината също намаляват и през 2013г. са с 11483 хил. лева по-малко спрямо 2007г. 

Нетните приходи от продажби също намаляват с 15067 хил. лева през 2013г спрямо 

2007г. и достигат 39379 хил.лв. Разходите за дейността през 2013г. са 37968 хил. лева,  

което е с 12403 хил. лева по-малко спрямо 2007г. 

Печалбите на местните фирми обаче бележат ръст през 2013 г. спрямо 2007г. от 852 

хил.лева. Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в общината през 

2013г. е с 56 души по-малко спрямо 2007г., като през 2011 г. се наблюдава намаляване 

до 523 човека. Броят на заетите лица следва същата тенденция – намаляване до 2011г. до 

604души и ръст през 2013г до 619 човека.  

Разходите за възнаграждения обаче драстично намаляват, като през 2007г. те са 

били 3102 хил.лв., а през 2013г. – 4510 хил.лв. 

Увеличение се наблюдава в показателя ДМА, който през 2007г. е бил 7374, а през 

2013г. достига до 20008 хил.лв.  

 

Таблица II.2.19. Равнище на средната работна заплата в община Самуил за 

периода 2007-2013г.(лева) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Наети лица (среден 

списъчен брой) 
1237 1190 1254 1122 1285 1284 1260 

Средна работна заплата 4571 6344 6210 6483 6185 6783 6933 

Източник:Териториално статистическо бюро – Разград 

 

Наетите лица нарастват с 23 души през 2013г., спрямо 2007г. и достигат до 

1260души. 

Средната годишна работна заплата в община Самуил нараства от 4571 лева през 

2007г. на 6933 лева през 2013г., но през 2011 г. се понижава и достига стойност 6185лева. 

През  2011 г. средната годишна работна заплата в община Самуил е с 2 045 лева или с 

25% по-малко от средната годишна заплата за страната – 8 230 лева.  

 

 

 

 

2.3.1. Отрасли  

 Селско стопанство 



Земеделието е основния поминък на населението от общината, независимо от 

високия риск и ниската рентабилност. В общината преобладават малки по размер 

стопанства. Повечето от собствениците на земя не извършват някаква икономически 

доходоносна дейност извън домашното си стопанство. 

❖ Растениевъдство 

Природно-климатични фактори в общината са ограничено благоприятни за 

развитие на отрасъла. Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от 

общата територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия 

превръщат земеделието в основен източник на доходи. Обработваемата земя в общината 

е 146 259дка. Средно на жител на общината се падат по около 22 дка, което превишава 

средния размер за страната. 

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

пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за 

страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 24%. През последните 

години явно се обръща по голямо внимание и на културите като лавандула, кориандър, 

рапица и др. 

 

Таблица II.2.20. Общ брой на регистрираните земеделски стопанства в община 

Самуил 

Община 

Общ брой 

земеделски 

стопанства 

Брой 

земеделски 

стопанства 

с ИЗП 

ИЗП (дка) 
Средна 

ИЗП (дка) 

Брой 

земеделски 

стопанства 

без ИЗП 

Самуил 752 721 84720.3 117.5 31 

Източник:Община Самуил 

 

Общият брой на регистрираните земеделски стопанства в общината са 752, от които 

721 са с ИЗП, а останалите 31 са без ИЗП. Средната ИЗП в Самуил е 117,5 дка. 

По данни от ОСЗ-Исперих, броят на регистрираните земеделски производители в 

Община Самуил е 187. 

По информация от ОД на ДФЗ – Разград в община Самуил за периода 2007-2013г.: 

✓ са подпомогнати 5 броя млади фермери за стартиране на бизнес; 

✓ са подпомогнати 18 броя полупазарни стопанства в процес на преструктуриране; 

✓ са финансирани 5 проекта за модернизиране на земеделските стопанства по 

ПРСР; 

✓  общият брой проекти в района на община Самуил са 33 броя, в т. ч. по мярка 321 

– 3бр., по мярка 322 – 2 бр. 

 

 

 

❖ Животновъдство 



Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на отглежданите 

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

Няма изградени съвременни специализирани ферми за отглеждане на животни. 

Общите показатели в животновъдството през последните години имат значителни 

отклонения, като тенденцията е в намаляването на техния брой. Отглеждането на крави 

и овце за млеконадой е без перспектива за този отрасъл. Има и създадени традиции, 

които биха спомогнали за по-бързото приобщаване на населението към новите 

екологически изисквания при производството на мляко, месо и яйца. Броят на основните 

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

изкупни цени. 

 

Таблица II.2.21. Брой животновъдни обекти и животни по видови в община 

Самуил 

Вид обекти/животни Брой 

Говедовъдни обекти 316 

Говеда - общо 2058 

в т.ч. крави 1582 

Биволовъдни обекти 3 

Биволи – общо 3 

в. т. ч. биволици 1 

Овцевъдни ферми 664 

Овце общо 5116 

в т.ч. овце майки 3919 

Козевъдни обекти 101 

Кози – общо 1047 

в т.ч. кози майки 828 

Птицевъдни обекти 746 

в.т.ч. промишлени 1 

в.т. ч. задни дворове 745 

Птици-общо 62400 

в.т.ч. стокови носачки 1906 

в.т.ч. бройлери 59150 

в.т.ч. пуйки 350 

в.т.ч. други видове (патици, 

гъски) 

1309 

Регистрирани пчелини 27 

Пчелни семейства - общо 3229 

Източник: ОДЗ – Исперих 

 

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

от овцевъдните обекти – 664 броя, говедовъдните обекти – 316 броя, козевъдните обекти 



101 броя, а най малко само з са биволовъдните обекти. Пчелните семейства в общината 

са 3229, а регистрираните пчелини 27. 

 

 Промишленост 

На територията на община Самуил, промишлеността е представена от: 

✓  производство на превозни средства/вагони/ – 1 фирма „Тракция”АД с.Самуи 

„Тракция” АД е дружество с основен предмет на дейност производство и ремонт 

на всички видове товарни вагони (открити, вагон-цистерни, циментовози, торовози и 

др.).Площта на терена на завода е 160 декара в които са разположени производствените 

и административни сгради на дружеството на площ от 26 000 кв.м. , а заетите са от класа 

на големите предприятия. 

На територията на община Самуил функционират следните предприятия: 

 

Таблица II.2.22. Предприятия в община Самуил 

№ 
Наименование на 

предприятието 
Вид дейност Населено място 

1 "Тракция" АД 

производство и ремонт на всички 

видове товарни вагони (открити, 

вагон-цистерни, циментовози, 

торовози и др 

с.Желязковец 

2 Октопод - С ООД 

Производство на наливно 

рафинирано слънчогледово 

масло, слънчогледов шрот и 

слънчогледови масни киселини.  

с.Самуил, ул. 

Любен Каравелов 1 

3 

Евросервиз АС ООД 

"Омега Агроинвест" 

ЕООД 201304848 

Монтаж на ветрогенератори за 

производство на електроенергия 

с.Самуил 

4 Риор ООД Кравеферма с.Хърсово 

5 Месомания ЕООД Мандра за преработка на мляко с.Владимировци 

6 А1 Лимитед ЕООД 

база за строителни материали с 

фотоволтаични елемнти на 

покриви 

с.Здравец 

7 Агростремеж ООД Земеделски производител с.Богданци 

8 Ориент 2000 ЕООД 

Оранжерии за 

зелечукопроизводство с 

енергийно стопанство за 

производство на електроенергия 

и топла вода 

с. Желязковец 

9 ЕТ" Ан Неджет Али" 

Птицеферма (бройлери за 

угояване), капацитет 25-30 

хил.бр. 

с.Владимировци 

10 ЗП" Реджеб Мехмед" Кравеферма и торохранилище с.Здравец 

11 
ЕТ" Рикота-4 Силвия 

Симеонова" 

Ферма за интензивно отглеждане 

на бройлери, капацитет до 74 900 

бр. 

с.Голям извор 



12 Ведена ООД Експлоатация на находище 

(кариера за глина) "Кара Михал" 

с.Кара Михал 

земл.Владимировци 

13 
Болкан Трейдинг 2010 

ООД УНИКОМ 

Производство на дървени 

въглища по роторен способ 
с. Владимировци 

14 Уником ЕООД 
Складови дейности-складиране 

на дървен материал 

с.Владимировци, 

ПИ 11449.20.18 

15 Уником ЕООД 
Птицеферма за отглеждане на 

бройлери  с капацитет 11 000 бр. 

с.Владимировци, 

ПИ 11449.22.2 

16 „Булмилк 2010” ООД  
млекопреработвателно 

предприятие 
с.Самуил 

17 ЕТ "Рикота 4" Кравеферма с.Хърсово 

18 ЗП Бийсим Местафа Кравеферма с.Здравец 

19 ЗП Фикрет Неджиб Кравеферма с.Здравец 

20 ЗП Сали Сали  Кравеферма с.Голям извор 

21 "КАРААЛИЕВ"ЕООД Овцеферма с.Кара Михал 

22 Агро-Вариант-3 
Овцеферма 

Стопански двор-

с.Кара Михал 

23 Вежди Мустафа Юсуф 

Птицеферма за отглеждане на 

бройлери с капацитет 10000бр. 

Птици 

с.Здравец 

 

Община Самуил е отворена за диалог с бизнеса за предоставяне възможност за 

развитие на икономически активности на нейна територия. 

Като цяло общината има потенциал за инвестиции и успешно развитие на 

екологично чисти производства и има наличие на неизползвани терени и сгради. 

 

 Горско стопанство 

Горските територии по данни от РДГ-Русе в общината са 6 257.5 ха,като 3 221.9ха 

попадат в териториалния обхват на ДГС Разград, а останалите 3 035.6 ха на ДГС - 

„Сеслав” гр. Кубрат. Горските насаждения са смесени, предимно широколистни, като 

преобладава акацията. Приходите от дейност за 2012 година от общинските гори са 9615 

лв. 

Разпределение на общата площ на горите в община Самуил: 

Обща площ- 6 257.5 ха, в т. ч.: 

_ горски територии държавнасобственост – 5 327.9 ха; 

_ горски територии общинска собственост – 626.5 ха; 

_ горски територии частнасобственост – 303.1 ха; 

 

Горските територии по справка от ОСЗ-гр.Исперих са 5 764.2 ха. 

Горските територии по предоставените цифрови модели на действащите КВС и 

кадастрални карти за територията на Община Самуил са 5 817.6 ха, като в тази площ 

влизат и територии с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“ (35.82 ха). 



За периода 2007-2012 г. е предвидено ползване на дървесина от горския фонд на 

община Самуил от 73 270 куб. м., а е осъществено ползване на дървесина от горския 

фонд на общината в размер на 21 825 куб.м. 

На територията на общината има 1 преработващо и дървообработващо 

предприятие, и 2 пункта за изкупуване и преработка на билки. 

В община Самуил за периода 2007-2012 г. са залесени 19,0 ха. 

До края на 19-ти век Лудогорието е било покрито с горски насаждения, които в по-

голямата си част са изсечени и земите са преминали към селскостопанския фонд. Днес 

най-широко разпространение горската растителност има по повърхността на платата и 

сенчестите склонове и по-малко в долините, суходолията и припечните изложения. 

Растителното разнообразие в горския фонд на Община Самуил включва над 40 

дървесни видове, в т.ч. 4 вида иглолистни, над 20 храстови видове и над 700 броя тревни 

растителни видове. Преобладаващи са дъбовите, буковите и иглолистни гори.Други 

често срещани дървесни видове са липата, ореха, акацията, тополовите и други видове. 

Храстовата растителност е предимно от люляк, шипка, леска, глог. 

На територията на общината, дървообработващи и преработващи предприятия, 

свързани с преработка на горски продукти и ресурси нямат приоритетно значение. 

Регистрирани площадки за продажба на дърва за огрев също няма. 

Преобладава делът на държавната собственост върху горите, попадащи на 

територията на Община Самуил, като делът на горите,собственост на Община Самуил е 

незначителен. На последен етап е изработването и одобрението на технико- 

икономическо задание за изработване на Горскостопански план на горските територии, 

собственост на Община Самуил. 

Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените 

планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва основно за отопление, 

което също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от 

населението. 

Боровите култури са залесявани не само заради бързия им растеж и ценната им 

(чамова) дървесина, но и на много места с макар и съмнителни естетически мотиви. С 

последното се обяснява и широкото им използване в парковите зони на града и селата. 

Днес на повечето места боровите култури са в лошо състояние. Тези гори силно 

променят състава на почвата и имат значение само за популациите на някои ядивни гъби 

(напр.масловката). В бъдеще практиката за залесяване на иглолистни в нетипичния за  

тях регион на равнината трябва да бъде прекратена или поне намалена до разумен 

минимум. 

Тополовите култури се създават основно по поречията на малки вътрешни реки 

(дерета) и се срещат почти във всички населени места на общината. Те растат 

сравнително бързо и имат ценна дървесина. От друга страна са податливи на различни 

заболявания и лесно съхнат. 

Липовите гори заемат много по-малки площи, основно по северните и източните 

склонове. Те често са обект на набези по време на цъфтежа им, когато се събират 

цветовете за билки. Това довежда понякога до масови погроми. 



През деветдесетте години значителна част от тополовите насаждения в общината са 

поголовно изсечени, в резултат на което терените са силно заблатени и ерозирали. За в 

бъдеще трябва да се разшири залесяването с местни крайречни дървесни видове – бяла 

върба, черна и бяла топола. 

Някои други естествени и залесявани видове имат макар и нищожно участие в 

горската растителност на района. Такива са летния дъб, косматият дъб, брястът, и др. Те 

участват в растителността на района като много малки и деградирали гори или култури. 

Общата оценка за състоянието на горите в региона е много тревожна. Горите са 

белите дробове на природата. В тях са съсредоточени, включително и на територията на 

общината ценни ресурси – дървесина, билки, гъби, богато биологично разнообразие. От 

друга страна те са най-застрашени от пряко унищожение. Този процес се задълбочава от 

фактът, че ниският жизнен стандарт на местното население, особено в селата го насочва 

към най-лесният за бързо оползотворяване на този ресурс. 

Приоритетно Община Самуил трябва да търси финансиране за залесяване и да 

осъществява такива проекти. Трябва да се избягват голите сечи в горите и по-внимателно 

да се следи състоянието им особено когато се отнася за естествени гори. 

Горските масиви, въпреки лошото си състояние и необходимостта от рекреационни 

мероприятия, се ползват за незаконен добив на дървесина за огрев, като по този начин 

се нарушава режимът им на стопанисване и намалява ролята им като бели дробове на 

природата. 

 

 Търговия и услуги 

Търговската дейност в общината се осъществява изцяло от частни фирми, които са 

пръснати в населените места на общината. 

В последните години конкуренцията в бранша се е увеличила. На територията на 

общината фирмите в сферата на търговията и услугите работят в следните направления: 

Търговия с: 

✓ хранителни стоки; 

✓ облекло, текстил, обувки; 

✓ парфюмерия и козметика; 

✓ домашни потреби; 

✓ битова техника; 

✓ медикаменти; 

✓ горива. 

 

Услуги: 

✓ фризьорски и козметични; 

✓ обущарски; 

✓ ремонт на битова техника; 

✓ автотенекеджийски; 

✓ ветеринарни; 

✓ заведения за обществено хранене и развлечения и др. 



В село Владимировци има нов цех за дървени въглища. 

Намалената покупателна способност на населението, конкуренцията и финансовите 

проблеми, свързани най-вече с недостатъчни оборотни средства и трудния достъп до 

кредити, са основните проблеми на фирмите в този отрасъл. Като цяло услугите са с 

трайно установена тенденция на запазване и стабилизиране. Има потенциал за развитие 

на занаятчийския тип услуги, както и в развитието на услуги свързани със селско 

стопанство. Спад има в търсенето на шивашки услуги. 

 

3.Териториални проучвания 

3.1. Релеф  

Според физикогеографската подялба на Република България, община Самуил 

попада в територията на Дунавската равнина и по-точно Източна дунавска равнина.  

Общинският център – Самуил е разположен върху Самуиловите възвишения,с 

височина 500 м. над морското равнище. Релефът е разнообразен – на места равнинен, на 

други с преобладаващ хълмист характер. 

3.2. Климат 

Общината попада в Европейско-континенталната климатична област, която 

обхваща Северна и Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им 

планини.  

 Европейско-континентална климатична област 

Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и Средна 

България (без Черноморието), заедно с прилежащите им планини. Тя е в най-тясна 

връзка с източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от Средиземно море 

и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на последното. Поради 

това климатът в тази област носи типичните белези на източноевропейския климат: 

сравнително студена за съответната географска ширина зима и относително горещо 

лято, като средната годишна амплитуда на температурата е предимно между 23-24ºС, а 

на места достига до 25ºС. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през 

зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и 

зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. Главно по направление север 

– юг в европейско континенталната област се забелязват редица изменения в 

климатичните условия. Това обуславя разделянето и на две подобласти: умерено 

континентална и преходно континентална. 

 Умерено-континентална климатична подобласт 

Обхваща северна България и западната част на Средна България, т.е общо взето, 

северната половина на частта от европейско континенталната климатична област, която 

влиза в пределите на нашата страна. В тази климатична подобласт континенталният 

характер на климата е най-добре изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички 

останали низини в страната, а лятото е горещо поради преобладаването на субтропични 

въздушни маси от по-южните географски ширини или формирани на място под 

въздействие на силното лятно слънце. 



В климатично отношение района на общината попада в умереноконтиненталната 

климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 

характеризира с горещо лято и студена зима. 

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

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

подчертано континентален характер. Максимумът е през пролетно-летния период. 

Валежите от сняг са в периода ноември – април. Средното годишно разпределение на 

валежите е 67.4 мм/м2. Най-студените месеци през годината са януари и февруари. 

Средната годишна температура е 10-12ºС. Минималните температури през зимата в 

някои случаи падат до -25.8ºС. Не са изключения и резките понижения на температурите 

през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците юли и август. Типичен 

пролетен месец е април, а типичен есенен октомври. За добре изразения континентален 

характер на климата в района на общината свидетелстват средните месечни температури 

за януари /-5.8ºС/ и за юли /26.2ºС/, валежният режим /февруарски минимум и юнски 

максимум/ и сравнително продължителното задържане на снежната покривка /над 3 

месеца/. 

Използваните данни за розата за ветровете са съгласно климатичната 

характеристика на гр. Разград. Тъй като територията на общината се намира на около 20 

км от град Разград. 

 

Таблица II.3.1. Честота, скорост и посока на вятъра 

Посоки 

Честотна роза 

на ветровете за 

м.Януари, % 

Честотна роза 

на ветровете за 

м.Юли, % 

Скоростен диапазон 

на ветровете по 

географски посоки, 

м/с 

N 15.7 5.9 4.1 

NЕ 11.8 12 3.5 

Е 8.6 10.5 2.8 

SE 12.5 21.5 3.0 

S 10.8 5.7 3.2 

SW 8.3 19.1 4.1 

W 18.5 12.3 5.9 

NW 13.8 13 4.7 

 

 



 

Фиг.II.3.1. Роза на ветровете на Община Самуил  

 

3.3.Хидрографска мрежа  

Релефът на терена, оформен от тектонични сили, определя двата водосборни 

басейна: Голяма Камчия на югоизток и Бели Лом на северозапад. 

Територията на общината обхваща част от Дунавски район за управление на водите 

и включва поречията река Русенски Лом, заедно с притоците й Бели Лом, Черни Лом, 

Мали (Омурски) Лом и т.н. (територията, разположена западно от подземния малм-

валанжски водоносен хоризонт). 

Долинната мрежа на реките на Разградско-Самуилската подутина има радиално 

устройство. Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци 

се отличава съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и льосови 

наслаги. Високите части на склоновете са заети от структурни стъпала, а върху по-

ниските са развити речни тераси.  

 В Община Самуил попадат следните повърхностни и подземни водни тела, 

съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски 

район, който е утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ОСВ): 

 

 

 

 

 



Таблица II.3.2.Повърхностни водни тела 

Код на водното 

тяло 

Име на 

водното тяло 

Катего 

рия на 

водното 

тяло 

Име на 

реката/ 

язовира 

Описание 

Дължина 

(km)/ 

Площ 

(km2) 

СМВТ

/ИВТ* 

BG1RL900R012 
Бели Лом 

RLRWB12 
река Бели Лом 

р.Бели Лом от яз.Бели Лом и 

р.Малки Лом от яз.Ломци  до 

вливане 

202,960 не 

BG1DU000R001 Дунав RWB01 река Дунав 
р.Дунав от границата при с.Ново 

село до границата при гр.Силистра 
650,650 да 

BG1DJ109R001 
Сенкьовица 

DJRWB01 
река Сенкьовица 

р.Сенкьовица от с.Кривица до 

с.Яким Груево 
43,289 не 

BG1DJ149R002 
Царацар DJ 

RWB02 
река Царацар 

р.Царацар от с.Хърсово до 

с.Стефан Караджа и р.Лудня от 

с.Самуил до вливане на р.Царацар 

139,331 не 

BG1DJ200R003 
Чаирлек 

DJRWB03 
река Чаирлек 

р.Чаирлек от с.Ясеновец до 

вливане в р.Царацар 
38,003 не 

*СМВТ – Силномодифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

Таблица II.3.3.Подземни водни тела 

Код на 

подземното водно 

тяло 

Име на подземното водно 

тяло 

Площ на 

подземното 

водно тяло, 

km2 

BG1G0000Qal021 

 

Порови води в Кватернера - р. 

Русенски Лом и притоците му 

 

136 

BG1G000K1hb050 

Карстови води в Разградската 

формация 
4840 

BG1G0000J3K051 

Карстови води в Малм-

Валанжския басейн 
13033 

 

Водните ресурси в района включват плитко-залягащи води. Водите от 

Самуиловските височини се вливат в 6 язовира. Всички водоеми освен за рибовъдство 

могат ефективно да се използват за напояване. 

Таблица II.3.4.  Водоеми на територията на Община Самуил  

№ Воден обект  
Полезен обем 

/м3/ 
Собственост 

Форма на 

стопанисване 

1 Водоем „Желязковец“ 1 400 000 

„Напоителни 

системи“ ЕАД - 

гр. Търговище 

Частна собственост 

2 Водоем „Голям извор“ 9 000 общинска 
Концесия /договора 

изтича април 2014 г./ 

3 Водоем „Хърсово“ 427 000 общинска общинска 

4 Водоем „Кара Михал“ 1 000 000 общинска концесия 

5 Водоем „Владимировци“ 300 000 общинска общинска 



Източник: Общинска администрация-Самуил 

На територията на Община Самуил няма находища на минерални води. 

 

3.4.Почви 

Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената 

покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна 

и лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско 

атлантическа западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от 

15 почвени типа, в които се поделят 42 подтипа. 

На територията на България се отделят следните три почвени зони: 

✓ Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина и 

Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната 

напочвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и 

промяна на почвените типове и техните съчетания. 

✓ Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на Южна 

България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл преходно-

континентален климат и ксерофитна растителност са се формирали специфични 

почвени типове. 

✓ Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./, 

покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади с 

различни вариации на планинския климат. 

Пространствените съчетания на релеф, климат и растителност имат първостепенно 

значение за хоризонталното и вертикално разположение на главните почвени типове и 

за формирането на почвените зони. Почвената покривка е представена от 15 почвени 

типа, в които се поделят 42 подтипа. В обсега на Севернобългарската лесостепна 

почвена зона са разпространени зоналните почвени типове – черноземи (54% от площта 

на зоната) и сиви горски почви (39% от площта на зоната). Черноземните почви са 

разпространени в Дунавската равнина (западна и средна част), Южнодобружанското 

плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-хълмистия релеф на равнината и 

льосовата покривка, и сухия умерено-континентален климат и сухолюбива 

растителност. Характеризират се с повишена мощност на хумусния хоризонт (60-80 см), 

но с ниско хумусно съдържание (2-4%). Поделят се на: карбонатни, типични, излужени 

и деградирали. 

Типичните черноземи са разпространени на юг от карбонатните черноземи в обсега 

на високата част на Дунавската равнина. Формирани са върху разкъсана льосова основа, 

при по-хълмист и по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не се 

различават съществено от карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите при 

тях се наблюдават във височинния интервал 25-60 см. Мощността на хумусния хоризонт 

е 50-70 см. Поради идентичните свойства на типичните черноземи с тези на 

карбонатните те се обединяват в една обща агро-производствена група. 

6 Водоем „Богданци“  540 000 общинска 
Предстои нова 

концесия 



Излужените черноземи са разпространени в Лудогорието и Добруджа. Формирани 

са върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, умерено-континентален климат, 

дъбови гори и ливадно-степна растителност. В сравнение с карбонатните и 

типичните черноземи, тези почви са с по-добри агро-производствени свойства. Това се 

дължи на тежкия механичен състав и по-висока водозадържаща способност. Тези почви 

са едни от най-плодородните почви. 

Деградираните черноземи заемат отделни площи в най-високите райони на 

Дунавската равнина и Лудогорието. Образувани са върху песъчливо-глинести 

льосовидни наслаги, при лесостепни условия и доминиращото участие на горска 

растителност. Характеризират се с мощността на хумусния хоризонт /40-50 см/ и 

значително участие на глинести фракции /40-50% /. 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 

характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната 

основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от 

север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изслужените 

черноземи /оподзолените/ черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя.Сивите 

и тъмносиви горски почви (61%) са образувани върху слюдести шисти, карбонатни 

пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е 

била унищожена и заменена с по-сухолюбива растителност. Поради изсичането на 

горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви се характеризират с 

маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като средно не 

надвишава 20 см дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра структура, 

пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. 

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

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

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

така наречените карбонатни мицели. 

Излужените черноземи са едни от най-плодородните. Това се дължи на техния 

тежък механичен състав и по-високата им водозадържаща способност. Деградираните 

черноземи заемат по-малка площ. При тях хумусния хоризонт се отличава с кафявосив 

цвят с мощност 40 до 50 см. Характерно за черноземите е високото им  плодородие, 

благоприятни физични, химични и биологични свойства и високото съдържание на 

хумус азот. 

От териториалното  разположение на отделните почвени разновидности и техните 

агро-производствени качества на територията на Общината се очертават следните 

райони. 

✓ Район на черноземите: заема южната част на общината и включва землищата на 

селата – Желязковец, Хума, Богомилци и част от Самуил. Разпространени са и три 

те  вида черноземи – карбонатни, излужени и оподзолени. Районът е подходящ за 

отглеждане на по- голяма част от селскостопанските култури. 

✓ Район на оподзолени черноземи: Включва землището на селата Хърсово, Голяма 

вода, Кара Михал, Богданци и части от Ножарево. Известно разпространение имат 



излужените черноземи, тъмно сиви горски почви, но преобладават оподзолените 

черноземи. Подходящи са за отглеждане на култури с по – дълъг вегитационен 

период. 

✓ Район на тъмно сивите горски почви: включва землището на селата  

Владимировци, Здравец, Пчелина, Кривица, Голям извор и части от Самуил и 

Ножарево. Почвите са най – подходящи за отглеждане на културите с по – дълъг 

вегитационен период  и костилкови овощни насаждения, но се характеризират с 

по – ниско естествено плодородие от първите два района. 

 

3.5. Геоложка характеристика  

  В геоложката история на България се отделят следните етапи с различна 

специфика: предпалеозойски (докамбрийски), каледоно-херцински, алпийски и 

неотектонски. Те обхващат сравнително дълги периоди от време, в течение на които 

природните условия са се изменяли. Особеностите на геотектонската обстановка през 

тези етапи са се отразили върху характера и разпространението на изключително 

разнообразни по възраст скални комплекси и структури. Възрастта на скалните 

комплекси е от Докамбрия до съвременни наслаги. По вид разкриващите се скали са 

седиментни, магмени и метаморфни. Това многообразие от различни по състав и възраст 

скали и разнообразни палеогединамични обстановки е предпоставка за наличието на 

разнообразни по вид и произход минерални суровини, проявата на многообразни 

негативни геодинамични процеси, както и определят различна сеизмична 

характеристика на различните части от територията на страната. Геоложкият строеж и 

тектонските особености на територията на България са резултат от процесите, 

предизвикали образуването на Алпо-Хималайската геотектонска структура.  

 

Фиг. II.3.2.Характеристика на геоложките условия 

Дунавската платова платформа е играла относително пасивна роля спрямо 

нагъвателните процеси в Старопланинската геосинклинала. За нея са характерни 



платформеният тип тектонични движения – бавни, продължителни и диференцирани 

колебания на земната кора, придружени с разломяване на  някои нейни части. 

В района не се наблюдават свлачища, срутища, заблатявания и др. 

 

3.5.1.Геоложки строеж 

 Установено е съществуването на плоска, с голям радиус на захранване коруба, 

наречена Разградско – Самуилска. Тя се очертава като изявена регионална структура в 

Източната подобласт. 

Палеозойският цикъл по темето на Разградско – Самуилската подутина лежи на 800 

– 1 000 метра под земната повърхност. 

Бремските и Аптиските мергили и варовици се разкриват по бедрата на подутината 

/склоновете на Разградските и Самуилските височини/. 

Долнокредитни дебелослойни варовици бронират отвесните брегове на Суха река и 

Бели Лом. 

Широкото разпространение на варовиците, голямата им мощност и зонално 

разположение благоприятстват развитието на карстови процеси. 

Самарско – Понтийската денудационна повърхност дава началото на съвременната 

морфоструктура. 

Льосонавяването е замаскирало старите ерозионни и карстови форми и е прикрило 

Самарско – Понтийската повърхност с льос. 

Мощността на льосовата повърхност е от 5 до 20 метра. 

 

 

3.5.2.Сеизмичност  

България е разделена при последното сеизмично райониране на пет сеизмични зони. 

Това са Кресненската, Горнооряховската, Пловдивската, Софийската и Шабленската 

сеизмични зони.  

  Съгласно сеизмичната карта на България, общината попада в зоната на VII степен. 

Коефициентът за сеизмичност е 0.10. Не се наблюдават активни физико-геоложки 

явления и процеси - свлачища, пропадане, срутвания. 

 

 



 

 

Фиг.II.3.3. Сеизмичната карта на България 

 

3.6.Биологично разнообразие 

Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни нива 

на организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни комбинации 

във всички живи организми, 2) видово – включва видовете и разновидностите от всички 

групи живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само разнообразието от живите 

организми в природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки 

помежду им и със заобикалящата ги природа. Съгласно националното законодателство, 

в България биоразнообразието се опазва главно чрез Закона за биологичното 

разнообразие, съгласно който биологичното разнообразие е неразделна част от 

националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и 

общинските органи и гражданите. Биологичното разнообразие е част от националното 

богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на 

приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се систематизират 

главно в следните няколко аспекта: опазване на местообитания по типова 

характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и 

животински видове, представителни за Р България и Европа, нормативно уредено в 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за лечебните растения (ЗЛР), 

подзаконовите нормативни документи – Наредби и Заповеди към него на МОСВ уреждат 

опазването и регулират ползването на редица лечебни, редки и застрашени растения за 

добиване на билки както изкупуване и търговия с тях. В тази връзка, задължение на 

община Самуил е и опазването на богатото за района биоразнообразие. Горите са 



характерни за хълмистите части на района и са концентрирани главно в северозападната 

и североизточната част на територията на общината – по посока на Разградските 

височини. Горите варират от равнинни до нископланинския /до 700 м/ пояс, главно 

смесени от благун и цер.  

 

3.6.1. Флора 

В съответствие с геоботаническото райониране на България, общината попада в 

Поповско-Разградския геоботанически район от Лудогорски окръг в Илийриската 

(Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област (Бондев, 1997). В 

миналото преобладаващата част от територията е била заета от ксеротермни благуново-

церови горски екосистеми, като в отделни участъци са били формирани и 

ксеромезофитни горски екосистеми с преоблаване на цер, сребролистна липа и горун. 

След унищожаването на горите, на по-голямата част от територията са отглеждани 

различни селскостопански култури, а на други части е формирана производна и вторична 

храстова и тревна растителност. Естествената растителност се е запазила само в онези 

зони, които са по-малко годни за развитието на земеделието. Естествените гори са 

основно широколистни, разположени в леснодостъпни райони, даващи възможност за 

развитие на горскостопански дейности. Разпространени са и много видове билки, имащи 

стопанско значение. 

Днес най-широко разпространение има горската растителност по повърхността на 

платата и сенчестите склонове и по-малко в долините, суходолината и припечните 

изложения. Горите, които съставляват 22% от територията на община Самуил са едно от 

големите й богатства. Растителното разнообразие в горския фонд на община Самуил 

включва над 40 дървесни видове, в т.ч 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 700 

броя тревни растителни видове.  

Във фитогеографско отношение територията на община Самуил спада към 

Дунавския район от равнинно-хълмистия дъбов пояс на долния пояс на дъбовете и 

черния бор. Растителността се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, 

при които най-широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, клен, 

келяв габър, липа, мъждрян. От храстите най-често срещани са : глог, дрян, бъз, драка, 

повет, смрадлика, леска и др. Иглолистните масиви са съставени предимно от черен бор 

и частично – от смърч. 

 

 Лечебни растения  

Голямото растително богатство на общината се допълва от находищата на лечебни 

растения. Те съдържат голямо количество биологично активни вещества, на които се 

дължи тяхното лечебно действие. Съдържанието на лечебните вещества се обуславя от 

специфичните почвени и климатични дадености. Билките са богати на разнообразни 

химични съединения: полизахариди, гликозиди, алкалоиди, кумарини, витамини, 

терпеноиди, флавоноиди, въглехидрати и др. В резултат на нарасналия през последните 

години интерес, се увеличава както броят на видовете билки, които се събират, така и 

тяхното количество.  



През последните години като лимитиращ фактор за опазване на биологичното 

разнообразие в района е билкосъбирането. На контрол са подложени всички известни на 

РИОСВ-Русе пунктове за изкупуване на билки без ограничен режим. Следи се за 

правилната им заготовка и съхраняване. Фауната на общината е взаимносвързана с 

определени екологични предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, 

антропогенното въздействие.  

 Често срещащи се видове са бял равнец, лечебен камшик, синя метличина, 

лечебна лайка, синя жлъчка, лечебна комунига, лечебна маточина, обикновен риган и 

лечебно глухарче. 

Рядко срещащи се видове са пролетен горицвет, жълто подрумиче, голям репей, 

зайча сянка, момина сълза, боянка, пролетно жълтурче, бръшлян, жълт равнец, кукуряк, 

черен блян,  блатна мента, миризлива момкова сълза и черно куче грозде. 

 

3.6.2. Фауна 

Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната 

зоогеографска подобласт на България. В нея преобладават сухоземни животни, 

характерни за Средна и Северна Европа.  

Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие 

отресничести едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас Oligochaeta), 

еднодневки (разред - Ephemeroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - 

Coleoptera), ручейници (разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera). 

Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо ви¬дово 

разнообразие сред насекомите (Клас-Insecta). Характерни насекоми за района, са 

водните кончета: Callopteryx virgo meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, 

малката богоможа - Ameles heldreichi (разред - Mantodea); черното житно пиле от 

правокрилите - Bradypoms dasypus (разред - Orthoptera); равнокрилото хоботно - 

Eurybregma nigrolineata и др. Значителен е броят на твърдокрилите насекоми (разред - 

Coleoptera), като типични видове сред бръмбарите листояди, са - Chrysolina graminis, Ch. 

staphylea и Phratora vulgatissima, а сред бръмбарите сечковци - Pachyta quadrimaculata, 

Acmaeops pratensis, Anoplodera nifipes, Necydalis major, както и редките видове сечковци 

- Brachyleptura tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща и защитеният бръмбар бегач - 

Calosoma sycophanta. Ципокрили насекоми (разред - Hymenoptera), обитаващи 

Лудогорието са широко разпространените в Европейския континент лесостепни видове 

мравки - Messor structor, миризливата мравка - Liometopum micro- cephahim и Formica 

cinerea, а в населените места се среща интродуцирания у нас синантропен вид, фараонова 

мравка - Monomorium pharaonis. Тук се срещат и паразитиращи ихнеумониди (сем. 

Ichneumonidae, Hymenoptera) като - Scambus elegans (паразитоид по пеперуди) и 

Tromatobia ornata (паразитоид по паяци). От пепрудите (разред - Lepidoptera) тук се 

срешат освен аполоновата пеперуда - Parnassius apollo и индикаторните таксони за 

района - Colias hyale, Lopinga achine achine и Melitaea arduinna от семействата 

Hesperioidea, Papilionoidaea (Абаджиев, 1999). 



Рибната фауна на района се състои от шаранови риби, между които са речен кефал 

- Leuciscus cephalus, обикновена мряна - Barbus barbus, скобар - Chondrostoma nasus, 

уклей - Alburnus alburnus, малка кротушка - Gobio uranoscopus, сребриста каракуда - 

Carassius gibelio и др. 

От земноводните се срещат обикновената чесновница - Pelobates fuscus, жабата 

дървесница - Hyla arborea и горската дългокрака жаба - Rana dal- matina. Характерни 

рептилии за района са шипобедренага костенурка - Testudo graeca, шипоопашатата 

костенурка - Testudo hermanni, кримския гущер - Podarcis taurica, големия стрелец - 

Coluber caspius, пъстрия смок Elaphe quatuorlineata sauromates, медянката - Coronella 

austriaca и пепелянката - Vipera ammodytes. 

Орнитофауната на района е разнообразна, което се дължи до голяма степен на 

близостта му с Черноморския басейн, както и на горските масиви, представляващи 

специфични местообитания за определени видове. Средното поречие на р. Бели Лом 

представлява орнитологичен обект с национално значение, в който обитават повече от 

150 вида птици. Сред тях са защитените видове червен ангъч - Tadorna ferruginea, орел 

змияр - Circaetus gallicus, белоопашат мишелов - Buteo rufinus, малък креслив орел -

Aquila pomarina и бухал - Bubo bubo. В Лудогорския биогеографски район се срещат и 

други редки видове птици, като черен щъркел - Ciconia nigra, ловен сокол - Falco cherrug, 

белошипа ветрушка - Falco naumanni, вечерна ветрушка - Falco vespertinus и. 

Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографски район 

представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широколистните гори и 

такива, които са свързани със степния биом. От насекомоядните видове на разред - 

Insectivora, в района обитават таралеж - Erinaceus concolor, белокоремна белозъбка - 

Crocidura leucodon, голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum, малък подковонос - 

Rhinolophus hipposideros и южен подковонос - Rhinolophus euriale, като от прилепите 

могат да бъдат установени единствено по време на миграция. Срещат се още обикновен 

хомяк - Cricetus cricetus, черногръд хомяк - Mesocricetus newtoni, обикновена полевка - 

Microtus arvalis и степна домашна мишка - Mus spicilegus. От разред хищници - Carnivora 

ограничено присъствие в района има вълкът - Canis lupus, докато популациите на чакала 

- Canis aureus, лисицата - Vulpes vulpes, язовеца - Meles meles, видрата -Lutra lutra, 

Златката - Mаrtes martes, степния пор - Mustela eversmanni и дивата котка - Felis silvestris 

са по-многобройни. 

В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч. При едрия дивеч това са 

благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, а за дребния дивеч най-характерните 

видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. От хищниците се срещат лисица, чакал, 

вълк. 

 

3.7. Поземлен ресурс по територии  

Териториалната структура на община Самуил според вида територия се дели на 

урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии, територия 

заета от води и водни обекти, територия на транспорта.  



Правилното използване на териториалните ресурси и природните дадености във 

всички аспекти и сфери на човешките дейности биха помогнали за развитие на 

общината.  

Балансите на териториите са изготвени на база предоставени цифрови модели (zem 

формат) на актуалните карти за възстановената собственост на населените места в 

общината към Януари,2015г.  

 

❖ Урбанизирани територии –населени места  

✓ Пространствена характеристика на населените места 

Територията на община Самуил е сформирана от землищата на 14 населени места 

(села), които формират територия с обща площ от 25029.15 ха и  население  от 6779 души 

към края на 2013г. 

В Община Самуил няма обявени селищни образувания, съгласно Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България. 

 

Таблица II.3.5. Площ на урбанизираните територии в Община Самуил 

№ Наименование на 

населеното място 

Население 

към 

31.12.2013 

% от общото 

население в 

общината 

Площ на 

землище 

/ха/ 

% от 

общата 

площ на 

общи-

ната 

Площ на 

урбанизи-

рана 

територия   

/ха/ 

% от 

общата 

площ на 

землището 

1 с. Богданци 492 7.26 1608.98 6.43 97.01 0.39 

2 с. Богомилци 281 4.15 1054.06 4.21 57.81 0.23 

3 с. Владимировци 1 091 16.09 2854.72 11.41 198.54 0.79 

4 с. Голяма вода 348 5.13 924.81 3.69 48.16 0.19 

5 с. Голям извор 292 4.31 3376.40 13.49 110.78 0.44 

6 с. Желязковец 627 9.25 2362.35 9.44 102.25 0.41 

7 с. Здравец 363 5.35 1302.62 5.20 75.56 0.30 

8 с. Кара Михал 51 0.75 1125.05 4.49 74.70 0.30 

9 с. Кривица 214 3.16 1678.39 6.71 59.69 0.24 

10 с. Ножарово 547 8.07 644.67 2.58 54.93 0.22 

11 с. Пчелина 271 4.00 1272.30 5.08 63.87 0.26 

12 с. Самуил 1 513 22.32 1372.24 5.48 195.67 0.78 

13 с. Хума 234 3.45 1049.36 4.19 36.43 0.15 

14 с. Хърсово 455 6.71 4403.20 17.59 124.52 0.50 

  Всичко: 6 779 100 25029.15 100.00 1299.92 5.19 

 

Площта на урбанизираните територии заемат 5.19% от площта на Община Самуил, 

която е 25029.15 ха. Най-голяма площ на урбанизираната територия е на с.Владимировци 

– 198.54 ха, а най-малка на с.Хума- 36.43 ха. 

 



Средно на един  жител от населението на Община Самуил се пада 0.2 ха 

урбанизирана територия. 

 

❖ Земеделски територии 

Земеделските територии, заемат  обща площ от 16 928.12 ха, което е 67.63% от 

територията на община Самуил. 

Таблица II.3.6. Баланс на земеделските територии в Община Самуил  

№ 
Наименование на 

населеното място 

Площ на 

землище  /ха/ 

Земеделска 

територия 

% от 

площта на 

землище 

/община 

1 с. Богданци 1608.98 1086.63 4.34 

2 с. Богомилци 1054.06 758.03 3.03 

3 с. Владимировци 2854.72 2136.43 8.54 

4 с. Голяма вода 924.81 594.85 2.38 

5 с. Голям извор 3376.40 2190.35 8.75 

6 с. Желязковец 2362.35 1461.53 5.84 

7 с. Здравец 1302.62 997.31 3.98 

8 с. Кара Михал 1125.05 744.49 2.97 

9 с. Кривица 1678.39 935.03 3.74 

10 с. Ножарово 644.67 552.84 2.21 

11 с. Пчелина 1272.30 809.31 3.23 

12 с. Самуил 1372.24 761.31 3.04 

13 с. Хума 1049.36 743.93 2.97 

14 с. Хърсово 4403.20 3156.08 12.61 

  Всичко: 25029.15 16928.12 67.63 

 

По данни на Общинска служба по Земеделие-Самуил площта на обработваемите 

земи е 150 800 дка, площта на пустеещите ниви е 3784.41 дка. 

 

❖ Горски територии 

Горските територии в Община Самуил заемат обща площ от 5817.62 ха, което е 

23.24% от общата територия на Общината.Площта се базирана на данните от 

действащите КВС и кадастрални карти за територията на общината, като към тях са 

причислени освен териториите с трайно предназначение „горски територии“, и тези с 

НТП „Гори и храсти в земеделски земи“. В балансите на територията към ОУПО, те 

присъстват като „други горски територии в земеделски земи“, съгласно Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

 

 



Таблица II.3.7. Баланс на горските територии в Община Самуил  

№ 
Наименование на 

населеното място 

Площ на 

землище  /ха/ 

Горска 

територия 

 % от 

площта на 

землище 

/община 

1 с. Богданци 1608.98 329.62 3.70 1.33 

2 с. Богомилци 1054.06 185.67 1.29 0.75 

3 с. Владимировци 2854.72 430.06 17.92 1.79 

4 с. Голяма вода 924.81 244.26 0.00 0.98 

5 с. Голям извор 3376.40 1003.76 0.16 4.01 

6 с. Желязковец 2362.35 696.04 1.21 2.79 

7 с. Здравец 1302.62 175.87 2.82 0.71 

8 с. Кара Михал 1125.05 227.81 0.00 0.91 

9 с. Кривица 1678.39 608.78 1.39 2.44 

10 с. Ножарово 644.67 22.29 0.00 0.09 

11 с. Пчелина 1272.3 372.36 0.00 1.49 

12 с. Самуил 1372.24 323.35 0.38 1.29 

13 с. Хума 1049.36 211.51 0.59 0.85 

14 с. Хърсово 4403.20 950.41 6.36 3.82 
 

Всичко: 25029.15 5781.80 35.82 23.24 

 

❖ Защитени територии 

       Законът за защитените територии (ЗЗТ), обнародван в ДВ, бр.133/1998 год., с 

изм. и доп., урежда режима на опазване, ползване и управление на защитените територии 

в България. Цел на закона е опазване и съхраняване уникалността на природата, обект 

на защита в защитените територии, като национално и общочовешко богатство. Със ЗЗТ 

държавата, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, 

по които България е страна, регламентира и осигурява функционирането и съхранението 

на система от защитени територии, като част от регионалната и европейска екологична 

мрежа. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и 

опазване на характерни или забележителни обекти на неживата природа. Законът 

регламентира процедурите за обявяване и промените в защитените територии - 

прекатегоризиране, заличаване, промяна на площта, режима и др., както и управлението, 

стопанисването и охраната им. Съгласно чл.5 от ЗЗТ, защитените територии имат 

следните категории: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан 

резерват, природен парк, защитена местност. С управлението на тези категории 

защитени обекти се цели създаване и развитие на екотуризъм. 

 



 Защитена местност „Колчаковска кория” 

На територията на Община Самуил, в землището на село Хърсово се намира 

защитена местност „Колчаковска кория” с вековни круши и дъбове. Обявена е със 

заповед № РД-416 от 12.06.1979 г. на председателя на комитета за опазване на 

природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1200 от 24.09.2003 г. на 

министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед  № РД-

425/24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите.  

Местността заема площ от 25.4 хектара и представлява група вековни дървета – 

останки от някогашната делиорманска гора. Дърветата са със средна височина 15м и 

среден диаметър на ствола от 60 см. 

  

 Вековни дървета 

Вековните дървета в село Здравец са обявени за природна забележителност с 

Постановление на МС 11050 от 27.08.1948 година. 

 

❖ Защитени зони 

Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие, държавата 

изгражда Национална екологична мрежа, включваща защитени зони, в които могат да 

участват защитени територии и защитени територии, които не попадат в защитените 

зони.  

Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на 

благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на 

видовете в техния естествен район на разпространение. 

Национална екологична мрежа включва освен съществуващите територии, обявени 

по Закона за защитените територии, така и територии, обявени в отговор на 

ангажиментите, поети от Република България по Директива № 92/43/EEC (за хабитатите) 

и Директива № 79/409/EEC (за опазване на дивите птици). До голяма степен 

Националната екологична мрежа представлява българската част от европейската мрежа 

НАТУРА 2000.  

В териториалният обхват на общината попадат част от защитени зони от 

Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 

77/2002 г.) "Лудогорие" с код BG 0000168 (определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и 

флора) и "Лудогорие" с код BG 0002062 (определена съгласно изискванията на 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 

  Цели на опазване в защитената зона:  

✓ Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

✓ Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 



включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

✓ Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

✓ Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени 

видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по 

време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен 

природозащитен статус;  

✓ Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за 

безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани 

и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по 

време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния 

благоприятен природозащитен статус. 

 

❖ Нарушени територии 

Към нарушените територии са причислени териториите за възстановяване и 

рекултивация  и територии за добив на полезни изкопаеми.  

Територии за добив на полезни изкопаеми има в землището на с.Владимировци в 

размер на 1,66ха. Депа за отпадъци има в селата Владимировци и Самуил, с обща площ 

2,78 ха. 

 

❖ Територии, заети от води и водни обекти 

Териториите заети от води и водни обекти в Община Самуил заемат обща площ от 

182.57ха, което е 0.73% от общата територия на Общината. 

 

Таблица II.3.9. Баланс на територии заети от води в Община Самуил  

№ 
Наименование на 

населеното място 

Площ на 

землище  /ха/ 

Територии 

заети от 

води и 

водни 

обекти 

% от 

площта на 

землище 

/община 

1 с. Богданци 1608.98 33.64 0.13 

2 с. Богомилци 1054.06 5.61 0.02 

3 с. Владимировци 2854.72 12.17 0.05 

4 с. Голяма вода 924.81 3.20 0.01 

5 с. Голям извор 3376.40 8.76 0.03 

6 с. Желязковец 2362.35 18.44 0.07 

7 с. Здравец 1302.62 11.98 0.05 

8 с. Кара Михал 1125.05 43.45 0.17 

9 с. Кривица 1678.39 13.49 0.05 



10 с. Ножарово 644.67 0.00 0.00 

11 с. Пчелина 1272.30 0.37 0.00 

12 с. Самуил 1372.24 3.03 0.01 

13 с. Хума 1049.36 5.60 0.02 

14 с. Хърсово 4403.20 22.84 0.09 
 

Всичко: 25029.15 182.57 0.73 

 

❖ Територии на транспорта 

Териториите на транспорта в Община Самуил заемат обща площ от 911,64 ха, което 

е 3,64% от общата територия на Общината.245,54 ха от тази площ се намират в рамките 

на урбанизираните територии. 

 

Таблица II.3.10. Баланс на територии на транспорта в Община Самуил  

№ 
Наименование на 

населеното място 

Площ на 

землище  /ха/ 

Територии 

на 

транспорта 

% от площта 

на землище 

/община 

1 с. Богданци 1608.98 63.48 0.25 

2 с. Богомилци 1054.06 48.77 0.19 

3 с. Владимировци 2854.72 86.01 0.34 

4 с. Голяма вода 924.81 29.45 0.12 

5 с. Голям извор 3376.40 69.33 0.28 

6 с. Желязковец 2362.35 95.60 0.38 

7 с. Здравец 1302.62 43.80 0.18 

8 с. Кара Михал 1125.05 50.10 0.20 

9 с. Кривица 1678.39 63.31 0.25 

10 с. Ножарово 644.67 21.34 0.09 

11 с. Пчелина 1272.30 30.45 0.12 

12 с. Самуил 1372.24 111.42 0.45 

13 с. Хума 1049.36 50.68 0.20 

14 с. Хърсово 4403.20 147.90 0.59 

  Всичко: 25029.15 911.64 3.64 

 

3.8. Структура на собствеността  

Най-голям дял от собствеността на териториите в Община Самуил има частната – 

11350.63 ха (45.34%), след нея се нарежда държавна частната – 6183.88 ха (24.70%) и 

Частни обществени организации – 2702.65 ха (10.80%). Останалите видове собственост 

заемат по-малко от по 10% от територията на Общината. В следващата таблица са 

разгледани вида собственост по населените места в общината. 

 

 



 

 

Таблица II.3.11. Баланс по вид собственост в Община Самуил  

Населено място 
Държавна 

публична 

Държавна 

частна 

Общинска 

публична 

Общинска 

частна 
Частна 

Частна 

обществени 

организации 

с. Богданци 7.72 377.47 39.10 35.72 902.16 104.18 

с. Богомилци 9.40 219.72 30.12 3.38 461.39 89.68 

с. Владимировци 62.35 399.10 89.43 31.10 1718.37 58.95 

с. Голяма вода 5.03 306.36 18.94 21.95 336.83 91.57 

с. Голям извор 1.15 860.91 51.59 68.80 1582.86 388.53 

с. Желязковец 7.32 880.69 53.54 173.10 540.44 503.63 

с. Здравец 0.40 199.28 36.18 30.59 794.11 53.21 

с. Кара Михал 8.65 243.29 26.45 48.04 486.25 202.88 

с. Кривица 0.00 631.65 51.49 121.89 451.76 169.90 

с. Ножарово 0.70 33.37 13.91 1.56 463.83 16.51 

с. Пчелина 3.39 384.02 20.44 1.20 584.36 71.53 

с. Самуил 25.46 279.46 60.36 53.82 513.77 97.25 

с. Хума 5.62 235.34 57.30 4.82 384.74 82.49 

с. Хърсово 38.60 1114.02 87.15 35.80 1979.58 663.57 

Всичко: 175.77 6164.68 636.00 631.77 11200.44 2593.88 

 

Населено място 

Частна 

чужди 

физически 

и 

юридически 

лица 

Частна 

религиозни 

организации 

Съсобстве-

ност 

Стопанисвано 

от общината 

Липсват 

данни 
Общо 

с. Богданци 2.96 0.00 97.01 42.65 0.00 1608.98 

с. Богомилци 8.07 2.90 78.63 150.78 0.00 1054.06 

с. Владимировци 144.63 3.47 206.01 141.31 0.00 2854.72 

с. Голяма вода 12.19 0.00 50.55 81.39 0.00 924.81 

с. Голям извор 0.00 4.67 125.96 291.93 0.00 3376.40 

с. Желязковец 17.83 7.84 119.82 58.14 0.00 2362.35 

с. Здравец 51.71 0.00 77.81 59.33 0.00 1302.62 

с. Кара Михал 0.00 0.52 79.60 29.39 0.00 1125.05 

с. Кривица 38.93 0.00 115.04 97.75 0.00 1678.39 

с. Ножарово 20.32 0.00 61.58 32.89 0.00 644.67 

с. Пчелина 46.59 0.00 72.80 87.97 0.00 1272.30 

с. Самуил 38.84 0.00 251.41 51.88 0.00 1372.24 

с. Хума 10.18 2.00 138.52 128.36 0.00 1049.36 



с. Хърсово 2.16 3.00 136.41 342.91 0.00 4403.20 

Всичко: 394.40 24.40 1611.14 1596.67 0.00 25029.15 

 

4. Обитаване 

4.1.Основни характеристики на жилищния фонд 

Състоянието на жилищния фон и жилищния стандарт на населението са важни 

характеристики за изпълнение на задачите на устройственото планиране. Жилищния 

фонд  и състоянието му като система на обитаване е в зависимост от броя на населението. 

Върху развитието му оказват значение различни качествени и количествени показатели. 

По данни на НСИ за броя жилища в община Самуил е 3 334, докато броя на сградите 

е 3 240. 

 

 

Таблица II.4.1. Брой на сгради и жилища в Община Самуил  

 Община Самуил 

Сгради 3 240 

Жилища 3 334 

 

По данни на НСИ има 3 334 жилищни помещения, от които 3025 са обитавани и 1 

029 необитавани.  

Таблица II.4.2.  Полезна площ в община Самуил от 2010 г. до 2013 г.  

 Полезна площ /кв.м./ 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Община Самуил 220435 231841 231575 231464 

 

Таблица II.4.3.  Жилищни сгради по брой на етажите 

Жилища по брой 

етажи 
Общо един два три четири пет 

шест и 

повече 

Страната 2 060 745 1 166 063 753 847 87 329 19 416 12 663 21 410 

Община Самуил 3 334 2 773 524 8 29 0 0 

Сгради по брой етажи 

Община Самуил 3 240 2 758 473 8 1 0 0 

Източник: Национален статистически институт  
 



Фиг.II.4.1. Жилища по брой етажи в странатаи Община Самуил  

 

От представените данни се вижда, че делът на едноетажните жилищни сгради в 

Община Самуил заемат 85,12 % от всички жилищните сгради в общината. В сравнение 

с този дял в страната, в община Самуил делът на едноетажните жилища в общината е по-

висок. Най-нисък е процента на четириетажните – 0,03%, като пететажни, шест и повече 

липсват.  

Високия дял на едноетажните сгради в Община Самуил е обоснован от 

преобладаващото нискоетажното застрояване в общината - предимно на един етаж. 

 

Таблица II.4.4. Жилищни сгради по брой на стаите2010 г. 

Местополо-

жение 

Брой стаи в сградата 

една две три четири пет 
шест и 

повече 
непоказано 

Област Разград 3672 16979 19548 13245 5594 3384  

Община 

Самуил 
84 672 1 200 933 378 195  

 

Таблица II.4.5. Жилищни сгради по брой на стаите 2011 г. 

Местополо-

жение 

Брой стаи в сградата 

една две три четири пет 
шест и 

повече 
непоказано 

Област Разград 2365 14652 19850 13154 5747 3849  

Община 

Самуил 
40 394 1 328 925 379 265  

един два три четири пет
шест и 

повече

Страната 56,58 36,58 4,24 0,94 0,61 1,04

Община Самуил 85,12 14,60 0,25 0,03 0,00 0,00
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Таблица II.4.6. Жилищни сгради по брой на стаите 2012 г. 

Местополо-

жение 

Брой стаи в сградата 

една две три четири пет 
шест и 

повече 
непоказано 

Област Разград 2366 14649 19852 13159 5746 3848  

Община 

Самуил 
40 393 1 326 924 379 265  

 

Таблица II.4.7. Жилищни сгради по брой на стаите 2013 г. 

Местополо-

жение 

Брой стаи в сградата 

една две три четири пет 
шест и 

повече 
непоказано 

Област Разград 2363 14643 19853 13161 5749 3850  

Община 

Самуил 
40 392 1325 924 379 265  

 

Основна част от жилищата в област Разград са двустайни, тристайни и 

четиристайни. В Община Самуил също най-голям дял заемат двустайните, тристайните 

и четиристайните жилища. 

 

Таблица II.4.8. Жилищни сгради по конструкция на сградите 

Община Самуил 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Стоманобетонни 

и панелни 
Брой 13 15 15 15 

тухлени Брой 2348 2499 2497 2497 

други Брой 1000 723 721 719 

Източник: Национален статистически институт  

От всички жилищни сгради, най-малък е процента на сградите със Стоманобетонни 

и панелни конструкция – 13 през 2010 и 15 през 2013 г., като техния брой се е увеличил 

с 2. Най-голям брой имат тухлените – 2 348 през 2010 г. и 2 497 през 2013 г. Както при 

стоманобетоните и панелни жилища, така и при тухлените броя се увеличава, като на 

тухлените за периода 2010 г. – 2013 г. с 149. На второ място са сградите с друга 

конструкция – 1000 през 2010 г. и 719 през 2013 г., като техния брой е намалял с 281 за 

периода 2010 г.– 2013 г..  

 

 

Таблица II.4.9. Жилищни сгради по форма на обитаване в страната и община 

Самуил  

Община Общо Вид на сградата 



Жилищна - 

обитавана 
Жилищна - необитавана 

Общо за страната 2 060 745 1 365 228 554 229 

Община Самуил 3 334 2 305 1 029 

Източник: Национален статистически институт  

 

Делът на обитаваните жилищни сгради в страната е 66.26%, този на необитаваните 

е 26.89%. 

В Община Самуил делът на обитаваните жилища е по-висок –69,14%, спрямо този 

в страната за сметка на необитаваните жилища, които  заемат 30,86 %. 

Съществено значение за комфорта на обитаване играе благоустроеността на 

жилищата. 

Таблица II.4.10. Жилища в Община Самуил по форма на собственост към 

01.02.2011г. 

Община Общо 

Държавна или 

общинска 

собственост 

Частна 

собственост на 

физически 

лица 

Частна 

собственост – 

на 

юридически 

лица 

Самуил 3334 52 3277 5 

Източник: Национален статистически институт  

Делът на частните собственици-физически лица е най-голям - 98.29%, държавната 

или общинска собственост притежават 1.56% от жилищните сгради, а юридическите 

лица притежават 0.15%. 

 

 От представените данни може да се направи съпоставка между следните 

показатели: 

 Брой жилища на 1000 д. от населението; 

По данни към 2011г. броят на обитаваните жилища е 3025 броя и население 6909 

души. На 1000д. от населението се падат 438 броя жилища. 

 Среден брой обитатели на 1 жилище; 

Средния брой на обитателите на едно жилище към 2011г.е 2.3 души. 

 Жилищна площ на 1 лице. 

По данни на НСИ жилищната площ към 2011г. е 231 841 кв.м., при което се пада на 

един жител 33.56 кв.м жилищна площ. 

 

 

5. Социални дейности и социална инфраструктура 



5.1. Образование 

Училищната структура и мрежа в община Самуил е съобразена с действащите 

законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски 

стратегии за развитие на образованието. 

Повишаването на качеството на образованието на територията на Общината е 

необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в 

условията на европейския пазар на труда. 

През последните седем години е в ход оптимизация на училищната мрежа, като през 

2006г. в състава й са влизали: 1 Средно общообразователно училище, 3 

Общообразователни училища, 1 Начално училище, с общ брой ученици - 795, и 8 детски 

градини и 1 филиал с общ брой деца - 223. През месец януари 2007 г. е закрито Начално 

училище „Г. С. Раковски", през месец август 2010 е закрит филиал на детска градина с. 

Богомилци. За периода от 2006 г. до 2014 г. е видно, че броят на учениците е намалял 

със 198, като броят на децата, посещаващи детски градини се задържа относително 

постоянен. 

 

❖ Целодневни детски градини 

Към 2015г. на територията на Община Самуил функционират общо 2 детски 

заведения – ЦДГ“Радост“- с.Владимировци,с филиали в селата Здравец, Ножарово, 

Богданци, Голяма вода и Обединени детски заведения – ОДЗ-с.Самуил с филиали в 

селата Хърсово, Желязковец. 

 

 Таблица II.5.1.  Брой деца в детските заведения в Община Самуил  

№ Учебно заведение 

Местонахождение 

Брой 

групи 

Капацитет Брой деца 2 год. яслена 

група 

1 ОДЗ "Кокиче" с.Самуил 4 групи 

+1яс.  

64 88 14 

 филиал "Осми март" 

с.Желязковец 

1 група 

смесена 

24 24  

 филиал "Първи гони" 

с.Хърсово 

1 група 

смесена 

23 22  

2 ЦДГ "Радост" 

с.Владимировци 

2 група 

смесена 

37 37  

 филиал "Здравец" 

с.Здравец 

] група 

смесена 

14 19  

 филиал "Бъдеще" 

с.Ножарово 

1 група 

смесена 

17 15  

 филиал "Детелина" 

с.Богданци 

1 група 

смесена 

17 14  

 филиал"Детска радост" 

с.Голяма вода 

1 група 

смесена 

12 12  

 Общо : 13 260 231 14 

Двете детски заведения се посещават от общо 231 броя деца. 



В детските заведения на територията на общината са заето общо 54.5 човека 

персонал в това число ръководен и обслужващ. 

 

Таблица II.5.2. Брой персонал в детските заведения 

№ 
Учебно заведение 

Местонахождение 

Брой 

групи 

Педагогиче-

ски 

персонал 

Непедагоги- 

чески 

персонал 

Щатна 

численост 

1 ОДЗ "Кокиче" с.Самуил 5 9 13 22 

 филиал "Осми март" 

с.Желязковец 

1 2 2 4 

 филиал "Първи гони" 

с.Хърсово 

1 2 2 4 

2 ЦДГ "Радост" 

с.Владимировци 

2 4 4 8 

 филиал "Здравец" 

с.Здравец 

] 2 2.5 4.5 

 филиал "Бъдеще" 

с.Ножарово 

1 2 2 4 

 филиал "Детелина" 

с.Богданци 

1 2 2 4 

 филиал"Детска радост" 

с.Голяма вода 

1 2 2 4 

 Общо : 13 25 29.5 54.5 

Източник: Общинска администрация-Самуил 

Основния проблем в детските заведения е малкия брой деца в групите по селата, 

където приемът се осъществява от 2.5 до 6 год. Единствено в ОДЗ "Кокиче" - с. Самуил 

и ЦДГ "Радост" - с. Владимировци 6 годишните деца в подготвителни групи една 

година преди постъпване в първи клас се обучават в самостоятелни групи. В другите 

детски градини децата се обучават в смесени групи, това поставя децата в 

неравнопоставеност с тези от града. В селата където няма детски градини обхващането 

на децата в ДГ се осъществява с ученически транспорт, който също е недостатъчен. 

Извозват се децата до най - близката детска градина от селата: Голям извор, Хърсово, 

Кривица, Богомилци, Хума и Пчелина. 

Сградите на всички детски градини в община Самуил са санирани, но имат нужда 

от детски площадки за игра. 

❖ Училища в Община Самуил 

През учебната 2014/ 2015 год. в Община Самуил функционират 4 

общообразователни училища с общ брой на ученици - 590 разпределени, както следва: 

 

 

Таблица II.5.3. Брой ученици през учебната 2014/2015г 



Училища Брой ученици Брой 

паралелки 

СОУ „Св. Св.Кирил и Методий 

с.Самуил 

315 15 

ОУ „Христо Ботев" с.Владимировци 141 8 

ОУ „Св. П. Хилендарски" с.Хърсово 74 4 

ОУ „Кл. Охридски" с.Желязковец 60 4 

Общо 590 31 

Източник: Общинска администрация-Самуил 

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Самуил e средно общообразователно 

училище на територията на общината в което се обучават ученици от - I до XII клас, от 

четиринадесетте населени места на общината. 

 

Таблица II.5.4.Брой персонал в учебните заведения през учебната 2014/2015г  

Училища Педагог. 

персонал 

Непедагог. 

персонал 

Общ 

брой 

СОУ „Св. Св.Кирил и Методий 

с.Самуил 

30 13 43 

ОУ „Христо Ботев" с.Владимировци 18 6.5 24.5 

ОУ „Св. П. Хилендарски" с.Хърсово 8 2 10 

ОУ „Кл. Охридски" с.Желязковец 7 2.5 9.5 

Източник: Общинска администрация-Самуил 

 

Таблица II.5.5. Брой учащи по населени места в Общината.  

№ Населени места Брой учащи от 7 до 18 год. 

1 Желязковец 103 

2 Здравец 45 

3 Богданци 56 

4 Ножарово 54 

5 Владимировци 114 

6 Кривица 25 

7 Хърсово 64 

8 Г.вода 29 

9 Г. извор 61 

10 Кара Михал 1 

11 Самуил 134 

12 Пчелина 11 

13 Хума 12 

14 Богомилци 22 

Източник: Общинска администрация-Самуил 



 Материалната база на учебните заведения      

Състоянието на сградния фонд на образователната инфраструктура на територията 

на общината е в добро състояние. През 2011год. по проект "Ремонт, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност" на СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил , с подкрепата на 

устойчивото развитие на Община Самуил по ОПРР е санирана. Сградния фонд на 

останалите училища е в добро състояние. Сградите на всички детски градини е в добро 

състояние и са санирани през 2009 год. Ще се търсят възможности за финансиране по 

различни програми за обновяване на материалната и техническата база  на 

образователните институции свързани с ремонт, оборудване и обзавеждане на детските 

заведения в община Самуил, ремонт и оборудване на физкултурни салони в учебните 

заведения в община Самуил, подмяна на отоплителни системи и инсталации в училищата, 

обновяване и оборудване на учебни кабинети, лаборатории, осигуряване на нови учебни 

автобуси за учениците на община Самуил и др. 
 

Сградният фонд на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий" - с. Самуил притежава високи 

архитектурно технологични екстериорни и интериорни показатели, които го обуславят 

като съвременна образователна институция. 

 

Таблица II.5.6. Брой компютърни зали и компютри в училищата, в община 

Самуил 

Училища Брой 

зали 

Брой 

компютри 

Администратор

и 

СОУ „Св. Св.Кирил и Методий 

с.Самуил 

2 33+3 сървър 6+1 лаптоп 

ОУ „Христо Ботев" с.Владимировци 2 18+1 сървър 3+1 лаптоп 

ОУ „Св. П. Хилендарски" с.Хърсово 1 11 1+2 лаптоп 

ОУ „Кл. Охридски" с.Желязковец 1 7+1 сървър 1+1 лаптоп 

Общо 6 69+4 сървъра 11+5 лаптопа 

Източник: Общинска администрация-Самуил 

Училищата в община Самуил разполагат с 6 компютърни зали, 69 компютъра + 4 

сървъра и 11 администратора + 5 лаптопа. 

 

През 2011 г. е приключил проект "Ремонт, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност" на СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Самуил, с подкрепата на 

устойчивото развитие на Община Самуил по ОПРР. 

Основният учебен корпус и прилежащите му помещения са изцяло ремонтирани: 

пълна топлоизолация, покривна хидроизолация, частично подменена и осъвременена 

локална отоплителна инсталация, действаща модерно оборудвана училищна кухня, 

складови помещения и зала за хранене, новооборудвани две компютърни зали с 20 

персонални терминални работни места. Възстановени са бани и сервизни помещения в 

спортната зала, които отговарят на санитарно-хигиенните норми. 

Училищният спортен комплекс в значителна степен е с подобрени осъвременени 

показатели - най-вече физкултурен салон. Училищният комплекс поддържа високи нива 



на здравно – хигиенни, топлинни и осветителни норми, благоприятстващи и 

стимулиращи подрастващите. Създадена е благоприятстваща естетическа среда.  

Основен проблем през последните години в общината е пълняемостта на групите и 

паралелките, тъй като обикновено броят на учениците е толкова, колкото да съществува 

по една самостоятелна паралелка от І до VІІІ клас, най-често с минимален брой ученици 

по Наредба №7/2000 г. на МОН. Като цяло сериозен проблем през последните години са 

основните училища в селата: Желязковец и Хърсово /с под 100 ученика/. В тях 

обучението се осъществява в смесени паралелки. Качеството на образование в тези 

смесени паралелки се понижава и понякога учениците излизат неконкурентоспособни на 

национални изпити и конкурси, въпреки усилията на учителите. Трудно покриват и 

високите критерии на държавно образователните изисквания. 

Слабата грамотност, липсата на подкрепяща среда за децата от страна на 

родителите им, води до тяхното изоставане в училище и в не малко случаи и до 

приключване на училищната им заетост в ранна възраст. Изключително неблагоприятно 

въздействие върху бъдещото развитие оказват и увеличаването на неграмотността и 

влошаването на образователната структура сред младите хора до 25 години. 

В някой от населените места на община Самуил все още не се предоставя интернет 

услуга, което е свързано с непознаване на компютъра, като средства за достъп до 

“неограничена” информация и като възможност за обогатяване на знанията, опознаване 

на света и развиване на културата от подрастващите. 

В извънкласните кръжочни форми и клубове по интереси в СОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий”, ОУ “Христо Ботев” и “Св. Паисий Хилендарски” са включени 201 деца. В ОУ 

”Св. Климент Охридски”, поради малкия брой ученици /62 – слети паралелки/ и 

недостатъчния бюджет няма възможност за извънкласни форми и полуинтернатни 

групи. 

Превантивната работа сред подрастващите се извършва чрез МКБППМН и 

училищни комисии за превенция на противообществените прояви. На територията на 

общината не са констатирани случаи на проституция, сексуално насилие, употреба на 

наркотици и др. упойващи вещества. 

 

5.2. Здравеопазване 

В община Самуил здравната мрежа е представена предимно от извънболнична 

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

на населението в общината се осъществява главно от "МБАЛ „Св. Иван Рилски - 

Разград" и "МБАЛ - Исперих" ЕООД. 

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

разпределени по следния начин: 

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

Кривица, Богомилци; 

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

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



На територията на община Самуил има 2 индивидуални практики за извънболнична 

помощ в селата Самуил и Хърсово. 

В общината към месец декември 2012г. има 2 лекарски практики по дентална 

медицина, както следва: 

✓ 1 практика с център с. Самуил обслужва с. Самуил, с. Кривица, с. Богомилци, с. 

Хума, с. Желязковец, с. Хърсово, с. Голям извор, с. Голяма вода и с. Кара Михал; 

✓ 1 практика с център с. Владимировци обслужва с. Владимировци, с. Богданци, с. 

Ножарово, с. Здравец и с. Пчелина; 

 

 Брой лекари, аптеки и частни лекарски кабинети; Състояние на сграден 

фонд, извършени ремонтни дейности през последните 10 г. 

✓ Брой лекари - 2 

✓ Аптеки – 1 -Самуил, ул.Хаджи Димитър №4; 

✓ Частни лекарски кабинети – няма 

 

 Състоянието на сградния фонд 
 

Ще се търсят възможности за финансиране по различните програми свързани с 

ремонт и обновяване на лечебните заведения за извънболнична помощ и медицински 

кабинети, тъй като през последните 10 години не са извършвани ремонтни дейности. 

Общината има нужда от една линейка, понеже използва услугите на ЦСМП - Разград, но 

линейките идват много бавно. В общината е необходимо медицинско оборудване за 

медицинските кабинети в училищата, детските градини, здравните служби, има недостиг 

и на медицински кадри: лекари и медицински сестри за обслужването на населението и 

потребителите на социални услуги. 

Броят на диспансеризираните болни в Община Самуил е 692 души, а лицата с 

увреждания са над 800. Здравно неосигурените лица в общината са над 40% от 

населението. Като най-голям е броят на здравно неосигурените лица са в селата: 

Желязковец, Хърсово и Голям извор.  

Към училищата и детските градини са назначени 6 души медицински персонал. 

Въвеждането им в учебните и детските заведения е с полезен ефект за следене на 

развитието им, отразяване в личните им картони и изпращане на ранна диагностика при 

забелязване на болестни състояния: 

✓ Медицински кабинет към СОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Самуил - Назначен 

медицински фелдшер; 

✓ Медицински кабинет към ОУ "Христо Ботев" с. Владимировци и ЦДГ „Радост" с. 

Владимировци, назначени - 1 медицински фелдшер и 1 медицинска сестра; 

✓ Медицински кабинет към ОДЗ „Кокиче" с. Самуил, назначена -1 медицинска 

сестра; 

✓ Медицински кабинет към ОУ „Св.Климент Охридски" и филиал ЦДГ „Осми март" 

с. Желязковец, назначена -1 медицинска сестра; 



✓ Медицински кабинет към филиал ЦДГ „Бъдеще" с.Ножарово, назначена - 1 

медицинска сестра и обслужва филиали: ЦДГ „Детелина" с. Богданци и ЦДГ „ 

Детелина" с. Здравец; 

✓ Медицински кабинет към ОУ „Св.Паисий Хилендарски" и филиал ЦДГ „Първи 

юни" с. Хърсово, назначена- 1 медицинска сестра и обслужва филиал ЦДГ „Детска 

радост" с. Голяма вода. 

 

5.3. Култура 

Основни културни средища в общината са 14-те читалища, регистрирани съгласно 

ЗНЧ. В дейността им се включва библиотечно дело, любителско творчество, културна и 

кръжочна дейност, организиране на обществени прояви. Значението на читалищата е 

голямо и те са единствената материална база в населените места, където могат да се 

провеждат не само концертни изяви, но и различни събирания на местната общност. 

Библиотечната дейност е добре развита всички читалищата в общината разполагат с 

библиотеки. Те са единствените обществени сгради в селата, в които се извършват 

културни мероприятия и са запазили културно-просветната си значимост. 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. Предвижда се поетапен ремонт на читалищни сгради в общината, 

което може да постигне както със средства от проекти за дофинансиране на читалищата 

към Министерство на културата, общинския бюджет, така и чрез осигуряване на 

допълнително финансиране с проекти по предвидените мерки в Оперативните програми 

на ЕС, модернизиране и осъвременяване на културните дейности в читалищата на 

община Самуил. 

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

ремонтирани, но сградите на останалите читалища в общината се нуждаят от ремонт.  

 

Таблица II.5.7. Брой читалища, кина, музеи - капацитет( бр. места), състояние на 

сградния фонд 

№ Наименование на читалище Местонахождение Капацитет 

(бр. места) 

Състояние на 

сградния фонд 

1. 
Читалище "Христо Ботев - 1925" - Самуил 

150 Отлично - Извършено 

цялостно саниране през 

2 
Читалище "Паметник - 1872г. " - Хърсово 

150 Отлично - Извършено 

цялостно саниране през 

3 
Читалище "Н. Вапцаров" - Здравец 

150 добро 

4 
Читалище "Свобода -1919г," - Голяма вода 

100 добро 

5 
Читалище " Иван Вазов -1018"- Владимировци 

300 Отлично - Извършено 

цялостно саниране през 

 
Читалище " Отец Паисий - 1937г."- Желязковец 

100 Добро - извършени са 

ремонтни дейности през 

2014 год. 



7 
Читалище "Напредък- 1896г. Голям извор 

300 Нуждае се от ремонт 

8 
Читалище "Просвета - 1924г."- Богданци 

110 Добро - извършени са 

частични ремонтни 

дейности . 

9 
Читалище "Васил Левски - 1937г. "-Богомилци 

300 Добро - извършени са 

частични ремонтни 

дейности през 2014 г. 

10 

 
Читалище "Развитие -1903г. "-Кривица 

110 Нуждае се от ремонт 

11 
Читалище "Петър Берон -1929г."- Пчелина 

20 м. - 

библиотека 

добро 

12 
Читалище "Васил Левски - 1945г."-Хума 

300 добро 

13 
Читалище "Хр. Ботев -1921 г. "-Кара Михал 

110 Нуждае се от ремонт 

14 
Читалище "Бъдещност -1930г. "- Ножарово 

30 м. - 

библиотека 

добро 

Източник: Общинска администрация-Самуил 

 

Значението на читалищата е голямо и те са единствената материална база  в 

населените места, където могат да се провеждат не само концертни изяви, но и различни 

събирания на местната общност. Читалищата са естествен притегателен център, средища 

за общуване и социални контакти на жителите в населените места на общината. 

Библиотечната дейност е добре развита всички читалищата в общината разполагат 

с библиотеки. Те са единствените обществени сгради в селата, в които се извършват 

културни мероприятия и са запазили културно-просветната си значимост. 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. Ежегодно се приема годишна програма за развитие на читалищата 

на територията на общината. 

Първото читалище е основано в края на 1872 г. в с. Хърсово. За първи път театрално 

представление - "Многострадална Геновева" е организирано през 1873 г. в една от стаите 

на класното училище. 

По проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и 

комуникация за всеки” в читалищата, НЧ ”Христо Ботев - 1925г.”- с. Самуил и НЧ ”Иван 

Вазов – 1918 г.” с. Владимировци са оборудвани компютърни кабинети и се предоставят 

интернет услуги на населението в селата. 

Самодейни танцови и певчески групи от деца към две читалища, в с. Ножарово и с. 

Владимировци. До 2011 г. към читалище с. Голям извор е функционирала ромска 

самодейна певческа и танцова група. 

С осигурените средства в размер на 1 091 808 лв. по Мярка-321” Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони от Програма за Развитие на селски райони 

за периода 2007-2013 г, Проект „Подобряване на съществуващи центрове за 



предоставяне на културни услуги за населението на територията на общината” е 

извършен основен ремонт на НЧ ”Паметник -1872 г.” - с. Хърсово, НЧ ”Христо Ботев -

1925 г.” - с. Самуил и НЧ ”Иван Вазов-1918г.” с. Владимировци. Предвижда се поетапен 

ремонт на читалищни сгради в общината, което може да постигне както със средства от 

проекти за дофинансиране на читалищата към Министерство на културата, общинския 

бюджет, така и чрез осигуряване на допълнително финансиране с проекти по 

предвидените мерки в Оперативните програми на ЕС, модернизиране и осъвременяване 

на културните дейности в читалищата на община Самуил. 

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

и на всички етнически групи. 

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

ремонтирани, но сградите на останалите читалища в общината се нуждаят от ремонт.  

Като община с приоритетно място за развитие на социалните услуги и интеграция 

на уязвимите групи на 5 май честват Международния ден на хората с увреждания в 

селата: Кривица, Богомилци, Самуил, Хърсово, Владимировци и Пчелина, като 

организатори на събитието са управителите на социалните услуги, кметове по населени 

места и общинската администрация. 

Населението на община Самуил отбелязва всички национални християнски и 

мюсюлмански празници, които ежегодно се публикуват в културния календар на 

общината. 

 

 Религия 

Населението на община Самуил отбелязва всички национални християнски и 

мюсюлмански празници, които ежегодно се публикуват в културния календар на 

общината. 

Община Самуил разполага с религиозни храмове във всички населени места. 

Към октомври 2013 г. по мярка 321 в община Самуил са подписани договори за 

финансиране на реставрацията на храмовете в с. Голям Извор, с. Желязковец и с. 

Хърсово. Между 2007 и 2011 г. в община Самуил са ремонтирани 2 молитвени храма 

(джамии) на стойност 160 739 лв. 

На територията на община Самуил действат 5 православни храма и 11 джамии, 

съответно както следва: 

 

Таблица II.5.8.Религиозни обекти - състояние на сградния фонд, историческа 

справка 

№ Наименование, 

местоположение 

Състояние на сградния 

фонд 

Историческа справка 

1 с. Самуил: 

- Църква, ул. „Драва“ № 1 

- Джамия, ул. „Плиска“ № 2 

Много добро – 

Ремонтирана е джамията 

 

2 с. Богомилци: 

- Джамия, ул. „Морава“ № 1 

Много добро – 

Ремонтирана 

 



3 с. Богданци: 

- Църква, ул. „Г. Вашингтон“ №1 

- Джамия, ул. „Кокиче“ № 1 

Направен е частичен 

ремонт на църквата. 

Много добро – 

Ремонтирана е джамията 

 

4 с. Хума: 

- Джамия, ул. „Гео Милев“ № б. 

Много добро – 

Ремонтирана 

 

5 с. Кривица: 

- Джамия, ул. „Ивайло“ № 68. 

Много добро – 

Ремонтирана 

 

6 с. Пчелина: 

- Джамия, ул. „Куванджилар“ 

№31. 

Добро  

7 с. Ножарово: 

- Джамия, ул. „Христо 

Смирненски“ № 25. 

Много добро – 

Ремонтирана 

 

а с. Владимировди: - Джамия, ул. 

„Паламарска“ № 9. 

Много добро – 

Ремонтирана 

 

9 с. Здравец: 

- Джамия, ул. „Рила“ № 27. 

Добро  

10 

11 

с. Голяма вода 

- Джамия, ул. „Царевец“ № 16 

Много добро – 

Ремонтирана 

 

с. Желязковец: 

- Църква, ул. „Тракия“ №18; 

- Джамия, ул. „Омуртаг“ № 2А 

Църквата е в много добро 

състояние – основно е 

ремонтирана през 2014 

год. Джамията е в добро 

състояние направени са 

частични ремонти и 

освежавания. 

В Желязковец има 

малка каменна църква, 

подобна на параклис 

от около I860 г. Към 

стаичка в нея се 

споменава за килийно 

училище от 1863 г. 

Старата църква е била 

съборена през 1930 г. 

Красивата нова църква 

„Св. Богородица“ е 

започната като строеж 

през 1928 г. 

12 с. Голям извор: 

- Църква, ул. „Васил Левски“ № 

89 

добро От неизвестно време в 

селото съществува 

църквата „Света 

Троица“. На 27 май 1930 

г. е осветена новата 

църква „Света Троица“- 

една от най-хубавите в 

Лудогорието. 



13 с. Хърсово: 

- Църква „Св. Параскева“ ул. 

„Александър Стамболийски“ № 

30 

добро  

Източник: Общинска администрация-Самуил 

 

Предстои основен ремонт, реконструкция и реставрация на църквите в селата: 

Желязковец, Богданци, Хърсово и Голям извор. 

 

5.4. Спорт 

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Самуил. 

Общината разполага със спортен комплекс с обща площ 46 340 кв. м и застроена 

площ 75 кв. м, включващ зала за фитнес, съблекални, административна сграда. 

Комплексът включва и стадион, тенис-корт, футболно игрище, писта. В момента 

комплексът се използва предимно от футболен клуб "Локомотив"- Самуил. Състоянието 

на материалната база е незадоволително и се нуждае от ремонт и обновяване. 

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

с. Владимировци с капацитет 200 бр. седящи места;  с. Богданци с капацитет 100 бр. 

седящи места;  с. Ножарово. 

Под патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни 

ученически състезания и прояви. 

В областта на спорта общинската политика е насочена към съхранение и развитие 

на дейността на трите спортни клуба: ФК "Локомотив", ФК "Вихър" и един клуб по 

борба - СКБ "Шампиони".  

В училищата учениците са обхванати по учебен план в различни занимания по 

физическо възпитание, като в някои училища има и спортни клубове. Във всички 

училища съществуват физкултурни салони. 

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

 

Таблица II.5.9.Брой спортни бази в Община Самуил 

ОБЕКТ АДРЕС Капацитет 

на обекта 

Площ на 

УПИ - дка. 

Сгради Ремонти 

Стадион с.Самуил, 

ул."Паркова" №3 

500 бр.седящи 

места 

46 340 

кв.м. 

Двуетажна 

масивна сграда с 

предназначени е за 

„Спортни 

мероприятия" със 

застроена площ 75 

кв.м. построена 

през 1962г. 

Н е  е  

извършен 



Стадион с.Богданци, ул 

.Ивайло" №1 

100 бр.седящи 

места 

1 Едноетажна 

масивна сграда с 

предназначени е за 

„Спортни 

мероприятия" със 

застроена площ 

102 кв.м. 

Построена през 

1961 г. 

Не е 

извършен 

Стадион с.Владимировци, 

ул."Никола 

Петков" 

200 бр.седящи 

места 

28 437 

кв.м. 

Едноетажна 

масивна сграда с 

предназначени 

е„Спортна 

сграда" със 

застроена площ 

136 кв.м. 

построена 

през1911 v 

Извършено 

саниране 

на обекта 

през 2013 

год. 

Стадион с.Ножарово, 

ул."Хр. 

Смирненски" №1 

 16 340 

кв.м. 

Едноетажна 

масивна сграда с 

предназначени 

е„Спортни 

мероприятия" със 

застроена площ 60 

кв.м, построена 

през 1960г. 

Н е  е  

извършен 

Физкултурен 

салон 

с.Самуил, 

ул."черни връх" 

№25 

100 390 кв.м.  Цялостен 

ремонт 

през 2011 

год. 

Физкултурен 

салон 

с.Хърсово, 

ул."Ал.Стамболи

йски" № 16 

 160 кв.м.  Цялостен 

ремонт 

през 2009 

год. 

Физкултурен 

салон 

с.Владимировци, 

ул."Хр.Ботев" №1 

50 440 кв.м.  Цялостен 

ремонт 

през 2010 

год. 

 

5.5. Социални дейности 

В община Самуил има много добре развити социални дейности и се предоставят 

широк спектър от социални услуги. В цялостната политика на общината е заложено 

приоритетно място за развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи.  



Социалните услуги са от голямо значение за преодоляване на социалната изолация. 

Тази група услуги и по-специално, услугите в общността, имат принос към всички 

области на интеграция на хората в неравностойно положение - заетост, образование, 

премахване на дискриминацията, здравеопазване и др. Тенденциите във възрастовата 

структура на населението предполагат предоставянето на адекватни социални услуги и 

на възрастното население. Предвиждат се услуги, които да обхващат всички категории 

възрастни хора и хора с увреждания и да предлагат адекватен отговор на техните 

потребности. Разкриване на различни модели превантивни социални услуги с ранна 

степен на интервенция е неизменна потребност, която цели предотвратяване 

зависимостта на възрастните хора и тяхната социална изолация. 

 

Таблица II.5.10. Социални услуги в община Самуил  
 

Социална услуга Капацитет 

Център за обществена подкрепа, с. Самуил 20 

Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Владимировци 30 

Защитено жилище, с. Богомилци 15 

Защитено жилище, с. Самуил 14 

Защитено жилище, с. Кривица 8 

Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания, 

с. Хърсово 

15 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост, с. Пчелина 

15 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Самуил 86 

Общо за общината: 203 

Източник: "Областна стратегия за развитие на Област Разград 2014-2020 г. " 

 

❖ Социални услуги в специализираните институции 

Те се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в 

общността. Хората, които искат да ползват услугите, предоставяни в социалните 

институции трябва да отговарят на определени критерии и условия, които се различават 

в зависимост от вида на институцията. 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Самуил, ул. „Любен 

Каравелов" № 4, община Самуил, област Разград е с капацитет 86 потребители. 

 

❖ Социални  услуги в общността 

Община Самуил активно работи за разкриване на услуги в общността, които да 

отговарят най - пълно на потребностите на уязвимите групи от общността. Услугите 

предоставени в общността имат за цел да подобрят условията за живот както на хората, 

които живеят изолирани по домовете си, така и на тези които ползват услуги в 

специализирани институции. 



В изпълнение на Плана на Агенцията за социално подпомагане за реформирането 

на институциите, в който е включен "Дом за възрастни хора с физически увреждания" с. 

Хърсово, през м. юни 2011 г. е преобразуван на "Център за настаняване от семеен тип" 

за лица с физически увреждания с. Хърсово. 

✓ "Център за настаняване от семеен тип " за лица с физически увреждания с. 

Хърсово, ул. „Пейо Яворов" №1, община Самуил, област Разград е с капацитет 15 

потребители. Числеността на персонала му е 14 щатни бройки в т. ч.: 1 - директор; 

3 - медицински сестри; 1- трудотерапевт; 1 - готвач и санитари. 

✓ Защитено жилище „Шанс за нов живот ",с. Кривица, ул. „Ивайло" № 40А е с 

капацитет 8 потребители. Числеността на персонала му е 5 щатни бройки: 1 - 

управител; 2 - социални работници и 2 – трудотерапевти.  

✓ Защитено жилище,с. Самуил, ул. Драва № 2, община Самуил, област Разград, с 

капацитет 14 потребители е разкрито през месец юни 2009 г. Числеността на 

персонала му е 9 души: 1 - управител; социални работници; трудотерапевти и 

медицинска сестра.  

✓ Защитено жилище, с. Богомилци, ул. „Гео Милев" №2, община Самуил, област 

Разград, разкрита през месец март 2011 год., с капацитет 15 потребители. 

Числеността на персонала му е 9 души: управител; социални работници; 

трудотерапевти. 

✓ Център за обществена подкрепасе намира в с. Самуил на ул. „Хаджи Димитър" 

№ 5, община Самуил, област Разград, разкрит през май 2011 г. с капацитет 20 

потребители.  

✓ Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, с. Владимировци, 

ул." Васил Левски" № 2, разкрит през май 2011г. с капацитет на 30 потребители. 

Обслужващия персонал на ЦСРИ се състои от: управител; социален работник; 

кинезитерапевт; педагог; трудотерапевт и шофьор. ЦСРИ разполага и със 

собствен превоз, с който се водят деца и лица за работа в основната сграда в с. 

Владимировци. 

✓ "Център за настаняване от семеен тип" за лица с умствена изостаналост“ 

с. Пчелина, ул. „Куванджилар" № 4, община Самуил, област Разград, разкрит 

месец август 2013 год., с капацитет 15 потребители. Числеността на персонала му 

е 14 щатни бройки: директор, социален работник, медицински специалист, 

трудотерапевти, готвач, домакин и санитари. 

✓ Проект „Социално включване"- изградена е сграда за „Предоставяне на 

социални услуги за деца и техните родители",с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър" 

№3.  

✓ "Център за настаняване от семеен тип за стари хора“ с. Хума, ул. „Гагарин" 

№ 4, с капацитет 13 души потребители на услугата, разкриване през 2015г. 

 

❖ Социални кухни на територията на общината 

На територията на община Самуил няма социални кухни по населени места, не се 

осъществява патронаж. По проект "Обществена трапезария" от Фонд „Социална 



закрила" към МТСП в четиринадесетте населени места на общината се предоставя 

безплатна храна на 125 лица. В Община Самуил се предвижда разширяване обхвата на 

услугата  Домашен социален патронаж в с. Самуил, предоставяне на услугите „Личен 

асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, Обществена трапезария за 

социално слаби лица. 

 

6. Техническа инфраструктура 

6.1. Електроснабдителна мрежа 

Електроснабдяването на община Самуил и цялостното стопанисване на 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “Енерго-

Про Мрежи” АД, район Варна. 

“Енерго-Про Мрежи” АД, електроенергийният системен оператор, осъществява 

единното оперативно планиране, координиране и управление, осигурява 

експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната 

мрежа, поддържането на спомагателните мрежи, както и ремонтните дейности и услуги 

и поддържа електропроводи високо напрежение на територията на община Самуил.  

Всички 14 населени места на територията на община Самуил са електрифицирани. 

На територията на Общината няма електрически подстанции, както и електропроводи от 

типа 110 KV. Електропроводите 20 KV са на желязо - решетъчни и железобетонни 

стълбове. Работеща електропреносна мрежа: - 20 KW въздушна и 20 KW кабели. 

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

подмяна. 

Електроснабдяването на община Самуил и цялостното стопанисване на 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от "Енерго-

Про Мрежи" АД, район Варна. 

Всички бъдещи инвестиции на " Енерго-Про Мрежи" АД Варна ще са насочени към 

постигане на висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и клиентското 

обслужване, както и към утвърждаване на култура на взаимно доверие и лоялност. 

Уличното осветление в общината се нуждае от цялостно обновяване с 

енергоспестяващи тела. 

По данни на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, на територията на 

община Самуил не преминават надземни и подземни електропроводи и не са изградени 

подстанции, собственост Електроенергиен системен оператор ЕАД. 

 Относно състоянието електроразпределителната мрежа на територията на община 

Самуил, собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД предоставя следната информация: 

 

Таблица II.6.1.Технически характеристики на електроразпределителната мрежа 

Община Възлова Ел.проводи 

СрН. 

ТП ТП 

 бр. км. Бр. кVA 

Самуил 1 91.04 39 7153 



 

6.2. Водоснабдителна система 

 Водоизточници 

Община Самуил се водоснабдява от местни водоизточници, които се намират на 

нейна територия. Всички села са водоснабдени. 

На територията на общината има изградени 11 помпени станции, които са в 

експлоатация. В процес на изграждане са още две - дълбок сондаж Желязковец и дълбок 

сондаж Кривица. Има 5 дълбоки сондажа, 9 шахтови кладенци, 13 каптажа и 11 водоема. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица II.6.2. Данни за водоизточниците, на които са издадени индивидуални разрешителни за ползване  
№ 

по 
ред 

ВОДОИЗТОЧНИК -

имот № 

№ на имота населено 

място/землище/ 

• подземно водно тяло 

• подземен воден обект 

дълбочина на 

съоръже- 
нието/диа- 

кондуктор- на 

колона 

експлоатационна 

колона 

водоприем- на 

част 

помпен 

агрегат и 
дълбочина на 

пускане 

Проектен 

дебит- 

разпределение на 

разрешеното водно 

координати на 

съоръжението 

средного- 

дишен/ 

денонощно годишно 

1 2 3 5 6 7 8 9 1

0 

11 1

2 

1

3 

14 

1. •СК - ТКР-2ХГ към 

ПСТ.Вода"» 

имот 

№003161 в землище на 

с.Г Вода ЕКАТТЕ 

15669 

BG1G0OO0J3KO48- 

карстови води в Малм-

Валанжскя басейн 

СК с дълбочина 

952 м 

а/ 

метална 

колона ф 

425мм, ОТ 

0-325м 

затръбно 
цементи- 

рана 

61 

стоманена ф 269 

мм. интервала от 

325 -952м. е 

необсаден ствол 

в) 

открит ствол с 

ф269 мм. от 

325 - 952 м. 

пототяем п.а." 

Сайер", 

спуснат на 

205 м„ Q=15 

л/сек 

Нп=280м. 

Qcp.r.=2,6л/с(

Змакс.=8л/с 

до 225 мз до 

82000мз 

WGS84: 

N43°33'55.71" 

Е26°49'57.07" 

2. •каптиран извор - 

ШК към 

ПСТ.ИЗвор"» 

№045002 
землище 

Г.Извор 

ЕКАТТЕ15671 

BG1G0000K1Ь041 - 
карстови води в Русенска 

формация 

Представлява каптиран карстов извор катокаптажът му е оформен 
като шахтов кладенец с преливник с дълбочина 20 м. и диаметър 

3,0 м, който функционира като водосъбирателна.водовземна и 

преливна камера над него е изградена тухлена постройка 
(бункер)за ел.захранване на П.А. 

водовземанет
о се 

осъществява 

с потопяем 
п.а. 11ПВ 25 

X 3, спуснат 

на дълбочина 
11.5 м.от 

плочата на 

каптажа 

Qcp.r.= 

4,78л/с 

до 649 мз ДО 
150738мз 

WGS84: 

N43°33'59.1562 

3" 

Е26°43'02.5676 
0" 

3. •Каптиран извор 

"Степана" към 

ПСТ.Вода"» 

имот №088018 землище 
Хърсово с ЕКАТТЕ 

77579 

• BG1G000K1HB50- 
карстови води в Разградска 

формация •долнокреден 

водоносен хоризонт 

каптажът представлява зидана подземна камера 2,30/1,40м,на дълбочина 1,50 м от 
кота терен = 328м.Разделена е на суха и мокра камера ,всяка с дължина1,00 

м.Отгоре е покрита с капак. 

0ср.д.разр.= 

0.50 л/с 

Оср.д.разр. 

= 0.50 л/с 

Огод.раз

р. = 

14591,00 

мз 

WGS_84-BL: 

N43e33'05.6" 

Е26°48'00,9" 

4. •Каптиран извор 

"Черен кайнак" към 

ПСТ.Вода"» 

имот №000226 землище 

Хърсово с ЕКАТТЕ 

77579 

• BG1G000K1НВ50- 

карстови води в Разградска 

формация •долнокреден 
водоносен хоризонт 

каптажът представлява зидана подземна камера 2,30/1,40м,на дълбочина 2,00 м от 

кота терен = 335м.Разделена е на суха и мокра камера ,всяка сдължина1,00 

м.Отгоре е покрита с капак. 

С5ср.д.разр.

= 1,50 л/с 

Оср.д.разр. 

= 1,50 л/с 

Огод.раз

р. = 

46206,00 

мз 

WGS_84-BL: 

N43°33'0,55.23" 

Е26°47'54.22" 

5. • БПС-ШК- 

ПС"Владимировци"

» 

11449.36.18 по 

кадастрална карта на 

с.Владими- ровци 

ЕКАТТЕ 11449 

BG1G0000K1Ь050- 

карстови води в Разградска 

формация 

шк 

с 

дълбочина 20 м 

а)устието на 

кладенеца е в 

масивна 

производствена 

постройка,к 
ъдето е 

разположено и 

електрическото 
оборудване 

б/ каменна 

зидария с 

вътрешен 

диаметър 

ф1200мм от 0 -20м 

в) каменна 

зидария с 

вътрешен 

диаметър 

Ф1200 мм , с 
филтрови 

отвори от 6 - 

20 м 

пототяем п.а. 

11ПВ25Х4, 

спуснат на д 

на18м , с 

работен 
дебит 2,0 л/с 

Qcp.r.= 

3.34л/с 

(Змакс.=11,0 

,л/с 

288,98мз до 

105478M

3 

WGS_84-BL: 

N43°37'06.23" 

Е26°52'38.03" 

6. •Каптиран 

извор"Гюрлюкчан"

към ПСТ.Вода"» 

имот 

№003160 на с. Г.Вода 

ЕКАТТЕ 15669 

• BG1G000K1НВ50- 

карстови води в Разградска 

формация 
• Барем-аптски водоносен 

хоризонт 

• Надморска височина 320 м 

каптажът представлява каптажна камера 2,6/3,4м,,която функционира като 

водосъбирателна.водовземна и преливна.Отгоре е покрита с капак. 

Qcp.r.=3,48л/

с 

299,80мз ДО 

109435,0

5м 

3 

WGS_84-BL: 

N43°33'41.66" 

Е26°49'42.56" 



7. • Каптиран извор - 

ПС"Фаика" 

имот 
№000366 на 0. Самуил 

ЕКАТТЕ 65276 

• BG1GOOOK1HB50- 
карстови води в Разградска 

формация 

• Барем-аптски водоносен 
хоризонт 

• Надморска височина 409 м 

каптажът представлява зидана подземна шахта 2,30/1,40м, на дълбочина 1,50м от 
кота терен=409,00м.Шахтата е разделена на суха и мокра камера,всяка с дължина 

1,00 м. 

Qcp.r.= 

3,15л/с 

271,77мз ДО 

99196,6 

мз 

WGS_84-BL: 

N43°31'21.90" 

E26°44'28.13" 

8. •БПС-

ШК"Дервента" към 

ПСФаика" 

имот 
№000311 нас. Самуил 

ЕКАТТЕ 65276 

BG1G000K1HB50- 
карстови води в Разградска 

формация 

• Барем-аптски водоносен 
хоризонт 

• Надм. височина 275,5 м 

ШК с 
дълбочина 

10 м 

кладенецът е с ф 3500мм,покрит с 
метален капак. Над него е изграден 

бункер и в него е монтиран П А. 

•пототяем п.а. ЕЦВ Q=3,5 л/с, 
Нп=75м N=11kw, спуснат на 

дълбочина 6-8 м 

Qcp.r.= 0,5л/с 43,2мз до 

15768 мз 

WGS_84-BL: 

N43°31 '57.34" 

Е26°44'55.68" 

9. •СК - ПС"Здравец"» имот с 

индентифи- 
катор 

30630.32.37 по 

кадастралната карта на 
с. Здравец, ЕКАТТЕ 

30630 

BG1G0000J3K051- карстови 

води в Малм-Валанжския 
басейн 

•СК с 

дълбочина 
700 м - 

затваря се с 

метален 
капак, а 

около него 
е 

изградена 

бетонова 
шахта 

б/ метална 

тръба с 
вътрешен ф 

500 мм от 0 

-20м, 

б/ метална 

тръба с 
вътрешен ф 

350 мм от 

20' 280м 

в) в 

интервалът 
280 - 700 м 

е 

необсаден 

•пототяем п.а. ЕЦВ 10-63-150, 

спуснат на дълбочина 96 м / 8 
тръби х12 м / 

Qcp.r.= 

5,86л/с 

до 

506,58мз/де

н. 

ДО 

184902,З

мз 

WGS84: 

N43°38'31.81" 
Е26°53'54.13" 

Н=228,5м. 

(БВС) 

10. •каптиран извор 

"Хвойна -1 " към 

ПСТ.Извор"» 

имот № 

000297 

землище 
Желязковец, 

ЕКАТТЕ29218 

• карстови води в Разградска 

формация с код 

BG1G000K1НВ50 
•Долнокреден хотрив 

баремски 

каптажът представлява бетонова подземна камера 2,30/1,40м,на дълбочина 1,50 м 

.Шахтата е разделена е на суха и мокра камера ,всяка с дължина1,00 м.и дълбочина 

1,5 м.. 

<2пр.ср.ден.

=0,5 л/с 

Опр.ср.ден

=0,5 л/с 

Ор.год.= 

14515 

куб.м. 

WGS84: 

N-43°32'9.7", Е- 

26°42'20.08" 
Z=372,0000M. 

11. •каптиран 

извор"Хвойна - 2 

"към ПСТ.Извор"» 

имот №000296 
землище 

Желязковец, 

ЕКАТТЕ29218 

•карстови води в Разградска 
формация с код 

BG1G000K1HB50 

•Долнокреден хотрив 
баремски 

каптажът представлява бетонова подземна камера 2,30/1,40м,на дълбочина 1,50 м 
.Шахтата е разделена е на суха и мокра камера,всяка с дължина1,00 м.и 

дълбочина 1,5 м.. 

(Зпр.ср.ден.= 

0,4л/с 

(Зпр.ср.ден

. = 0,4л/с 

Ор.год.= 
12635 

куб.м/го

д. 

WGS84: 

N-43°32'8.7", Е- 

26°42'16.56" 

Z=368,0000M. 

12.

. 

•Каптиран извор 

"Баба Дочовица" 

към ПСГ.Вода"» 

имот № 000128 

землище Ясенково 

ЕКАТТЕ 87610, 
отстоящ на около 4,17 

km юго-западно от село 

Г.Вода, област Рд 

•карстови води в Разградска 

формация с код 

BG1G000K1HB50 
•формиран в долнокредитен 

хотрив-баремски • Надм. 

височина на устието на 
съоръжението =328,0 м 

Каптираният извор представлява бетонова подземна камера 2,60/1,40м,на 

дълбочина 1,50 м .Шахтата е разделена е на суха и мокра камера,всяка 

сдължина1,00 м.и дълбочина 1,5 м..Надземните части на съоръженията са 
изпълнени с бетон.Вратата на каптажа се заключва с катинар. 

Опр.ср.ден= 

0,80 л/с 

<2пр.ср.ден

= 0,80 л/с 

Огод.= 

26751,00 

куб.м. 

WGS_84-BL: 

N43°33.12", 

Е26°48'14.8" 

13. •Каптиран извор 

"Шанлъка" 

към ПСГ.Вода"» 

ИМОТ N9022114 

землище Ясенково 
ЕКАТТЕ 87610, 

отстоящ на около 4,17 

km юго-западно от село 
Г.Вода, област Рд 

•карстови води в Разградска 

формация с код 
BG1G000K1HB50 

•формиран в долнокредитен 

хотрив-баремски • Надм. 
височина на устието к" -

съоръжението  

Каптираният извор представлява бетонова подземна камера 2,60/1,40м,на 

дълбочина 1,50 м .Шахтата е разделена е на суха и мокра камера,всяка с 
дължина1,00 м.и дълбочина 1,5 м..Надземните части на съоръженията са 

изпълнени с бетон.Вратата на каптажа се заключва с катинар. 

(5пр.ср.ден= 

1,500 л/с 

<2пр.ср.ден

= 1,500 л/с 

Огод.= 

46206,00

0 

куб.м. 

WGS_84-BL: 

N43°31 '57.3", 
E26°48'8.2" 



14. •ШК"Лудния"- 

ПС"Хърсово"» 

имот №071076, 
землище 

с.Хърсово 

ЕКАТТЕ77579 

• BG1G000K1HB050- 
карстови води в Разградска 

формация •Долнокреден - 

хотрив баремски 

ШК 
с 

дълбочина 12 

м 

•експлоатационна колона:бетонови 
пръстени с вътрешен диаметър 

1800 мм от 0,00 до 12,00 м; 

•водоприемна част:бетонови 
пръстени с вътрешен диаметър от 

0,00 до 12,00 м; 

•Устието на кладенеца е в бетонова 
шахта с дълбочина 2,0 м и 1,50 х 1,50 

м 

Водовземането се осъществява с 
потопяем П.А. Тип 11ПВ25х6,с 

работен дебит 2,0 л/с, спусната 

на дълбочина 6,Ом, 

<2пр.ср.ден.= 

1,1 л/с 

(Зпр.макс.

= 2,0л/с 

С5р.год.= 

34056 

куб.м. 

WGS84: 

N-43°33'37.8", 

Е-26°44'35.6" 

Z=335,0000M. 

15. •СК - 

ПС"Пчелина"» 

имот с пл.№ 
175 по 

кадастралния 

план на 
с.Пчелина 

ЕКАТТЕ58877 

•карстови води в 
Малм-Валанжския 

басейн с код 

BG1G0000J3K051 
•Долнокредитен 

малм-валанжски 

•СК с 
дълбочина 

770 м 

•метална,с 
диаметър 

530 мм от 

0,00 до 
6,ООм, 

затръбно 

циментира-
на 

•метална,с 
диаметър 

426 мм от 

0,00 до 
300,00м, 

циментира-

на от 0,00 
до 50 м; 

•необсаде- 
на, с 

диаметър 

250 мм от 
300,00 до 

770,ООм, 

• Водовземането се 
осъществява с потопяема помпа 

с Отах=3,ООл/с, пусната на 

дълбочина 180 м. 

С1пр.ср.ден.

= 0,7л/с 

(2пр.макс.

=3,0л/с 

Ор.год.= 

22849 

куб.м. 

WGS84: 

N-43°36'40.1", 

Е-26°56'25.6" 

Z=312,00M. 

14. •каптиран извор 

1към 

ПС"Кривица"» 

Имот№000343 

землище 

Кривица 
ЕКАТТЕ39815 

•BG1G000K1НВ050- 

карстови води в Разградска 

формация •Долнокреден - 
хотрив баремски 

каптираният извор представлява бетонова шахта с размери 1,30/1,30м,на 

дълбочина 2,00 м от кота терен = 385м.Шахтата е мокра камера , от която водата 

по водопровод ф150мм с дължина 72 м гравитачно се отвежда в събирателна 
шахта и след нея до черпателен резервоар с обем 25 мЗ 

<2пр.ср.дн= 

0.100 л/с 

Ор.ср.дн=

0.100 л/с 

Qp-год. 

=3036,000

мЗ 

WGS84: 

N43°30'14.3", Е-

26°48'14.6", Z-
385.0000M. 

15. •каптиран извор 2 

към ПС"Кривица"» 

Имот№000280 

землище 
Кривица 

ЕКАТТЕ39815 

• BG1G000K1НВ050- 

карстови води в Разградска 
формация •Долнокреден - 

хотрив баремски 

каптираният извор представлява бетонова шахта с размери 1,20/1,20м,на 

дълбочина 1,50 м от кота терен = 383м.Шахтата е мокра камера , от която водата 
по водопровод ф150мм гравитачно се отвежда в събирателна шахта и след нея до 

черпателен резервоар с обем 25 мЗ 

<2пр.ср.дн= 

0.100 л/с 

(2р.ср.дн= 

0.100 л/с 

Ор.год. = 

2956,000 

мЗ 

WGS84: 

N43°30'14.2", Е-
26°48'11.3", Z-

383.0000M. 

16. •каптиран извор - 

ШК към 

ПС"Кривица"» 

имот ОТ-95-96 по 
кадастралния 

план нас.Кривица 

ЕКАТТЕ39815 

• BG1G000K1НВ050- 
карстови води в Разградска 

формация •Долнокреден - 

хотрив баремски 

ШК с 
дълбочина до 

3,5 м 

кладенецът е изгграден с бетонови 
пръстени с външен диаметър 3,6 

м.Над устието е изгграден бетонова 

шахта с р/ри 1,20x1,20x0,60 м. 

водовземането се осъществява с 
пототяема помпа Saer, спусната 

на д на 3,0 м 

Опр.ср.дн= 

0.100 л/с 

Qnp.p.max 

= 3,00 л/с 

Qp-год. = 

2956,000 

мЗ 

WGS84: 

N43°30'39.3", Е-

26°47'47.15", Z-

366,8000м. 

Източник: ВиК-Исперих 

 

 

 

 

 

 



От наличния архив до момента на подаване на информация в Басейнова дирекция 

Дунавски район – Плевен, има определени СОЗ по Наредба №3/16.10.2000г.: 

− Заповед №СОЗ-420/29.14.2014г. ТК-P130х Х=4718447 У=9548385 , 

водовземна система „Кривица“с.Кривица ЕКАТТЕ:39815,имот №00340.  

− Заповед №СОЗ-414/10.04.2014г. КИ-1 Х=4717510 У=9550025 , водовземна 

система „ПС Кривица-1“с.Кривица ЕКАТТЕ: 39815,имот №00343.  

− Заповед №СОЗ-415/10.04.2014г. КИ-2 Х=4717507 У=9549950 , водовземна 

система „ПС Кривица-2“с.Кривица ЕКАТТЕ: 39815,имот №00280. 

− Заповед №СОЗ-417/11.04.2014г. СК-„Пчелина“ Х=4729501  У=9560940 , 

водовземна система -„Пчелина“с.Пчелина  ЕКАТТЕ: 58877,имот №00175. 

− Заповед №СОЗ-413/10.04.2014г. ШК-„Пчелина“ Х=4718277  У=9549403 , 

водовземна система -„Кривица“ с.Кривица  ЕКАТТЕ: 39815,имот №95-96 

по кадастрален план на Кривица. 

− Заповед №СОЗ-416/11.04.2014г. ШК-„Лудния“ Х=4723760  У=9545065 , 

водовземна система с.Хърсово  ЕКАТТЕ: 77579, имот №071076. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. СК-„Хвойна-1“ Х=4721007  У=9542040 , 

водовземна система -„Хвойна -1“с.Желязковец  ЕКАТТЕ: 29218, имот 

№00297. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. СК-„Хвойна-2“ Х=4720962  У=9541959 , 

водовземна система -„Хвойна -2“с.Желязковец  ЕКАТТЕ: 29218, имот 

№00296. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Гюрлюкчана“ Х=4723906  

У=9551945 , водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Голяма вода  

ЕКАТТЕ: 15669, имот №003160. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. ШК-„Дервента“ Х=4720659  У=9545534 

, водовземна система ВС “Дервента“ с.Самуил  ЕКАТТЕ: 65275, имот 

№00318. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. ШК-„Владимировци“ Х=4730263  

У=9555803 , водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Владимировци  

ЕКАТТЕ: 11449, имот №11449.36.18. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Степана“ Х=4722793  У=9549679 , 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Хърсово  ЕКАТТЕ: 77579, имот 

№088018. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Черен кайнак“ Х=4722636  

У=9549529 , водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Хърсово  ЕКАТТЕ: 

77579, имот №00226. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. ДС- „Здравец“ Х=4732056  У=9557532, 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Здравец  ЕКАТТЕ: 30630, имот 

№00226. 

− В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Фаика“ Х=4719562  У=9544922 , 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Самуил  ЕКАТТЕ: 65276, имот 

№00366. 



 Външно водоснабдяване 

Водоснабдяването на населените места с вода за питейни нужди в Община Самуил 

се осигурява от дружествата “ВиК“ ООД – Исперих. 

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. Близо 70% 

се консумира от населението, следващите по големина консуматори са 

промишлеността и услугите. За съжаление водопроводната мрежа не е в добро 

експлоатационно състояние и загубите на питейна вода са големи. 

Водопроводите са положени предимно от 1931 година до 1960 година с малки 

диаметри и не могат да провеждат необходимите водни количества. По-голяма част са 

азбестоциментови и са амортизирани. Необходимо е да се реконструират и изградят 

нови водопроводи с по - голям диаметър. Независимо от високата степен на 

изграденост на водоснабдителната мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на 

нуждите от питейна вода. Водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени 

експлоатационни качества. Недостиг на питейна вода има в селата Самуил и Кривица, 

поради което се налага режим на водата.. 

 

Таблица II.6.3. Дължина и материал на външна водопроводна мрежа в Община 

Самуил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ВиК-Исперих 
 

година на полагане Етернит 

/м/ 

Поцинко-

вани тръби 

/м/ 

Стомана 

/м/ 

Чугун 

/м/ 

ОБЩО 

до края на 1960г. 10091   11569 14418,5 36078,5 

от 1961 г. до 1970г. 7573   849   8422 

от 1971 г. до 1980г. 6749   13 480 7242 

от 1981г. до 1990г 23981   3740   27721 

от 1991 г. до 2000г.         0 

от 2001 г. до 2010г.         0 

от 2011 г. до 2020г.         0 

ОБЩО 48394 0 16171 14898.5 79463.5 



Дължината на външната водоснабдителната мрежа е 79 463.5м.  

Насоките за развитие са: 

 подмяна на водопроводната мрежа - реконструкция, модернизация и 

разширение; 

 обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените 

водоснабдителнисистеми чрез изграждане и регулиране на водите; 

  намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на 

увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди.  

 
 

 

 

 Вътрешна водопроводна мрежа 

 

Таблица II.6.4.Дължина и материал на вътрешната водопроводна мрежа в 

Община Самуил 

година на полагане ПЕВП 

/м/ 

Етернит 

/м/ 

поцинковани 

тръби /м/ 

Стомана 

/м/ 

Чугун 

/м/ 

ОБЩО 

до края на 1960 г.   11599 1062 12822 5205 30688 

от 1961 г. до 1970 г.   51414 134     51548 

от 1971 г. до 1980 г.   26903 82     26985 

от 1981г. до 1990г           0 

от 1991 г. до 2000 г.           0 

от 2001 г. до 2010 г. 2270         2270 

от 2011 г. до 2020 г.           0 

ОБЩО 2270 89916 1278 12822 5205 111491 

Източник: ВиК-Исперих 

 

6.3. Канализационна мрежа и ПСОВ 

В населените места в Община Самуил няма изградена канализационни системи. 

Само отделни предприятия и заведения в Самуил и с.Владимировци имат локални 

самостоятелни канализационни клонове, отвеждащи отпадъчните води в близките 

дерета без пречиствателни съоръжения. Към маслодобивна фабрика с.Самуил има 

изградено пречиствателно съоръжение за отпадни води. 

 

 Изградени обекти от ВиК мрежата в общината за периода 2007-2012 г. 

През 2007 г. 

✓ "Реконструкция на водопровод от помпена станция с.Голяма вода до водоем 

с.Хърсово", находящ се в землищата на селата Голяма вода и Хърсово, Община 

Самуил, местности-Сазлъка, Ерлийски лозя, Ливадите Дължина на трасето - 

6360 л м. 

✓ "Доизграждане на водопроводната мрежа на с.Самуил" , находящ се в с.Самуил, 

Община Самуил, улица "Пробуда", улица "Бачо Киро" и улица "Гаврил Генов" 

по плана на с.Самуил Дължина на трасето - 893 м 



✓ "Доизграждане на водопроводната мрежа на с.Желязковец" , находящ се в 

с.Желязковец, Община Самуил, улица "Тракия" по плана на с.Желязковец 

Дължина на трасето - 703 м През 2009 г. 

✓ „Реконструкция на водопровод от шахтов кладенец „Дервента" до помпена 

станция „Фаика", находящ се в ПИ №000312, №000366, №000369, №000512, 

№000516, №000520, №000905, №0009006, №069032 по КВС на землището на 

с.Самуил Обща дължина на трасето - 1351,73 л. м. 

 

 

 Проблеми и перспективи за развитие за периода 2014 - 2020 г. 

➢ "Рехабилитация на водопроводната и изграждане на канализационната мрежи на 

с.Самуил"; 

➢  „Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Самуил, общ.Самуил, 

довеждащи колектори и захранващ водопровод"; 

➢ "Рехабилитация на водопроводната и изграждане на канализационната мрежи на 

с.Владимировци"; 

➢ „Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Владимировци, общ.Самуил, 

довеждащ колектор и захранващ водопровод"; 

➢ „Допълнително водоснабдяване на с.Самуил и с.Кривица". Списък на 

съществуващи промишлени предприятия в региона: - със собствени 

водоизточници /включително и пречистване-ПСОВ/- „Тракция" АД с.Самуил-

производство и ремонт на вагони /без ПСОВ/ -Ползващи ВиК услугите на местен 

оператор; 

➢  Маслодобивна фабрика с.Самуил-производство на рафинирано слънчогледово 

масло; отпадъчни водни количества -8 м3 на ден; около 100 души персонал; две 

смени; 

➢  Мандра с.Самуил, м.Църквино - преработка на 6 тона мляко на ден; отпадъчни 

водни количества -8м3 на ден; около 15 души персонал; една смяна; 

➢  Мандра с.Владимировци - производство на сирене с капацитет до 6 тона мляко 

дневно; /към момента не функционира/. 

 

6.4. Хидромелиоративни съоръжения 

По данни на „Напоителни системи“ ЕАД клон долен Дунав наличните 

хидромелиоративни съоръжения са следните: 

➢ Яз. Желязковец – общ обем – 1400 куб.м. Язовирът към настоящия момент се 

използва в рибностопанско отношение; 

➢ Помпени станции: 

- ПС „Желязковец“1 

- ПС „Желязковец“2 

➢ Изравнители: 

- Изравнител до ПС „Желязковец“2 



 

6.5. Газопроводна мрежа 

На територията на община Самуил “Булгартрансгаз” ЕАД има действащи 

газопроводни отклонение за газорегулираща станция (ГРС) Исперих. 

Част от трасето на ГРС Исперих преминава през землищата на с. Голям извор и 

с.Ножарово общ. Самуил. Газопроводното отклонение е дължина 14.6 км., като на 

територията на община Самуил попада част от газопровод с дължина 5.5 км. 

Газопроводът е с налягане 5.4 МРа и диаметър на тръбата 159 мм. В сервитута на 

газопровода е положен съобщителен кабел, който има за цел предаване на 

технологична информация за работата на съоръженията. 

Сервитута на газопровода е ивица с ширина 15м от двете ставни от оста му или 

общо 30м., в която се забранява всякакъв вид строителство, засаждане на дървета с 

развита коренова система и др. дейности посочени в „Наредба №16/09.06.2004, чл.20 

за сервитутите на енергийните обекти“. 

През землищата на селата Голям извор и Ножарово преминава транзитен 

газопровод на “Булгартрансгаз” ЕАД – София, но в общината не е изградена 

газоснабдителна мрежа поради липса на икономическа обосновка.   

Като бъдещ проект на територията на община Самуил Булгартрансгаз” ЕАД – 

София има изготвен инвестиционен проект за изграждане на оптична кабелна мрежа, в 

сервитута на газопровода, данните за която ще бъдат предоставени в цифров вид. 

 

6.6. Съобщителна мрежа 

Интернет достъпа в общината е ограничен. Общината има нужда от оптичен 

Интернет. Достъпът до интернет е от съществено значение за развитие както на 

бизнеса, така и на услугите, предназначени за него. 

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

са телефонизирани.  Основен  доставчик  на услугата е “БТК”  АД, от септември  2009 

г.  – Виваком. Стационарни телефонни постове се предлагат и от други компании като 

Blizoo, М-Тел и Глобул. Територията   на   общината   има   покритие   от   основните   

мобилни   оператори   в   страната   – М-тел, Глобул и Виваком и в съответствие с 

общата тенденция в страната, мобилните комуникации нарастват.   

„Мобилтел“ ЕАД няма изградена линейна инфраструктура (кабелни трасета) на 

територията на община Самуил. Към момента „Мобилтел“ ЕАД е реализирало 

радиопокритие на територията на общината по технологии на GSM и UMTS.  

На територията на община Самуил „Теленор България“ ЕАД не разполага с 

подземна съобщителна инфраструктура. Оператора има пълно GSM и UMTS покритие 

с изключение на с. Пчелина, с. Хърсово и с. Голям извор, за които покритието е 

частично. Интернет покритието на „Теленор България“ ЕАД се осигурява чрез 

мобилната режа на оператора. 

Към момента „Теленор България“ ЕАД няма планове за развитие на подземната 

си съобщителна инфраструктура. 



По предоставени данни от „Българска телекомуникационна компания“ (БТК) ЕАД 

на територията на община Самуил се предоставя високоскоростен интернет достъп с 

високо качество по ADSL технология. Мобилния достъп до интернет е с покритие  

99.97 % на територията на община Самуил. БТК ЕАД предоставя телефонни услуги при 

100% степен на цифровизация на телефонните връзки в община Самуил. GSM 

покритието е 100 %. БТК ЕАД предоставя телевизионна услуга по технология Direct to 

the Home TV (DTH TV) на територията на община Самуил.  

Към настоящия момент БТК ЕАД няма планирани инвестиционни намерения на 

територията на общината, които засягат публична общинска собственост. 

6.7. Пътна и железопътна мрежа  

 Републиканска пътна мрежа 

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

управление" гр. Разград е с дължина от 42,9 км, състояща се от два третокласни пътя:. 

Съгласно закона за пътищата републиканските пътища имат обхват на пътя, 

ограничителна строителна линия и обслужваща зона. Обхвата на пътя включва 

платното за движение, като от двете страни на платното за движение са разположени 

банкетите, земни и облицовани окопи, берми, откосите в насип и изкоп, предпазни 

берми и окопи и ограничителните ивици. В обхвата на пътя са разположени пътните 

съоръжения, пътните принадлежности, аварийните отбивки, площадките за 

краткотраен отдих. Ограничителната ивица е с ширина до два метра всяка. Широчината 

на обхвата на първостепенните улици, които са част от републиканските пътища в 

границите на урбанизираните територии се определя с подробен устройствен 

план.Републиканските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна 

линия, която се разполага на 50 м при автомагистралите и на 25 м при останалите 

републикански пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от 

края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.В границите 

на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се определя с 

устройствените и застроителните планове.Обслужващата зона обхваща ивицата земна 

площ с широчина 100 м при автомагистралите и 50 м при другите републикански 

пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на неговия 

обхват. 

 

Таблица II.6.5.Kласификация на Републиканска пътна мрежа в община Самуил  

Клас и № 

на пътя 
Наименование на пътя 

километрично 

положение 

дължина 

[км] 

III-2005 “І-2–САМУИЛ – ХЪРСОВО –  БОГДАНЦИ – 

ЗДРАВЕЦ –    ІІІ-702 /ПОДАЙВА/” 

от км 3+000  

до км 32+200 
29,20 

III-7002 
“ЯСЕНКОВО – ГОЛЯМА ВОДА – ХЪРСОВО – 

ГОЛЯМ ИЗВОР – ІІІ-205” 

от км  10+600   

до км  24+600 
13,69 



Източник: Областно пътно управление- Разград 

Участъка от път III-7002 “Ясенково – Г. Вода – Хърсово – Г. Извор – път III-205” 

от км. 17+290 до км. 17+600 с дължина 310 м. се прекъсва, тъй като се застъпва с път 

III-2005 “І-2–Самуил – Хърсово –  Богданци – Здравец – ІІІ-702 /Подайва/” и 

принадлежи на този път. 

Пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Община Самуил са 

трети клас и са с асфалтобетонна настилка, с изключение на участъка от път III-7002 от 

км. 22+960 до км. 25+555 (края на пътя) с дължина 2,6 км, който е с трошенокаменна 

настилка. В Община Самуил е 1,64 км и в Община Разград е 0,96 км. 

 

Таблица II.6.6. Път III-2005 “І-2–Самуил – Хърсово –  Богданци – Здравец – 

ІІІ-702 /Подайва/” от км. 3+000  до км. 32+200 

№         

по 

ред 

състояние на настилката 

добро  средно лошо 

от км. до км. 
дължина  

[км] 
от км. до км. 

дължина 

[км] 
от км. до км. 

дължина 

[км] 

1 

  
       3+000 4+500 1,50 

2    4+500 8+000 3,50 8+000 17+200 9,20 

3    17+200 22+900 5,70 22+900 32+200 9,30 

Общо : 0,0   9,20   20,00 

Източник: Областно пътно управление- Разград 

 

Таблица II.6.7. Път III-7002 “Ясенково – Г. Вода – Хърсово – Г. Извор – път 

III-205” от км. 10+600  до км. 24+600 

№         

по 

ред 

състояние на настилката 

добро  средно лошо 

от км. до км. 

дължина  

[км] 
от км. до км. 

дължина 

[км] 
от км. до км. 

дължина 

[км] 

1  10+600 17+290  6,69           

2 17+600 20+100 2,50    20+100 20+700 0,60 

3    20+700 22+960 2,26 22+960 24+600 1,64 

Общо : 9,19   2,26   2,24 

Източник: Областно пътно управление- Разград 

Всичко:     42,89 



 

В по-голямата си част третокласната републиканска пътна мрежа на територията 

на  Община Самуил е в лошо транспортно експлоатационно състояние. 

За последните пет години не е извършвана рехабилитация и подмяна на пътна 

настилка с нова на републиканските пътища в община Самуил. Последно е полагана 

нова асфалтова настилка по пътIII-2005 от км. 17+170  до  км. 21+200 през 2005 г. и по 

III-7002 от км. 10+600  до  км. 17+290 през 2006 г. 

През 2013 г. е изготвен нов технически проект на пътIII-7002  за участъка от км. 

17+300  до  км. 25+55. Проекта е приет в Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София. 

Поради преминаване на този участък от пътя в участъка на горския фонд след село 

Голям Извор предстои съгласуване с Министерство на земеделието и включване в 

програма за рехабилитация и реконструкция. 

За път III-2005, който е основен път в общината, свързващ Община Самуил с 

Община Разград и Община Исперих и е в много лошо експлоатационно състояние също 

е заложено изработването на проект и включването му в програма за рехабилитация и  

реконструкция. 

На територията на Община Самуил няма изградени автоматизирани преброителни 

пунктове за преброяване на МПС. Не се извършва и допълнително ръчно преброяване 

по  път III-2005 и по път III-7002. Поради това няма данни за средно-денонощната 

интензивност на движението на МПС по пътищата в Община Самуил. 

Таблица II.6.8. Път III-2005 “І-2–Самуил – Хърсово –  Богданци – Здравец – ІІІ-

702 /Подайва/” от км. 3+000  до км. 32+200 

№ по 

ред 

ПЛАТНО ЗА ДВИЖЕНИЕ БАНКЕТИ / ТРОТОАРИ 

от км до км 
ширина 

(м) 
от км до км 

ширина (м) 

вид 

ляво дясно 

1 3+000 9+050 6,0 3+000 9+000 1,2 1,2 банкет 

2 9+050 11+000 6,5 9+000 9+500 с. Самуил  

3 11+000 15+265 6,2 9+500 15+500 1,0 1,0 банкет 

4 15+265 16+050 7,0 15+500 16+050 с. Хърсово  

5 16+050 17+070 6,0 16+050 22+250 1,0 1,0 банкет 

6 17+070 22+200 5,0 22+250 22+890 с. Богданци  

7 22+200 22+400 6,0 22+890 25+300 1,0 1,0 банкет 

8 22+400 22+750 8,0 25+300 25+875 с. Ножарово  

9 22+750 26+450 5,0 25+875 26+450 1,0 1,0 банкет 

10 26+450 32+200 6,0 26+450 28+600 с. Владимировци  



11    28+600 31+200 1,0 1,0 банкет 

12    31+200 31+980 с. Здравец  

13    31+980 32+200 1,0 1,0 банкет 

Източник: Областно пътно управление- Разград 

Таблица II.6.9. Път III-7002 “Ясенково – Г. Вода – Хърсово – Г. Извор – път 

III-205” от км. 10+600  до км. 24+600 

 № 

по ред 

ПЛАТНО ЗА ДВИЖЕНИЕ БАНКЕТИ / ТРОТОАРИ 

от км до км 
ширина 

(м) 
от км до км 

ширина (м) 

вид 

ляво дясно 

1 10+600 11+100 6,2 10+600 11+100 1,0 1,0 банкет 

2 11+100 11+470 7,0 11+100 11+580 с. Голяма Вода  

3 11+470 15+360 6,0 11+580 15+360 1,0 1,0 банкет 

4 15+360 16+710 8,0 15+360 17+580 с. Хърсово  

5 16+710 16+840 9,0 17+580 20+670 1,0 1,0 банкет 

6 16+840 16+980 8,0 20+670 21+760 с. Голям Извор  

7 16+980 17+290 6,6 21+760 24+600 1,0 1,0 банкет 

8 17+600 20+680 6,0      

9 20+680 21+800 8,0      

10 21+800 21+940 6,5      

11 21+940 22+140 7,0      

12 22+140 22+960 6,4      

13 22+960 24+600 4,0      

Източник: Областно пътно управление- Разград  

 

 Общински пътища 

Дължината на общинската пътна мрежа в община Самуил е 43 км., от които: 

✓ Първа категория -17 км; 

✓ Втора категория - 17,8 км; 

✓ Трета категория - 8,2 км. 

От Таблицатапредставена по-долу за общинските пътища се вижда, че по-голяма 

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



По данни от община Самуил са извършени следните ремонтни дейности по 

общинската пътна мрежа: 

Дължина на новоизградени и/или рехабилитирани /реконструирани пътища през 

периода 2007-2012 г. 

Пътна връзка на път III-2005 „Самуил-Хърсово" и път IV-20033 „Самуил - 

Кривица", находящ се в с.Самуил, Община Самуил, област Разград, улици „Паркова", 

„Ивайло", „Мусала", „Пробуда"; улици с ОТ №№ 109-105-104-103-102-95-90-77-76-75-

160-158-168-169-172-198-200-202 по регулационния план на с. Самуил. Обща дължина 

на трасето - 1843,73 л.м. 

 

Таблица II.6.10. Дължина и наименование на пътната мрежа по класове в 

община Самуил 

Път, №, наименование 

Дължина в 

територията на 

общината, /км/ 

Вид настилка  

Асфалт 

/км/ 
тр.кам./к

м/ 

1. РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА Трети клас 44,200 41,600 2,600 

ІІІ-2005 

„(О.п. Разград - о.п. Шумен) - п.к. Желязковец - 

Самуил - Хърсово - Богданци - Ножарово - 

Владимировци - Здравец – Подайва“ 

29,200 

/участък от км 

3+000 до км 32+200/ 

29,200  

ІІІ-7002 

„(О.п. Дулово - о.п. Шумен) Венец - Борци - 

Ясенково - Голяма вода - Хърсово - Голям извор 

- (Ясеновец - Лудогорци)“ 

15,000 

/участък от км 

10+600 до км 

25+600/ 

12,400 2,600 

2.МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 43,522 35,300 8,222 

RAZ1042 /ІV-21433/ 

"/ III - 205, Йонково - Исперих / Лудогорци - 

Граница общ.( Исперих - Самуил ) - Богданци - 

Кара Михал / RAZ2144 /" 

4,000 

/участък от км 

4+100 до км 8+100/ 
4,000  

RAZ1087 /ІV-21437/  

"/ I - 2, Разград - п.к. Бели Лом / - Веселина - 

Граница общ.( Лозница - Самуил ) - Самуил / 

RAZ2140 / " 

4,500 

/участък от км 

8+500 до км 13+000/ 
4,500  

RAZ1141 /ІV-20035/ 

"/ III - 2005, п.к. Мортагоново - Самуил / - 

Желязковец" 

1,100 

/участък от км 

0+000 до км 1+100/ 

1,100  

SHU1024 /ІV-70016/ 

"/ I - 7, Изгрев - Венец / Осеновец - Граница 

общ.( Венец - Самуил ) - Здравец / III - 2005 /" 

7,400 

/участък от км 

4+800 до км 12+200/ 

7,400  

RAZ2140 /ІV-20033/ 

"/ III - 2005 / Самуил – Кривица" 

6,600 

/участък от км 

0+000 до км 6+600/ 

6,600  

RAZ2142 /ІV-20039/ 

"/ RAZ1087, Веселина - Богомилци / - Хума" 

3,100 

/участък от км 
3,100  



0+000 до км 3+100/ 

RAZ2144 /ІV-23402/ 

"/ III - 2005, Ножарово - Здравец / 

Владимировци - Кара Михал - Голяма вода / III - 

7002 /" 

8,100 

/участък от км 

0+000 до км 8+100/ 
3,900 4,200 

RAZ3044 /ІV-21437/ 

"/ III - 205, Йонково - Лудогорци / - Граница 

общ. ( Исперих - Самуил ) - Хърсово - / III - 7002 

/ " 

3,900 

/участък от км 

4+400 до км 8+300/ 
0.400 3,500 

RAZ3143 /ІV-21443/ 

"/ III - 7002 / Голям извор - / III - 2005/" 

4,300 

/участък от км 

0+000 до км 4+300/ 

4,300  

Път граница община Самуил- с. Хума 0,522 

/участък от км 

0+940 до км 1+462/ 

 0,522 

3.ОБЩО ПЪТНА МРЕЖА 87,722 76,900 10,822 

 

 

Път,№, наименование 

Дължина в 

територията 

на 

общината, 

/км/ 

Вид 

настилка 

Пътни връзки 

Пътна връзка на път ІІІ-2005 „Самуил-Хърсово” и път ІV-20033 

„Самуил-Кривица” /RAZ2140 /ІV-20033/ "/III - 2005 / Самуил – 

Кривица"/, находящ се в с. Самуил, Община Самуил, област Разград, 

улици „Паркова”, „Ивайло”, „Мусала”, „Пробуда”;  

улици с ОТ №№ 109-105-104-103-102-95-90-77-76-75-160-158-168-169-

172-198-200-202 по регулационния план на с. Самуил 

 

1,844 

 

асфалт 

 

Източник: Община Самуил 

 

 

Таблица II.6.11. Технически характеристики на улиците и тротоарите по 

населени места в Община Самуил 
 

Населено 

място 

Улици с тротоари 

Дължина 

л.м. 

Площ 

кв.м. 

Богданци 18 993 224 456 

Богомилци 7 830 78 510 

Владимировци 28 095 341 280 



Голяма вода 7 464 72 340 

Голям извор 18 475 188 500 

Желязковец 15 727 184 708 

Здравец 8 874 102 668 

Кара Михал 11 678 141 199 

Кривица 8 580 87 440 

Ножарово 6 500 79 960 

Пчелина 6 561 74 670 

Самуил 23 977 288 886 

Хума 7 470 65 340 

Хърсово 15 838 170 092 

ОБЩО 186 062 2 100 049 

Източник: Община Самуил 

От таблицата се вижда, че дължината на улиците с тротоари в община Самуил е 

186 062 м, а площта е 210 049 кв. м. Най-голяма дължина на уличната мрежа има 

с.Владимировци, а най- малка с.Ножарово. По отношение на площта на улиците най-

голяма е също в с. Владимировци и съответно най-малка в с. Хума. 

Населени места с подобрен транспортен достъп през периода 2007 - 2012 г. в 

общината са: с. Самуил, с.Богомилци, с.Хума, с. Кривица, с. Желязковец, с. Голям 

извор, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Богданци, с. Пчелина, с. Здравец.  

 

❖ Реализирани проекти през 2008г. 

През 2008 г. е извършен строеж: „Възстановяване на мостово съоръжение и 

отводняване района около него в с. Желязковец, община Самуил" на улица „Тракия". 

През 2008 г. е въведен в експлоатация строеж: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА 

"БУЗЛУДЖА" от ОТ 134 до ОТ 127" /Дължина на трасето - 383м/, находящ се в 

с.Желязковец, Община Самуил, област Разград, ул."Бузлуджа" /ОК 134-160-133-132-

129127/ по плана на с. Желязковец. 

✓ Пътна връзка на път ІІІ-2005 „Самуил-Хърсово” и път ІV-20033 „Самуил-

Кривица”, находящ се в с.Самуил, Община Самуил, област Разград, улици 

„Паркова”, „Ивайло”, „Мусала”, „Пробуда”; улици с ОТ №№ 109-105-104-103-

102-95-90-77-76-75-160-158-168-169-172-198-200-202 по регулационния план на 

с. Самуил. Обща дължина на трасето – 1843,73л.м. 

✓ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА “БУЗЛУДЖА” от ОТ 134 до ОТ 127” 

/Дължина на трасето – 383м/, находящ се в с.Желязковец, Община Самуил, 

област Разград, ул.”Бузлуджа” /ОК 134-160-133-132-129-127/ по плана на 

с.Желязковец -„Възстановяване на мостово съоръжение и отводняване района 

около него в с.Желязковец, община Самуил” на улица „Тракия”. 

 

 

 



❖ Реализирани проекти през 2012г. 

 "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" - I етап 

✓ Подобект: RAZ2142 път с.Богомилци - с.Хума; участък: от км 0+000 до км 2+564 

✓ Подобект: RAZ2140 път с.Самуил - с.Кривица; участък: от км 0+000 до км 3+248 

✓ Подобект: RAZ3143 път с.Църквино - с.Голям извор; участък: от км 0+000 до 

км 3+178, 

Обща дължина на трасето - 8990 л.м. 

 

 "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ"- II етап: 

✓ Подобект:Път SHU 1024 с.Пчелина - граница с общ.Венец; участък: от км 4+800 

до км 6+122 

✓ Подобект:Път RAZ 1087 с.Богомилци - с.Веселина; участък: от км 3+081 до км 

4+814 

✓ Подобект:Път RAZ 1141 път III-2005 - с.Желязковец; участък: от км 0+000 до 

км 0+331 

✓ Подобект:Път RAZ 2144 с.Голяма вода - с.Кара Михал; участък: от км 0+500 до 

км 0+698 

✓ Подобект:Път SHU 1024 с.Пчелина - с.Здравец; участък: от км 7+203 до км 

10+703 

✓ Подобект:Път RAZ 1042 с.Кара Михал - с.Богданци; участък: от км 3+200 до км 

4+805 

✓ Подобект:Път RAZ 1087 с.Самуил - с.Богомилци; участък: от км 0+000 до км 

1+681 

✓ Подобект:Път RAZ 1042 с.Богданци - граница община Исперих; участък: от км 

5+710 до км 7+012 Обща дължина на трасето - 11672 л.м. 

 

❖ Предстоящи проекти за реализация 

"ПОДОБРЯВАНЕ УЛИЧНИТЕ НАСТИЛКИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В 

ОБЩИНА САМУИЛ" 

- Подобект:с. Богомилци- ул."Мелник"- от км 0+000 до км 0+387; ул."Тича"- от км 

0+000 до км 0+177 

- Подобект:с.Кривица- ул."Мелник"- от км 0+000 до км 0+282 

- Подобект:с.Желязковец-ул."Димчо Дебелянов"- от км 0+000 до км 0+294; 

ул."Тракия"- от км 0+000 до км 0+125; ул."Камчия"- от км 0+000 до км 0+196 

- Подобект:с.Хърсово- ул."Преслав"- от км 0+000 до км 0+292 

- Подобект:с.Голям извор- ул."Рила"- от км 0+000 до км 0+350 

- Подобект:с.Хума- ул."Гео Милев"- от км 0+000 до км 0+357; ул."Янтра"- от км 

0+000 до км 0+320 

- Подобект:с.Голяма вода- ул."Царевец"- от км 0+000 до км 

0+470. 



- Подобект:с.Богданци- ул."Беласица"- от км 0+000 до км 

0+190; ул."Богдан"- от км 0+000 до км 0+306, ул."Дондуков"- 

от км 0+000 до км 0+291; ул."Надежда"- от км 0+000 до км 

0+104 

- Подобект:с.Ножарово- ул."Христо Ботев"-от км 0+000 до км 0+166; ул."Н. Й. 

Вапцаров"-от км 0+000 до км 0+133, ул."Стара планина"- от км 0+000 до км 

0+197; ул."В. Терешкова"- от км 0+000 до км 0+180 

- Подобект:с.Здравец-ул."Иван Вазов"- от км 0+000 до км 0+459 

- Подобект:с.Пчелина- ул."Еделвайс"- от км 0+000 до км 0+340 

- Подобект:с.Кара Михал- ул."Христо Ботев"- от км 0+000 до км 0+448 Обща 

дължина на трасето – 6064.50 л. м. 

 Железопътна мрежа 

През територията на община Самуил преминава част от първата изградена в 

България ж.п. линия Русе-Варна с разклонение за Силистра. По предоставените данни 

от ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ на територията на 

община Самуил преминава железопътна линия от I-ва категория съгласно „Наредба за 

категоризация на железопътните линии в Република България, включени в 

железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии“. 

Това е линия с важно стратегическо значение както за Североизточна България така и 

за страната. Съгласно нормативната уредба на ДП „НКЖИ“ по товаронапрежение, 

линията е V-ти клас по IX-та линия /по направление Каспичан-Русе/ и от VI-ти клас по 

91 линия /по направление към Силистра/. Общата дължина на железопътната мрежа на 

територията на общината е 11.081 км по IX-та и 17.781 км по 91-ва железопътна линии. 

Състоянието на релсо-травесоровата скара е добро и гарантира заложените в графика 

за движение на влаковите скорости. Сградния фонд по населени места е следния:  

- Жп гара Самуил; 

- Жп спирка Богданци; 

- Жп спирка Голяма вода; 

- Жп спирка Хърсово. 

По IX линия средно дневно преминават 8 бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака, 

10 бр. директни товарни влака, 7 бр. международни товарни влака. За периода от юни 

до септември преминават и по 6бр. международни бързи влака. По IX линия ежедневно 

преминават 2бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака и 4бр. локални товарни влака. До  

настоящия момент няма предвидени за реализация нови проекти, засягащи 

железопътната мрежа на територията на община Самуил. 

 

6.8. Сметосъбиране и третиране на отпадъци 

Организираното сметосъбиране и извозване на територията на община Самуил се 

извършва от Общинско предприятие “Самуил-2011“. Обхванати в организираното 

сметоизвозване от 2010 г., освен общинския център Самуил са и всички села намиращи 

се на територията на общината, а именно: с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, 



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

Ножарово, с. Пчелина, с. Хума и с. Хърсово. 

Сметосъбирането се извършва по график със специализиран автомобил-

сметосъбирачна машина „ISUZU NQR“, ДК № РР0569АН.  и 418 броя контейнери тип 

„Бобър” – 1,1 м³. И 377 броя кофи  тип „Мева“ 110 L. От 2013 г., община Самуил има и 

още една машина за усъвършенстване на системата за организирано събиране и 

транспортиране на твърди битови отпадъци от населените места марка ФОРД, модел: 

КАРГО 2526, товароносимост 17 605 кг. Битовите отпадъци се извозват и депонират на 

регионалното депо в град Разград. 

6.9. Депа за отпадъци 

По своята същност ,,депониране на отпадъци“ е метод, при който не се предвижда 

последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок 

по дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година 

- за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява 

опасност за човешкото здраве и не вреди на околната среда . 

Общинското депо за неопасни отпадъци на Община Самуил, е експлоатирано без 

разрешение се намира в местността „Мeтин Кулак”.Съгласно отменената „Наредба № 

8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” към 

16.07.2009 г. със заповед на Директора на съответната РИОСВ се закриват депата, 

неотговарящи на изискванията.  

На територията на община Самуил няма разположено действащо депо за 

отпадъци. Генерираните битови отпадъци се събират по график от населените места и 

се депонират на регионално депо Разград. 

На 16.05.2008 г. в град Разград, в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона 

местното самоуправление и местната администрация е сключено споразумение между 

общините Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян за 

сътрудничество в областта на управлението на отпадъците. 

С решение №1 от 10.01.2009 г. на Разградският окръжен съд е регистрирано 

сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност с наименование 

„Лудогорие еко” със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул.”Бели лом” 37 А. 

Целта на Сдружението  е изграждане на система за управление на отпадъците на 

територията на общините Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар 

Калоян, осигуряваща опазване на околната среда и предотвратяване на риска за 

човешкото здраве. 

Проектът „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград” е част от цялостна интегрирана система от 

съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците от регион 

РАЗГРАД (община Разград и общините Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Самуил и  

Цар Калоян) и включва разширение на съществуващото регионално депо за третиране 

на неопасни отпадъци. Осигурено е финансиране – техническа помощ, съгласно 

Договор № 58231-С002/29.12.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 



помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съфинансирана от 

Европейският фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската 

общност за Проект №58231-30-334 „Подготовка на проект за управление на отпадъците 

на територията на регион Разград” с референтен номер на процедурата 

„BG161PO005/2.30/01/03” – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна Ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” . 

Проектът е реализиран в имоти:  

ПИ 000278 с площ 45 330кв.м., разположен в землището на гр.Разград като в него 

се предвижда разполагането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците 

– сепариране и компостиране на зелена маса; 

ПИ 000277 с площ 109 500 кв.м., в землището на гр. Разград – в него е разположено 

новоизграденото и въведено в експлоатация през 2009 г. Регионално депо за отпадъци 

– Разград, І-ви етап, в това число старото частично рекултивирано депо за отпадъци на 

община Разград на площ 48 дка и новите две клетки за депониране с площ общо 30 дка.; 

Част от ПИ 00132, в землището на гр.Разград, представляваща проектен имот 

000133 и ПИ 001070 в землището на с.Ясеновец, общ.Разград с обща площ около 190 

дка ще бъдат разположени: съоръжения за обезвреждане на отпадъците след 

предварителното им третиране. 

На 15.06.2010 г. в гр. Разград е сключен договор между Община Разград и 

общините Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян с предмет на 

договора: всички общини възлагат, а община Разград приема да извърши заплащането 

на цената на приетия от „всички общини” и обработен отпадък в Регионалното депо за 

неопасни отпадъци, находящо се в гр.Разград.  

Към момента на територията на общината няма и действащо депо за строителни 

отпадъци или такова което които да се намира в процес на изграждане.  

 

6.10. Други обекти 

6.10.1. Аеронавигационни съоръжения 

Според подадената информация от Главна дирекция „Гражданска 

въздухоплавателна администрация“ на територията на община Самуил няма 

сертифицирани летища, летателни площадки и аеронавигационни съоръжения.До 

момента в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ не са 

постъпвали инвестиционни намерения относно изграждане и сертифициране на 

граждански летища или летателни площадки. 

 

7. Ландшафтно устройство и зелена система  

Ландшафтното устройство на Община Самуил се обуславя от природо-

географските характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични 

и водни ресурси, почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. 

Природните и антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията 

на общината са: 

✓ Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените места; 



✓ Гробищните паркове; 

✓ Обектите за спорт и рекреация; 

✓ Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 

✓ Ниви; 

✓ Трайни насаждения; 

✓ Ливади; 

✓ Гори; 

✓ Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 

На територията на Община Самуил са определени следните видове ландшафти: 

✓ Урбогенен/Селищен ландшафт; 

✓ Агрогенен ландшафт; 

✓ Дендрогенен ландшафт; 

✓ Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт); 

✓ Техногенен ландшафт. 

 

 Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните 

територии) 

Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите предпоставки за 

устойчивото развитие на всяко населено място. По своята същност зелената система се 

основава на вписването на естествената природна среда в урбанизираната структура. 

Тя трябва да отговаря на конкретни нормативни изисквания и специфични параметри. 

Трябва да допълва градоустройствената композиция и да спомага за екологичното 

равновесие в селищната екосистема. Добре устроената и поддържана зелена система 

спомага за обособяването на завършена жизнена среда. Не е за подценяване 

ефективното и влияние върху редица екологични параметри: пречистването на въздуха, 

подобряването на микроклимата, туширането на шума и естетизация на заобикалящото 

ни пространство. Тя се характеризира с количествени и качествени показатели. В 

Община Самуил, както и на доста други места в България, е на лице тенденцията за 

количествена достатъчност на озеленените площи, като се има предвид площния им 

дял спрямо този на урбанизираната територия и броя на жителите. Основни проблеми 

се явяват неравномерното разпределение и недостатъчно добра поддръжка. 

Зелената система на Община Самуил се формира от всички паркове, градини,  

зелени пояси около водни обекти и улично озеленяване в границите на урбанизираната 

територия. Тя се допълва от зелените площи със специално предназначение, като 

терените за спорт и атракции, гробищните паркове и такива за ограничено ползване, 

които включват дворищното озеленяване и зелените зони около обществени сгради, 

здравни и учебни заведения.  

Зелените площи в Община Самуил са 77.26ха, което представлява 0,31% от 

територията ѝ. Обектите за спорт и атракции, които също са част от зелената система 

на общината, заемат площ от 18.96ха, от които 18.77ха са в рамките на населените 

места.  



В Община Самуил има 23 бр. имота за гробищни паркове, те заемат площ от 31,41 

ха или 0,13% от територията на общината.  

 

Таблица II.7.1.Гробищни паркове в Община Самуил  

№ 

по ред 

Населено място Гробищни паркове 

Бр. дка 

1. Богданци 2 27.30 

2. Богомилци 1 24.20 

3. Владимировци 2 52.00 

4. Голяма вода 1 8.00 

5. Голям извор 2 21.00 

6. Желязковец 2 36.50 

7. Здравец 2 24.20 

8. Кара Михал 1 9.10 

9. Кривица 4 15.20 

10. Ножарово 1 11.50 

11. Пчелина 2 30.40 

12. Самуил 2 26.10 

13. Хума 2 16.00 

14. Хърсово 2 13.50 

  ОБЩО: 26 315.00 

Източник: Общинска администрация Самуил 

 

 Агрогенен ландшафт 

Обликът на този ландшафт се формира от обработваемите земи и пасищата. 

Агрогенните ландшафти са природо-териториални комплекси от землищата на 

общината. Формирани са под влияние на целенасочена антропогенната дейност, която 

предизвиква изменения в ландшафта, с цел удовлетворяване на определени 

потребности. Съществуването на тези ландшафти изцяло зависи от антропогенната 

дейност – човекът може постоянно да ги поддържа в конкретното състояние. 

Агрогенните ландшафти заемат по-голяма част от Дунавската равнина. 

Селското стопанство е водещ отрасъл в местната икономика, като определящо 

значение има растениевъдството. Това е и причината агрогенните /селскостопански/ 

ландшафти да са с основно присъствие в Община Самуил. Този тип ландшафт, включва 

всички селскостопански територии – ниви, мери, ливади, зеленчукови градини, овощни 

градини, пасища и др. и се определя от приоритетното развитие на земеделието в 

региона. Териториите за нуждите на селското стопанство представляват 67,63% от 

общата площ на общината, а именно 16928.10ха. 

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи около 70% от общата 

територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат 

растениевъдството в основен източник на доходи.  



 

 Дендрогенен ландшафт 

Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Самуил, 

заемат площ от 5 781,80 ха, което представлява 23,10%. Към горските територии са 

причислени и други горски територии в земеделски земи, които представляват имоти с 

начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи“ и заемат  площ от 35,82 

ха. Така общата площ на дендрогенния ландшафт възлиза на 5817.62 ха.  Горите са 

естетическа категория със значително визуално и екологично въздействие.  

 

 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален 

ландшафт) 

Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети 

с влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва 

изразителността на бреговия силует. Площта на водните обекти в община Самуил е 

182.57ха, а деретата заемат 15,70 ха. Визуалното въздействие на този тип ландшафти е 

най-силно. 

 

 Техногенен ландшафт 

Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около 

елементи на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни 

проводи.  

Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават 

технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. Надземните 

проводи също формират коридори, които оказват влияние върху облика на ландшафта. 

 

8. Пожарна безопасност и защита на населението  

През периода 2008 г. – 2014 г. няма данни за регистрирани аварии в района на 

общината през периода. Няма регистрирани аварии през периода, довели до 

повишаване на радиоактивния фон на територията на общината.  

Според действащия общинския план за защита на населението и националното 

стопанство при възникване на бедствия, за територията на Община Самуил са 

възможни бедствия (заметресения, наводнения, суша, бурни ветрове, смерчови 

явления, горски и полски пожари, градушки, снегонавяване и обледяване, огнища на 

заразни болести и епидемии по хората, животните и растенията), аварии (в рисковите 

обекти, работещи с взривоопасни и пожароопасни материали, промишлени отровни 

вещества и токсични газове) и катастрофи (космически, авиационни, железопътни, 

пътно-транспортни и от преднамерени действия). 

Плана за бедствия е определил значимите критични места и потенциално опасни 

обекти на територията на общината. Това са: 

- Склад за „Пестициди“; 

- Маслодобивна фабрика „Окотопод“ООД; 



- яз.Желязковец; 

- „Тракция“АД; 

- Газ-станция „Тракия“АД 

- Приток на река „Сенковец“ през землището на с.Кривица; 

- Фъндък ла дере – през землището на с.Хума; 

- яз.Хърсово; 

- яз. Богданци; 

- яз.Голям извор; 

- яз.Кара Михал; 

- яз.Владимировци; 

- Бензинно-газ станция в с.Самуил; 

- Бензиностанция в с.Владимировци; 

- Бензиностанция в с.Хърсово; 

- Шивашки цех в с.Пчелина. 

- Дърводелски цех в с.Самуил; 

- ЖП гара Самуил; 

- ЖП линия Русе – Самуил – Варна и Русе – Самуил – Силистра; 

- Участък от път с.Богомилци – с.Хума; 

- Участък от път с.Здравец – с.Пчелина; 

- Участък от път с.Богданци – с.Ножарово/яз.стена/; 

- Люпилня с.Самуил; 

- Енергоподрайон енергосекция Самуил; 

- Фурна Самуил; 

- Фурна Владимировци; 

- Мелница Самуил; 

- Мелница Владимировци; 

- „РИОР“ООД –ферма в с.Хърсово; 

- ЕТ“РИКОТО-4“ - ферма в с.Хърсово; 

- „Сюрер Емек“ООД - ферма в с.Голяма вода; 

- Ердоан Хюсмен - ферма в с.Голяма вода; 

- Водопровод за питейна вода. 

 

Определената критична инфраструктура за Община Самуил е следната: 

- Маслодобивна фабрика „Окотопод“ООД; 

- яз.Желязковец; 

- „Тракция“АД; 

- Газ-станция „Тракия“АД 

- Приток на река „Сенковец“ през землището на с.Кривица; 

- Фъндък ла дере – през землището на с.Хума; 

- яз.Хърсово; 

- яз. Богданци; 

- яз.Голям извор; 



- яз.Кара Михал; 

- яз.Владимировци; 

- Бензинно-газ станция в с.Самуил; 

- Бензиностанция в с.Владимировци; 

- Бензиностанция в с.Хърсово; 

- Шивашки цех в с.Пчелина. 

- Дърводелски цех в с.Самуил; 

- ЖП гара Самуил; 

- ЖП линия Русе – Самуил – Варна и Русе – Самуил – Силистра; 

- Участък от път с.Богомилци – с.Хума; 

- Участък от път с.Здравец – с.Пчелина; 

- Участък от път с.Богданци – с.Ножарово/яз.стена/; 

- Люпилня с.Самуил; 

- Енергоподрайон енергосекция Самуил; 

- Фурна Самуил; 

- Фурна Владимировци; 

- Мелница Самуил; 

- Мелница Владимировци; 

- „РИОР“ООД –ферма в с.Хърсово; 

- ЕТ“РИКОТО-4“ - ферма в с.Хърсово; 

- „Сюрер Емек“ООД - ферма в с.Голяма вода; 

- Ердоан Хюсмен - ферма в с.Голяма вода; 

- Водопровод за питейна вода. 

 

Категоризацията на потенциално-опасните обекти по степени на уязвимост, 

важност и риск за населението е следната: 

- яз.Желязковец; 

- Маслодобивна фабрика „Октопод“ООД; 

- слад за „Пестициди“. 

 

 

За територията на общината има едно регистрирано свлачище – RAZ29.39815.01, 

с местоположение: землище с.Кривица, ппът RAZ 2140 при км 2+800. Терена е 

определен като „речен склон“ с наклон до 45о. 

Няма данни за съществени наводнение през периода на територията на общината.  

По информация на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Разград за периода 2008 до 2014 г., няма регистрирани сериозни 

пожарисъс значителни финансови загуби и пожари довели до човешки жертви на 

територията на общината. До 2033 г. РДПБЗН – Разград няма да се реализират проекти 

за защита и опазване на населението на територията на Самуил. 

 

9.Планова осигуреност на населените места 



Към момента има изготвени кадастрални карти на две населените места- 

с.Владимировци, с.Здравец и  на част от с.Самуил. Необходимо е да се изработят 

специализирани кадастрални карти на останалите селища с цифрови модели. Тези 

документи са изключително важни за цялостното планиране и развитие на територията 

в инфраструктурен, екологичен, икономически и социален аспект.  

Наличието на такъв кадастър би оказало положителен ефект върху поддържането 

и развитието на инфраструктурата, свързана не само с подземните комуникации, но и 

с голям брой други дейности, свързани с развитието на населените места. За 

създаването на този вид специализирана кадастрална карта е необходим специализиран 

софтуер и взаимодействие с всички ведомства, изграждащи и поддържащи 

кадастралните планове на селищата. 

По данни на Община Самуил към момента действат следните кадастрални и 

регулационни планове, които са одобрени със следните заповеди: 

 

Таблица II.9.1 Кадастрални и регулационни планове на населените места в 

община Самуил 

Населено място ЕКАТТЕ 
Рег.план 

одобрен 

Цифро

в 

вид 

Кад. 

план 

създ. 

Цифро

в 

вид 

Кад. 

/план/ 

карта 

одобрен 

Цифров 

вид 

1.Богданци 04666 27/1992г. не 1987 не   

2.Богомилци 04741 76/1997г. не 1990 не   

3.Владимировци 11449 687/1981г. не 1979 не Зап.№РД-

18-27 от 

11.06.2007г. 

на ИД на 

АК /ДВ 

бр.56 от 

10.07.2007г. 

да 

4.Голям Извор 15761 178/1983г. не 1979 не   

5.Голяма вода 15669 481/1932г. не 1931 не   

б.Желязковец 29218 230/1993г. не 1989 не   

7.Здравец 30б30 4589/1954г

. 

не 1950 не Зап.№РД-

18-41 от 

31.08.2005г. 

на ИД на АК 

/ДВ бр.76 от 

20.09.2005г. 

да 

8.Кара Михал 36333 1847/1935г

. 

не 1934 не   

9.Кривица 39815 5169/1931г

. 

не 1991 не   

10.Ножарово 52341 Решение 

№21.297 

не 1998 да Зап.№ 300-

4-18 от 

да 



от 

21.09.2005

г. на ОбС- 

с.Самуил 

/ДВ бр.85 

от 

25.10.2005

г./ 

19.07.2004г. 

на ИД на АК 

/ДВ бр.78 от 

07.09.2004г./ 

11.Пчелина 58877 4743/1956г

. 

не 1954 не   

 

12.Самуил 

 

65276 

908/1983г. не 1968 не За Самуил- 

север 

Зап.№РД- 

18-17 от 

07.06.2005г. 

на ИД на АК 

/ДВ бр.55 от 

05.07.2005г./ 

да 

Решение 

№23.326 

от 

29.11.2005

г. на ОбС- 

с.Самуил 

за 

квартали 6, 

7, 8, 10 и 

11 / ДВ 

бр.105/29.1

2.2005 

не 

13.Хума 77517 671/1945г. не 1940 не   

Източник: Община Самуил 

 

Таблица II.9.2. Застроителни планове на населените места  

Населено 

място 

Улична 

рег. 

одобрен 

Двор.рег. 

одобрен 

Стар 

план 

Площ в 

рег. 

Кад.план 

създ. 

Кад. /план/ 

карта 

одобрен 

Стоп. 

Двор в 

рег. 

1. Богданци 27/1992 27/1992 821/1935; 

503/1952 

983 1987   

2.Богомилци 76/1997 76/1997 2976/1934 578 1990  да 

3. Владимировци 687/1981 687/1981 2264/1932 1977 1979  да 

4. Голям Извор 178/1983 178/1983 2805/1929 1108 1979   

5.Голяма вода 1/1932 481/1932  482 1931   

6.Желязковец 40/1993 230/1993 499/1924 1022 1989  да 

7. Здравец   4589/1954 707 1950 Зап.№оРД-18- 41 

от 

31.08.2005г. на 

ИД на АК /ДВ 

бр.76 от 

20.09.2005г. 

 

8.Кара Михал  1847/1935  747 1934  да 

9. Кривица 600/1931 5169/1931  597 1991   



10.Ножарово Решение №21.297 от 

21.09.2005г. на ОбС- 

с.Самуил /ДВ бр.85 от 

25.10.2005г./ 

5288/1956 549 1998 Зап.№ 300-418 от 

19.07.2004г. на 

ИД на АК /ДВ 

бр.78 от 

07.09.2004г./ 

да 

11.Пчелина 4743/1956 | 4743/1956  638 1954  да 

12.Самуил 908/1983 Гара- 

2353/1919; 

341/1965 

Село- 

495/1924 

Обедин- 

307/1972 

1969 1968 За Самуил- север: 

Зап.№оРД-18- 17 

от 

07.06.2005г. на 

ИД на АК /ДВ 

бр.55 от 

05.07.2005г./ 

 

Решение №23.326 от 

29.11.2005г. на ОбС- 

с.Самуил за квартали 6, 7, 8, 

10 и 11 / ДВ 

бр.105/29.12.2005 

 

13.Хума 693/1945 671/1945  398 1940  

14.Хърсово 619/1967 619/1967 2800/19

23 

1341 1965 да 

Източник: Община Самуил 

 

Най-стария действащ регулационен план  е на с.Кривица, одобрен през 1931г.,а  

най-новият план е на с.Ножарово-одобрен през 2005г. 

Настоящият проект на Общ устройствен план на Община Самуил е изготвен въз 

основа на сканирани и оцифрени регулационни планове. 

 

10. Състояние и опазване на околната среда 

10.1. Атмосферен въздух 

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и 

разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху 

разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. 

Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от 

различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата.  

Eмисионни норми са тези норми на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от неподвижни източници. Нормите за емисии се класифицират по компоненти 

в зависимост от технологичните източници и провеждането на горивните процеси. 

Емисионни норми са тези пределно допустими концентрации -ПДК  на вредни 

вещества в атмосферния въздух на населените места, регистрирани за определен 

период от време ,чието наличие не е свързано с риск за здравето. 

Няма данни за средноденонощните концентрации на замърсителите - въглероден 

оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид и диоксид на територията на община Самуил.  

Източниците на замърсяване на въздуха за общината могат да бъдат 

класифицирани и групирани по относителен дял, както следва:промишлени източници: 

парокотелни инсталации Самуил се намира в значително по – добро състояние от 

страната по натоварване с азотни оксиди и серни оксиди. 



Основен източник на серни оксиди са горивните процеси – използват се горива с 

високо сярно съдържание и изпускащите устройства не са оборудвани /в повечето 

случаи/ с  подходящи очистни съоръжения.  

Основните замърсители на атмосферния въздух фини прахови частици, серен и 

азотен диоксиди, въглероден оксид, озон, оловни аерозоли – това са и характерните 

замърсители за всички големи населени места в страната.  

Качеството на въздуха на територията на Община Самуил не се контролира и няма 

пункт, който да е включен в Националната  система за мониторинг на околната среда 

/НСМОС/ на МОСВ. 

Публикуваната информация в годишните бюлетини за състоянието на околната 

среда в Р България /Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ/ показват, че 

качеството на атмосферния въздух в годишен аспект е в рамките на нормативните 

изисквания.  

На територията на Община Самуил няма автоматизирани системи  OPSIS за 

контрол на специфични органични замърсители. 

Източници на "неприятни миризми" за района на общината няма. 

Много от най – сериозните екологични проблеми в страната, в т.ч. и отчасти за 

общината са свързани с автомобилния транспорт. Като цяло сектор “транспорт” 

допринася за 60 % от емисиите на СО, около 25 % от емисиите на СО2, свързани с 

енергийни процеси, около 38 % от тоталните емисии на NОх, бензиновите двигатели 

на МПС допринасят за замърсяването на въздуха с приблизително 40 % от емисиите на 

ЛОС- летливи органични съединения, а към това се добавя и фактът, че транспортът е 

източник и на шумово замърсяване. Това натоварване на въздуха оказва сериозни 

последици върху човешкото здраве.  Поради това емисиите от транспорта изискват 

специално внимание. 

Типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са оловните 

аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба на оловни бензини. Въпреки 

че през последните години нараства относителния дял на безоловните бензини, то не е 

достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо 

употребявани бензини, което води до увеличение емисиите на олово.  Друга 

съществена причина за сравнително високите емисионни натоварвания от транспорта 

е, че по пътищата в страната се движат предимно морално и технически стари 

автомобили, като тенденцията непрекъснато се засилва.  

 

 Качество на Атмосферния Въздух (КАВ) на територията на общината 

Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се 

очакват превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на 

замърсителите ще намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и след 

това ще се поддържат под тези норми. Тъй като концентрациите на замърсителите не 

са статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според 

условията на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока 



на вятъра, скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н., то целта 

ще се постигне само, ако се поддържа известна разлика между реалните концентрации, 

които ще бъдат постигнати, и нормите, т.е. реалните концентрации като правило трябва 

да са значително по-ниски от нормите. 

Процесът на управление на КАВ на местно може да бъде представен опростено 

като състоящ се от следните основни стъпки: 

Измерване на концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез 

подходящи методи с необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно 

качество на данните чрез прилагане на типичните методи за качествено осигуряване.  

Въз основа на наличните данни от измерванията и евентуално с помощта на 

допълнителни измервания, определяне дали концентрациите на замърсителите в 

района превишават нормите. В случай на превишения – определяне на 

честотата/размера на превишението. 

Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването / емисионен 

източник, условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.). 

Моделирането на КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението.  

За замърсителите, за които има превишение – търсене на подходящи мерки за 

подобрение на локалното качество на атмосферния въздух, които да доведат до 

достигане на нормите (най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на 

концентрациите). Анализ на възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен 

план-график, както и на въпросите по финансирането. Определяне на най-подходящите 

мерки след обсъждане с всички заинтересовани страни, и след информиране /участие 

на местната общественост. 

Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието 

им върху КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен 

ефект на подобрение. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови частици 

(ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат принос 

към наднормените нива на замърсяване по отношение на: 

наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и 

средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; 

влияние на топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и 

низинни форми на релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на 

въздушни маси с океански произход с такива от континентален произход; 

наличие на специфични за дадено място други дисперсионни характеристики (т.е. 

характеристики на разпространение на замърсителите); 

наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на природни 

частици от сухи райони и др.). 

наличие на големи промишлени източници на замърсяване; 

наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на въздуха 

(транспорт, бит, селско стопанство). 



От националната система за мониторинг има станция за община Русе - 

автоматична измервателна станция (АИС) „Възраждане” разположена в централната 

част на града, която не е представителна за областта и мобилна автоматична станция 

(МАС). 

В пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, разположени 

на територията, контролирана от РИОСВ-Русе, се измерват следните показатели 

- АИС „Възраждане”: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен 

диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 μm и 2.5 μm и метео параметри. 

- Мобилна автоматична станция (МАС): серен диоксид, азотен диоксид, азотен 

оксид, озон, фини прахови частици до 10 μm, въглероден оксид и метеорологични 

параметри.  

По данни на РИОСВ гр. Русе, през 2014 г. (както и през предходните години) АИС 

Възраждане не е регистрирала превишения на ПДК на SO2 и NO2. Същото се дължи на 

липсата на промишлени източници с технологични процеси формиращи 

замърсителите. Както и през предходните години превишенията на СДН по показател 

фини прахови частици (ФПЧ 10), са регистрирани основно през зимния сезон. 

Причината са използваните през отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в 

битовия сектор съчетано с определени метеорологичните условия (атмосферно 

налягане, безветрие, инверсии ).Високото пепелно съдържание във формираните 

отпадъчни газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно 

влияние върху замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици. 

През 2013 г. АИС е регистрирала превишения на средноденонощната норма (СДН 

- 50 g/m3) по показател ФПЧ 10 основно през първите и последните три месеца на 

годината. Изчислената за АИС „Възраждане” гр. Русе СГН през 2014 г. е по-ниска от 

предходната 2013 г., но продължава да бъде над нормата. 

Съгласно годишния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. на 

РИОСВ Русе, данните, постъпващи от автоматичната система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време за гр. Русе не показват съществена промяна в 

състоянието на атмосферния въздух, в сравнение с това през 2013 г. Трайно ниски 

остават нивата на основните следени замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден 

оксид, бензен и озон. Броят на регистрираните превишения по показател ФПЧ (10) от 

автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух – АИС 

„Възраждане”, гр. Русе, (над 50 мг/м3) през 2014 г. (94) е по-малък спрямо 2013 г. (109). 

Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация са с определената норма от 40 мкрг/м3 и 

за гр. Русе годишната концентрация е превишена - 42,39 мкрг/м3.   

Замърсяването на атмосферния въздух се дължи на изгарянето на горива в битовия 

сектор и на транспорта при неблагоприятни атмосферни условия: мъгла; безветрие, 

през месеците с отрицателни температури, както и на увеличения брой МПС на 

единица жител в населените места, спрямо този през 2013 г. Промишлената дейност е 

силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на атмосферния въздух;  

Община Самуил няма разработена „Програма за управление качеството на 

атмосферния въздух“. Предвид разпоредбата на чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на 



атмосферния въздух, която гласи, че „В случаите, когато в даден район общата маса на 

емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в 

атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и 

общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за 

достигане на утвърдените норми по чл. 6 в установените за целта срокове, които са 

задължителни за изпълнение.“, ръководството на общината счита, че на територията на 

общината няма превишаване на нормите и съответно не е необходимо да се разработва 

програма.  

Замърсяването на атмосферния въздух е един от екологичните проблеми от 

особено значение поради доказаното му въздействие върху здравето на населението. 

Здравословните проблеми, причинявани или задълбочавани от замърсяването на 

въздуха, включват респираторни болести, сърдечносъдови, ракови и други 

заболявания. Новите стандарти на ЕС за качеството на въздуха, които са транспонирани 

в националната нормативна уредба отразяват насоките, изготвени от Световната 

здравна организация за адекватна защита на човешкото здраве.  

 Направените анализи на съществуващата информация от мониторинговите 

наблюдения показват трайна тенденция на подобряване параметрите на атмосферния 

въздух. Все още, обаче, не са решени въпросите с високите нива на замърсяване с 

твърди прахови частици. Основни фактори за лошите показатели в това отношение са 

широкото използване на твърди горива (дърва и въглища) за битово отопление, както 

и липсата на регулярно миене на улиците в населените места. 

 

10.2. Води 

1) Повърхностни води 

На територията на община Самуил са разположени  части  от пет повърхностни 

водни  тела, категория река.  

Таблица II.10.1. Повърхностни водни тела на територията на Община Самуил  



Код на водното 

тяло 

Име на 

водното 

тяло 

Катего 

рия на 

водното 

тяло 

Име на 

реката/ 

язовира 

Описание 

Дължина 

(km)/ 

Площ 

(km2) 

СМВТ

/ИВТ* 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химичн

о 

състоян

ие 

Специфична 

екологична 

цел за 

водното тяло 

BG1RL900R012 
Бели Лом 

RLRWB12 

река 
Бели Лом 

р.Бели Лом 

от яз.Бели 

Лом и 

р.Малки 

Лом от 

яз.Ломци  до 

вливане 

202,960 
не 

лошо 

 

 

 

 

 

 

Добро 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяв

ане 

влошаването 

на 

екологичното 

състояние и 

постигане на 

добро до 

2021г. 

Запазване и 

подобряване 

на доброто 

химично 

състояние 

BG1DU000R001 
Дунав 

RWB01 

река 
Дунав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.Дунав от 

границата 

при с.Ново 

село до 

границата 

при 

гр.Силистра 

650,650 
да 

Умерено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяв

ане 

влошаването 

на 

екологичния 

потенциал и 

постигане на 

добър до 

2021г.  

Предотвратяв

ане 

влошаването 

на химичното 

състояние и 

постигане на 

добро до 

2027г. 

BG1DJ109R001 

Сенкьовиц

а 

DJRWB01 

река Сенкьовиц

а 

 

 

 

р.Сенкьовиц

а от 

с.Кривица 

до с.Яким 

Груево 

43,289 
не 

Добро 

 

 

 

Добро 

 

 

 

Запазване и 

подобряване 

на доброто  

екологично и  

доброто 

химично 

състояние до 

2015г.  

BG1DJ149R002 
Царацар 

DJ RWB02 

река 
Царацар 

 

 

 

 

р.Царацар 

от 

с.Хърсово 

до с.Стефат 

Караджа и 

р.Лудня от 

с.Самуил до 

вливане на 

р.Царацар 

139,331 
не 

Добро 

 

 

 

Добро 

 

 

 

Запазване и 

подобряване 

на доброто  

екологично и  

доброто 

химично 

състояние до 

2015г.  



BG1DJ200R003 
Чаирлек 

DJRWB03 

река Чаирлек 

 

 

 

 

 

 

 

р.Чаирлек от 

с.Ясеновец 

до вливане в 

р.Царацар 

38,003 
не Умерено 

 

 

 

 

 

 

 

Добро 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяв

ане 

влошаването 

на 

екологичното 

състояние и 

постигане на 

добро, 

запазване и 

подобряване 

на доброто 

химично 

състояние до 

2015г.  

*СМВТ - Силномодифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

Водните тела попадат на територията на Басейнова дирекция за управление на 

водите в Дунавски район – Плевен.  

 

Фиг. II.10.1. Водни обекти, повърхностни водни тела и мониторингови 

пунктове 

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен  

 Зауствания с Разрешителни и водоприемници: 

 Титуляр: ОБЩИНА САМУИЛ, Разрешително № №13740013 / 06.04.2009 год., 

обект в процес на строителство: “Вътрешна канализационна мрежа с Пречиствателна 

станция за отпадъчни води с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград”. 



Водоприемник: Сухо дере - втора (ІІ) категория, (EUCD_RWB) BG1DJ149R002, 

в землището на с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград, поречие Дунавски Добруджански 

реки. 

Срок на действие на разрешителното: до 06.04.2012 г. (нямат Заявление за 

продълж.) 

Заустване: СШ 43˚31`00,16”   и   ИД 26˚45`13,63”. 

 

Титуляр: ОБЩИНА САМУИЛ, Разрешително № №13740012 / 06.04.2009 год., 

обект в процес на строителство:“Вътрешна канализационна мрежа с 

Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Владимировци, общ. Самуил, обл. 

Разград”. 

Водоприемник: Сухо дере - втора (ІІ) категория, (EUCD_RWB) BG1DJ109R001, 

в землището на с. Владимировци, общ. Самуил, обл. Разград, поречие Дунавски 

Добруджански реки. 

Срок на действие на разрешителното: до 06.04.2012 г. (нямат Заявление за 

продълж.) 

Заустване: СШ 43˚37`49,21”   и   ИД 26˚52`48,00” 

 

Титуляр: “МЕСОМАНИЯ” ЕООД С. ВЛАДИМИРОВЦИ, Разрешително № 

13140101 / 21.11.2008 год.за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект  

Водоприемник: Сухо дере - втора (ІІ) категория, (EUCD_RWB) BG1DJ109R001, 

в землището на с. Владимировци, общ. Самуил, обл. Разград, поречие Дунавски 

Добруджански реки. 

Срок на действие на разрешителното: до 21.11.2014 г. (в пр-ра за продълж. от 

20.08.2014г.) 

Заустване: СШ 43˚37`43,86”  ;  ИД 26˚52`19,08”  при К.з. = 290.8м (актуал. данни) 

 

Т итуляр: "MAKCИMA MИJIK" ОOД c. Cамуил, Разрешително № 13740049 / 

26.05.2011 год.за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

Водоприемник: Сухо дере - втора (ІІ) категория, BG1DJ149R002, в землището на 

с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград, поречие Дунавски Добруджански реки. 

Срок на действие на разрешителното: до 28.05.2021 r. 

Заустване: СШ 43˚31'55,13”;  ИД 26˚44`12,14”  при К.з. = 433м  

 

 Палзване с Разрешителни на повърхностен воден обект. 
 

 Титуляр:„ФИШЕРИ – 2009” ООД, Разрешително за ползване на повърхностен 

воден обект Разрешително № 12460107/ 19.08.2013г. 

Воден обект: язовир „Желязковец”, в землището на с. Желязковец, общ. Самуил, 

обл. Разград, собственост на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД СОФИ, код на водно 

тяло: BG1RL900R012. 



Срок на действие на разрешителното: до 27.02.2015г. (нямат Заявление за 

продълж.) 

 

 

 Водовземане 

За територията на Община Самуил няма издадени разрешителни за водовземане 

от повърхностен воден обект по реда на Закона за водите. 

За територията на Община Самуил БДУВДР е издала следните разрешителни за 

водовземане: 

Таблица II.10.2. Издадени разрешителни за водовземане 

 
 

 

  Уязвими и чувствителни зони на територията на общината 

Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 

(ЗВ) представляват зони за защита на водите. БДУВДР води регистър на тези зони, 

който включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и 

основанието, съгласно което са обявени като такива. 

Регистър на зоните за защита на водите е представен в Раздел 3 от ПУРБ 2010 – 

2015 г. в Дунавски район, както и в Раздел 2 от изготвения през месец ноември 2014 г. 

Място на водоползване

№   
Дата на 

издаване
Краен срок

Код на водно 

тяло
Име на водовземно съоръжение

Населено 

място
пояснение за обект N E

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510018 05.04.2007 05.04.2017 BG1G000K1HB050

КИ Голям Извор - ВиК Исперих - 

Голям извод
Голям Извор

ПБВ на с. Голям Извор, 

с.Желязковец, с. 

Богомиловци и с. Самуил

N 43° 33' 59,1 E 26° 43' 2,6

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510049 24.04.2007 24.04.2032 BG1G0000J3K051 ТК Р-2 ХГ Исперих - Голяма вода Горна Вода

ПБВ на селата Горна 

Вода, Кара Михаил, 

Владимировци, Ножарово 

и Богданци 

N 43° 33' 55,71 E 26° 49' 57,07

ТРАКЦИЯ АД 11510130 02.11.2007 03.11.2017 BG1G000K1HB050
КИ-Кайнаците-Тракция-

Желязковец
Желязковец вагонно-ремонтен завод N 43° 29' 55,801 Е 26° 43' 06,122

ОБЩИНА САМУИЛ 11510569 11.10.2010 04.11.2015 BG1G0000J3K051
ТК Р-130х-Община Самуил-

Кривица
Кривица

ПБВ на селата Самуил и 

Кривица
N 43°30'46,4``                       E 26°47'03,5``                      

Водоснабдявавне и 

канализация ООД
11510817 17.12.2012 17.12.2037 BG1G000K1HB050

ШК-ВС Голяма вода-ВиК Исперих-

Владимировци
Владимировци

ПБВ на селата 

Владимирово и Ножарово
N 43° 37' 06,2'' E 26° 52' 38,0

КИ Степана-ВС Голяма вода-ВиК 

Исперих-Хърсово
N 43° 33' 05,6'' E 26° 48' 00,9

КИ Черен кайнак-ВС Голяма вода-

ВиК Исперих-Хърсово
N 43° 33' 00,6'' E 26° 47' 54,2

Водоснабдявавне и 

канализация ООД
11510819 17.12.2012 17.12.2017 BG1G000K1HB050

КИ Гюрлюкчана-ВС Голяма вода-

ВиК Исперих-Голяма вода
Голяма вода

ПБВ на селата Голяма 

вода, Карамихал, 

Владимировци, Бърдоква, 

Богданци и Ножарово

N 43° 33' 41,7'' E 26° 49' 42,6

Водоснабдявавне и 

канализация ООД
11510820 17.12.2012 17.12.2017 BG1G000K1HB050

КИ Файка-ВС Файка-ВиК Исперих-

Самуил
Самуил

ПБВ на селата Самуил, 

Желязковец и Богомилци
N 43° 31' 21,9'' E 26° 44' 28,1

Водоснабдявавне и 

канализация ООД
11510821 17.12.2012 17.12.2037 BG1G000K1HB050

ШК Дервента-ВС Фаика-ВиК 

Исперих-Самуил
Самуил

ПБВ на селата Самуил, 

Желязковец и Богомилци
N 43° 31' 57,3'' E 26° 44' 55,7

Водоснабдявавне и 

канализация ООД
11510824 16.01.2013 16.01.2038 BG1G0000J3K051 ТК - ВиК Исперих-Здравец Здравец

ПБВ на селата на 

Здравец, Белинци, 

Подайва и Къпиновци

N 43° 58' 03,8 E 26° 53' 54,1

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510875 26.08.2013 26.08.2018 BG1G000K1HB050 КИ1 - ВиК Исперих - Кривица Кривица ПБВ на с. Кривица N 43° 30' 14,3 E 26° 48' 14,6

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510876 26.08.2013 26.08.2018 BG1G000K1HB050 КИ2 - ВиК Исперих - Кривица Кривица ПБВ на с. Кривица N 43° 30' 14,2 E 26° 48' 11,3

КИ Хвойна1 - ВиК Исперих - 

Желязковец
N 43° 32' 9,7 E 26° 42' 20,08

КИ Хвойна2 - ВиК Исперих - 

Желязковец
N 43° 32' 8,27 E 26° 42' 16,56

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510893 06.11.2013 06.11.2038 BG1G0000J3K051

СК Пчелина - Водоснабдяване и 

канализация -  Пчелина
Пчелина ПБВ на с.  Пчелина N 43° 36' 40,1 E 26° 56' 25

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510894 08.11.2013 08.11.2038 BG1G000K1HB050 ШК Лудня-ВиК Исперих-Хърсово Хърсово ПБВ на с. Хърсово N 43° 33' 37,8 E 26° 44' 35,6

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510896 11.11.2013 11.11.2038 BG1G000K1HB050 ШК Кривица- ВиК Исперих Кривица Кривица ПБВ на с. Кривица N 43° 30' 39,3 E 26° 47' 47,15

BG1G000K1HB050

BG1G000K1HB050

ПБВ на селата Голям 

извор, Самуил и 

Богомилци

Хърсово
ПБВ на селата 

Владимирово и Ножарово

Водоснабдяване и 

канализация ООД
11510883 08.10.2013 08.10.2023

Място на водовземане

Желяюковец

Титуляр

Разрешително Географски координати

Водоснабдявавне и 

канализация ООД
11510818 17.12.2012 17.12.2017



„Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в 

Дунавски район за басейново управление“.  

 

 Уязвима зона 

Община Самуил частично попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 

930/25.10.2010г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В 

приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са 

застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на 

общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта 

на зоната. 

 

 Чувствителна зона 

Община Самуил частично попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 

970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни 

обекти в териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. 

Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни 

обекти във водосбора на р. Дунав на територията на Р България“. Съгласно заповедта 

водоприемниците в поречие Добруджански реки не са определени като чувствителни 

зони. Съгласно същата заповед водоприемниците в поречие Русенски Лом са 

определени като чувствителни зони.  

 

2)  Райони с потенциален риск от наводнения на територията на 

общината 

В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със Заповед № 

РДД 744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са 

класифицирани в три степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската 

дейност, околната среда и културно историческото наследство - нисък, среден и висок. 

Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със степен на риск „висок” и среден”  

РЗПРН  се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска 

от наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска 

и определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 

от ЗВ.  

На територията на община Самуил не попадат райони със значителен потенциален 

риск от наводнения  по чл. 146г от ЗВ.  

3) Подземни води 

Територията на Община Самуил, област Разград  попада в обхвата на следните 

подземни водни тела: 

Таблица II.10.3. Подземни водни тела в Община Самуил 



Код на 

подземното водно 

тяло 

Име на подземното водно 

тяло 

Площ на 

подземното 

водноо тяло, 

km2 

Химично 

състояние 

Количествено 

състояние 

Специфична екологична цел 

за подземното водно тяло 

BG1G0000Qal021 

 

Порови води в Кватернера - р. 

Русенски Лом и притоците му 

 

136 

добро добро 

Запазване доброто състояние на 

подземните води 

BG1G000K1hb050 

Карстови води в Разградската 

формация 

4840 

лошо добро 

Постигане доброто състояние на 

подземните води 

BG1G0000J3K051 

Карстови води в Малм-

Валанжския басейн 

13033 

добро добро 

Запазване доброто състояние на 

подземните води 

 

 

 

 

Фиг. II.10.2. Подземни водни тела и мониторингови пунктове  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 

 

 На територията на Общината не попадат минерални води от Приложение № 2 на 

Закона за водите. 

 

4) Санитарно охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване  на територията на общината 



От наличния архив и в периода до настоящия момент в Басейнова дирекция 

Дунавски район –Плевен, към днешна дата има определени СОЗ по Наредба 

№3/16.10.2000г.: 

✓ Заповед №СОЗ-420/29.14.2014г. ТК-P130х Х=4718447 У=9548385 , водовземна 

система „Кривица“с.Кривица ЕКАТТЕ:39815,имот №00340.  

✓ Заповед №СОЗ-414/10.04.2014г. КИ-1 Х=4717510 У=9550025 , водовземна 

система „ПС Кривица-1“с.Кривица ЕКАТТЕ: 39815,имот №00343.  

✓ Заповед №СОЗ-415/10.04.2014г. КИ-2 Х=4717507 У=9549950 , водовземна 

система „ПС Кривица-2“с.Кривица ЕКАТТЕ: 39815,имот №00280. 

✓ Заповед №СОЗ-417/11.04.2014г. СК-„Пчелина“ Х=4729501  У=9560940 , 

водовземна система -„Пчелина“с.Пчелина  ЕКАТТЕ: 58877,имот №00175. 

✓ Заповед №СОЗ-413/10.04.2014г. ШК-„Пчелина“ Х=4718277  У=9549403 , 

водовземна система -„Кривица“ с.Кривица  ЕКАТТЕ: 39815,имот №95-96 по 

кадастрален план на Кривица. 

✓ Заповед №СОЗ-416/11.04.2014г. ШК-„Лудния“ Х=4723760  У=9545065 , 

водовземна система с.Хърсово  ЕКАТТЕ: 77579, имот №071076. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. СК-„Хвойна-1“ Х=4721007  У=9542040 , 

водовземна система -„Хвойна -1“с.Желязковец  ЕКАТТЕ: 29218, имот №00297. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. СК-„Хвойна-2“ Х=4720962  У=9541959 , 

водовземна система -„Хвойна -2“с.Желязковец  ЕКАТТЕ: 29218, имот №00296.  

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Гюрлюкчана“ Х=4723906  У=9551945 , 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Голяма вода  ЕКАТТЕ: 15669, имот 

№003160. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. ШК-„Дервента“ Х=4720659  У=9545534 , 

водовземна система ВС “Дервента“ с.Самуил  ЕКАТТЕ: 65275, имот №00318. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. ШК-„Владимировци“ Х=4730263  У=9555803 

, водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Владимировци  ЕКАТТЕ: 11449, имот 

№11449.36.18. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Степана“ Х=4722793  У=9549679 , 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Хърсово  ЕКАТТЕ: 77579, имот 

№088018. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Черен кайнак“ Х=4722636  У=9549529 , 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Хърсово  ЕКАТТЕ: 77579, имот 

№00226. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. ДС- „Здравец“ Х=4732056  У=9557532, 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Здравец  ЕКАТТЕ: 30630, имот №00226. 

✓ В процедура За Заповед №СОЗ- /. КИ-„Фаика“ Х=4719562  У=9544922 , 

водовземна система ВС “Голяма вода“ с.Самуил  ЕКАТТЕ: 65276, имот №00366. 

 

10.3. Почви и нарушени територии 

Почвите са подложени на редица деградационни процеси и заплахи, като ерозия, 

замърсяване, запечатване, намаляване на биоразнообразието и почвеното органично 



вещество, засоляване, вкисляване, уплътняване, наводнения и свлачища. Комбинация 

от някои от тези заплахи може да доведе до климатични изменения, безводие и 

опустиняване, а замърсяването на почвата води до влошаване качеството на храната и 

питейната вода, което е основна заплаха за здравето на населението. 

Почвите като намаляващ природен ресурс с неоспорими екологични свойства и 

основна предпоставка за човешкото съществуване, трябва да бъдат съхранени за 

сегашните и бъдещите поколения. 

Процесите, увреждащи почвите (ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, 

намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища) и 

неправилното им ползване често имат по-големи последици от очакваното. 

Предприемането на мерки за намаляване на тези процеси е необходимо, за да се избегне 

тяхното бъдещо задълбочаване и за да се ограничи заплахата, която представляват за 

околната среда и човешкото здраве. Необходими са действия при източника на 

увреждане на почвите и предприемане на строги мерки за контрол, за да се осигури 

безопасност на храните и здравето на населението като резултат от замърсяване на 

почвите. 

Според почвената зоналност на България (Танов, 1957 г.) територията на община 

Самуил попада в Лудогорски район на Дунавската подобласт към Северната почвена 

провинция. Това е хълмисто - предпланинския пояс на дъбовите гори на Мизийската 

горно растителна област. 

Почвообразуващата скала на този район е главно типичен и глинясъл льос. Най - 

широко разпространени са излужените черноземи и деградиралите тъмносиви горски 

почви. Малки площи карбонатни черноземи се намират в съседство с долините на р. 

Бели Лом. Генетично най - младите почви: ливадно-черноземните, алувиално-

ливадните и делувиално-ливадните са развити в речните долини и между ридовите 

понижения. 

От гледна точка на икономическото значение на природните ресурси най - 

голямото богатство на Община Самуил са плодородните почви. Обработваемата земя, 

която съставлява 60 % от общата територия на землището, се използва пълноценно и е 

запазена екологично чиста. Правото на собственост върху земеделската земя е 

възстановено на 100 %. Трайно пустееща земя на територията на общината няма.  

  Ограничаване и противодействие на процесите на опустиняването и 

деградацията на почвите  

Склоновите и бреговите форми на терена са заети от ерозирани, плитки и 

каменливи почви. Характеризират се със силно скъсен хумусен хоризонт, на места 

напълно отнесен от ерозията. Имат много ниски агропроизводствени качества и са 

неподходящи за отглеждане на селскостопански култури.  

Опустиняването е деградация на земята, породена от човешките дейности (свръх-

експлоатация, обезлесяване, прекомерна паша, лоши напоителни практики) и 

изменението на климата. Един от основните фактори е почвеното засушаване, при 

продължителен безвалежен период, който може да настъпи през всеки месец или сезон. 

При почвеното засушаване коренообитаемия слой просъхва поради загуба на почвената 



влага. Нарушава се необходимият за растителните екосистеми воден баланс в почвата, 

влошава се физиологичното състояние на растенията и добивите от земеделските земи 

рязко спадат. Борбата с опустиняването е важна за гарантирането на дългосрочната 

продуктивност на земята, но за съжаление проблема продължава да се задълбочава 

навсякъде по света.   

Контролът на качеството на земите и почвите е част от националната 

автоматизирана система за екологичен мониторинг. До момента не съществува 

екологичен кадастър за земите и почвите, включително и в общината. 

Извършвания мониторинг по отношение качеството на почвите от РИОСВ-Русе 

включва хромографски анализи на проби почва по отношение съдържанието на 

пестициди в нея. Едновременно се следи съдържанието на двадесет и три вещества, 

някои от са: heptachlor, prometon, lindan, ametryn, aldrin, endrin, propazine, DDT, DDE, 

DDD и др. Не се наблюдава съдържание на пестициди в почвата над допустимите 

норми. Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от предозирано торене. 

Не съществува опасност от замърсяване на почвите в района с тежки метали, 

нефтопродукти и др. вредности,  т. к. не са налице значими източници на подобен род 

замърсяване.  

  Защита от свлачища, пропадания и заблатявания   

Свлачищата се причисляват към групата “природни бедствия”. Тяхното 

проявяване застрашава сигурността на селищата, пътища, ж.п. линии, нанася 

непоправими щети на обработваемите земи. Факторите, влияещи за проявата на 

свлачищните процеси са предимно глинестия строеж, подпочвените води и стръмните 

терени. Като се изходи от тези съображения свлачища могат да се развият по стръмните 

склонове и склоновете на овразите, при извършване на изкопни работи, изсичане на 

растителността и др.  

На територията на общината е регистрираноедно свлачище - RAZ29.39815.01, с 

местоположение: землище с.Кривица, ппът RAZ 2140 при км 2+800. Терена е 

определен като „речен склон“ с наклон до 45о. 

На територията на общината ерозионни процеси почти липсват. Ерозията се 

проявява под формата на площно повърхностно измиване или отнасяне на плодородния 

почвен хоризонт. Линейната ерозия се проявява ограничено върху по-стръмните части 

от горския фонд и като частично продълбаване на водните легла. 

 

10.4. Биологично разнообразие, защитени територии и зони 

През 2002 г. в България започна и процесът по определяне на места, отговарящи 

на изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата фауна и флора и Директива 79/409/ЕИО за опазване на 

дивите птици 

До края на 2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 114 защитени зони 

за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на България и 228 

защитени зони за опазване на природните местообитанията, покриващи 29,5% от 



територията на България. Общо в България са приети от Министерски съвет 332 

защитените зони от НАТУРА 2000, покриващи общо 34,34 % от територията на 

страната. 

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната, могат бъдат в резултат 

на:  

 нарушения на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските 

видове, промени в екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация 

в района. Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или 

промени в плътността на популациите, безпокойство на животинските видове, 

унищожаване на места за гнездене, хранене, почивка, фрагментация на 

местообитанията, интродуцирането на не-местни видове, които са по-

конкурентноспособни от местните такива и могат да ги изместят от техните 

екологични ниши. 

 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните 

екосистеми вследствие унищожаването на част от растителността, 

фрагментиране на местообитания и хабитатите, унищожаването на места за 

гнездене, храна и почивка на животински видове, интродуциране на не-местни 

видове в следствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води, зауствани 

от остарелите и амортизирани ПСОВ и канализационните системи които 

заустват във водните обекти без необходимото пречистване.  

 дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на 

биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по 

хранителните вериги, и промяна на биоразнообразието в екосистемите в 

резултат от интензивното земеделие в районите и наторяването на 

земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични торове и 

препарати за растителна защита;  

 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в 

резултат на ерозиране в близост хидротехническите съоръжения, и вследствие 

неправилното изсичане и оголване на терените.  

 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения 

или намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на 

застрашени и редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене 

и прогонване на животни и птици, места за гнездене и хабитати на различни 

видове, и намаляване на биоразнообразието в резултат от създаването и 

наличието на нерегламентирани сметища. При интродуцирането на нови 

животински видове характерни за сметищата се създава опасност за хората и 

домашните животни от разпространение на болести и зарази в околните 

територии.  

 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за 

бъдещо строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване 

на растителната покривка или части от нея от строителната техника, 

нарушаване на целостта и засипване на тревната растителност с почва от 



изкопно-насипните дейности, и при временното съхраняване на хумусния 

слой, и от строителните и металните отпадъци на терена по време на 

строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху 

фауната са свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване 

на животинските видове, унищожаване на местата за гнездене и промяна на 

биоразнообразието.  

 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие 

унищожаване на част от растителните и животинските популации, места за 

гнездене и промяна в състава на екосистемите при наводнения.  

  Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на 

местообитания и видове с европейско и национално значение от Националната 

екологична мрежа и извън нея ще доведе до подобряване на състоянието на 

екосистемите, ограничаване и спиране на загубата на биологично 

разнообразие. 

 

 Защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 – 

“Лудогорие” с код BG 0000168 (определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

дивата фауна и флора) и "Лудогорие" с код BG 0002062 (определена 

съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на 

дивите птици. 

Предмет на опазване: 

 ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ  Прир. ст.  Цялост. оц. 
  

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови  42.22 C A C C 
 съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)  
 (*важни местообитания на орхидеи) 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални 0.1 B C B B 
  склонове 

 ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 92/43/EEC  

 ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
A403 Buteo rufinus 0-1p D 
 Белоопашат мишелов 
A397 Tadorna ferruginea 0-1p D 
 Ръждив aнгъч 
A255 Anthus campestris 3-5p D 
 Полска бъбрица 

- Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
A244 Galerida cristata 10-15p 
 Качулата чучулига 



A247 Alauda arvensis 15-20p D 
 Полска чучулига 
A099 Falco subbuteo 0-1p D 
 Орко 
A383 Emberiza calandra 5-8p 
 Сива овесарка 

 БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1335 Spermophilus citellus C D 
 Лалугер 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1052 Euphydryas maturna P A C A 

 РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Други значими растителни и животински видове 

 Такс.група ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 ИМЕ (на латински) 
 M Източноевропейски /белогръд/ таралеж P D 
 Erinaceus concolor 
 B Жълта стърчиопашка  3-5p C 
 Motacilla flava 
 B Ориенталско каменарче  3-5p D 
 Oenanthe isabellina 
 B Сиво каменарче  10-15p D 
 Oenanthe oenanthe 
 B Обикновен скорец  3-5p D 
 Sturnus vulgaris 

  Легенда към предмета и целите на защитена зона “Лудогорие” /видове 

птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и на всички  животински 

и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC/ 

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 

Латинско Име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към 

Директива 92/43/EEC и Директива 79/409/EEC.  

Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други 

източници.  

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. 

Миграц. попул. – миграционна популация от: 

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките. 

Зимув. – зимуващи видове, използват обекта през зимата. 

Премин. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на  

перата/козината извън местата за размножаване.  

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията.  Чрез индекс е 



уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във 

всички  случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в  четвърта категория – D) незначителна популация.  

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 

за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий 

е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена 

с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.  

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.  

Не се очаква ОУП да застрашава защитени зони “Лудогорие”  по смисъла на чл. 

38, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗБР, както и да доведе до намаляване на популациите на видовете 

или унищожаване на ценни местообитания, заради което то е предложено като 

защитена зона. 

 

10.5. Отпадъци- устройствени изисквания при управлението им 

Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават 

използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите 

възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им 

физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен 

замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху 

повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен 

риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен 

източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на 

природни ресурси. 



През 2014 г. е изготвена актуализация на Програмата за управление на отпадъците 

в Община Самуил 2014-2017 г., разработена на основание изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и в съответствие с Националната Програма за 

управление дейностите с отпадъци, и произтичащите задълженията на общината. В 

Програмата е анализирано съществуващото състояние, на база на което са разработени 

конкретни мероприятия включени в “План за действие”, за подпомагане на основната 

цел на общината постигане на екологосъобразно управление на отпадъците. 

На 22.12.2014 г. от Правителството е приет нов Национален план за управление на 

отпадъците (НПУО) за периода до 2020 г. Предстои изготвяне на актуализация 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Самуил за 

периода2015-2020година”, съгласно изискванията на чл. 52 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), НПУО и методически указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците (утвърдени със заповед № РД-211/30.03.2015 г. 

на Министъра на околната среда и водите). 

10.6. Вредни физични фактори 

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху 

населението в големите градове. Мерките за предотвратяване и намаляване на вредното 

въздействие на шума в околната среда целят защита на здравето и осигуряване 

качеството на живот на населението. Част от тях са свързани с разработването на 

стратегически карти за шум и планове за действие.  

Осъществяването на тези мерки ще доведе не само до редуциране на шума в 

околната среда, но и до цялостно подобряване на инфраструктурата и жизнената среда 

в населените места. Оттук и основната роля, която играе местната власт при 

управлението и контрола на шума в околната среда.  

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за шумовите нива в 

общината, като той представлява по-голямата част от общото шумово натоварване. 

Увеличението на шумовия фон, предизвикано от транспорта, се дължи на два основни 

фактора:  

✓ повишената моторизация на населението и лошото състояние на автомобилния 

парк, уличните настилки и алармените системи на МПС; 

✓ крайно недостатъчните мероприятия, насочени към намаляване на шума, в 

комбинация с липса на адекватен контрол на превозните средства за намаляване 

на шумовите нива. 

В територията на община Самуил няма сертифицирани летища, летателни 

площадки и аеронавигационни съоръжения.  

На територията на община Самуил преминава железопътна линия от I-ва 

категория. Общата дължина на железопътната мрежа на територията на общината е 

11.081 км по IX-та и 17.781 км по 91-ва железопътна линии.  

По IX линия средно дневно преминават 8 бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака, 

10 бр. директни товарни влака, 7 бр. международни товарни влака. За периода от юни 

до септември преминават и по 6бр. международни бързи влака. По IX линия ежедневно 

преминават 2бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака и 4бр. локални товарни влака. До 



настоящия момент няма предвидени за реализация нови проекти, засягащи 

железопътната мрежа на територията на община Самуил. 

Източник на шумово замърсяване на територията на общината е преди всичко 

остарелия автомобилен парк и незадоволителното състояние на пътните настилки. 

Община Самуил не разполага с данни за извършени замервания на шумовите нива, 

както в града, така и в останалите населени места от общината.  

Естественият радиационен гама - фон е конкретна физична характеристика на 

околната среда, характерна за всеки регион. 

На територията на общината няма изградени обекти и други антропогенни 

източници, които са доказани замърсители, допринасящи за промяна в радиационната 

обстановка. Не са известни данни за разположени на територията на общината 

значителни източници на нейонизиращи лъчения. Няма установено завишаване на 

естествения радиационен фон. 

 По отношение на акустичната обстановка, в Общината няма замервания за 

превишаване на шума над допустимите норми, а и липсват предпоставки за това. 

 

 

 



III.ПРОГНОЗА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО  И 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 

1.Социално-икономическо развитие 

 Методология 

Анализът на икономическото развитие и социално-икономическите прогнози са 

изготвени чрез анализ на влиянието и въздействието на определящите фактори за 

растеж или неговата липса, при съответните анализирани показатели. Прогнозите са 

изготвени на база систематичен анализ на исторически данни, събрани от НСИ, 

екстраполирани в тенденция чрез експоненциална, линейна или логаритмична 

функция. С оглед адекватността на прогнозите, резултатните величини са коригирани 

с коефициент за тенденция, екстраполиран от историческите данни при допускане за 

цикличност на тенденциалните данни. В зависимост от динамиката на първичните 

данни, тяхната линия на движение и дисперсия, е използван различен метод на 

прогноза, като водещи са връзките и зависимостите при факторите на първичните 

данни и тенденциите, които те очертават. 

Представени са два варианта на прогнози – реалистично-оптимистичен вариант, 

който следва най-естествения път на проявление на зависимите фактори или който 

изисква целенасочено въздействие върху факторите за насочване на икономическото 

развитие в положителна посока. Песимистичната прогноза дава представа за 

развитието, което би следвало при запазване на съществуваща негативна тенденция на 

факторите на въздействие или влошаване на определящи за показателя фактори в 

бъдеще. Прогнозата е изготвена за период от 20 години, съгласно Заданието за 

изготвяне на ОУП и обхваща периода 2015-2034г. 

Прогнозата на населението е изготвена от НСИ и е приета за реалистично-

оптимистичен вариант на развитие, а при песимистичната прогноза е използван метода 

на средностатистическа средна с коригиращ фактор. 

 

1.1.Прогноза за демографско развитие 

От предоставените статистически данни за населението на Община Самуил може 

да се обобщи следната текуща характеристика на демографията на общината: 

 Диагноза – текущи тенденции на демографското развитие 

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

Разград. Урбанистичната структура на общината се състои 14 населени места, като 

всичките са села. Административен център на съвременната община от 22.12.1978 г. е 

село Самуил. Според броя на населението си селата са много малки до 200 жители – 1 

населено място, малки от 200 до 1000 жители – 11 населени места и средни от 1000 до 

2000 жители – 2 населени места. Само в с. Богомилци  има положителен прираст  в 

периода 2009 - 2013г (+16 души). В останалите населени места прираста е отрицателен, 

като общият брой на намалялото население за периода 2009-2013г. е 743 души. По 

населени места, броят на населението е разпределено неравномерно. От цялото 

население на общината към 2013г. в с. Самуил, който е и общински център е 

разположено най-голям брой население – 1 513 души (22.32%). На второ място се 



нарежда с. Владимировци,– 1 091 души (16.10%). На трето място е с. Желязковец – 627 

души (9.25%). Най-малко населеното място е с. Кара Махал – 51 души (0,75%). 

 

Таблица III.1.1.Изменение на населението - Община Самуил, 2009-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Разград, НСИ, www.nsi.bg 

 

В община Самуил живее 5,6% от населението на област Разград (7 005 души към 

01.02.2011 г.) и едва 0,8 % от населението на СЦР. Средната гъстота на населението в 

община Самуил (28,0 души на кв. км. за 2011 г.) е много по-ниска от средните 

стойности за област Разград (85,4), от средната гъстота за страната (66,3) и за СЦР 

(57,5). По брой населени места (14), община Самуил се нарежда на пето място след 

общините Исперих, Разград, Кубрат и Лозница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица III.1.2.Площ, гъстота на населението и населените места към 

31.12.2013г. по статистически зони, статистически райони и по области и 

общини 

Община / 

Населени места
2009 2013

Изменение, 

бр
Дял, %

Община Самуил 7522 6779 -743 100%

с. Богданци 534 492 -42 7%

с. Богомилци 265 281 16 4%

с. Владимировци 1170 1091 -79 16%

с. Голяма вода 328 292 -36 4%

с. Голям извор 425 348 -77 5%

с. Желязковец 878 627 -251 9%

с. Здравец 396 363 -33 5%

с. Кара Михал 79 51 -28 1%

с. Кривица 225 214 -11 3%

с. Ножарово 571 547 -24 8%

с. Пчелина 279 271 -8 4%

с. Самуил 1543 1513 -30 22%

с. Хума 245 234 -11 3%

с. Хърсово 584 455 -129 7%

http://www.nsi.bg/


 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

Населението на Община Самуил намалява с 186 лица средно за периода 2009-

2013г като средногодишния темп на изменение е -2,55%. Средният брой на населението 

за периода е 7082 лица. Тенденцията за намаляване на населението е трайна, но с 

намаляващ темп.  

 

Таблица III.1.3.Изменение на броя на населението, Община Самуил, 2009 -2013г 

 

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Разград, НСИ, www.nsi.bg, 

собствени изчисления 

Най-голямо влияние върху динамиката на населението оказват естествения и 

механичния прираст като преобладаващо на него се дължи цялото движение на 

населението в общината. От представените данни е видно, че тенденциите на 

естествения и механичния прираст на населението са отрицателни като общия нетен 

ефект за периода също е отрицателна величина. Тенденцията се запазва сравнително 

непроменена през наблюдавания период.  

 

 

 

 

 

Таблица III.1.4.Изменение на естествен и механичен прираст на населението в 

Община Самуил 

EKATTE

Статистически зони 

Статистически 

райони 

Площ
 
- кв. 

км

Гъстота на 

населението 

на кв. км

Населени 

места - бр.

Градове - 

бр.
Села - бр.

Кметства - 

бр.

BG България 111001,9 65,3 5268 257 5011 2008

BG3

Северна и 

Югоизточна България 68330,4 53,6 3016 155 2861 1199

BG32 Северен централен 14974,0 55,8 989 39 950 300

RAZ Разград 2639,7 45,7 103 6 97 81

RAZ11 Завет 273,9 37,2 7 1 6 6

RAZ14 Исперих 402,2 54,1 24 1 23 22

RAZ16 Кубрат 471,3 37,1 17 1 16 15

RAZ17 Лозница 410,4 22,0 16 1 15 11

RAZ26 Разград 598,4 82,6 22 1 21 13

RAZ29 Самуил 250,3 27,1 14 0 14 12

RAZ36 Цар Калоян 233,3 25,3 3 1 2 2

Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2013 г. по статистически зони, 

статистически райони и по области и общини

Година 2009 2010 2011 2012 2013 Средна

Община 

Самуил
7522 7339 6909 6859 6779 7 082

Изменение, 

брой
-183 -430 -50 -80 -186

Изменение, % -2,43% -5,86% -0,72% -1,17% -2,55%

http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/


 

Източник: Териториално статистическо бюро, гр. Разград, НСИ, www.nsi.bg, 

собствени изчисления 

Динамиката на броя на населението трябва да се разглежда в контекста на 

възрастовата структура и възрастовите групи в Община Самуил. Възрастовата група 

между 0 и 19 години може да ни даде индикации за потенциала за развитие на 

населението в дългосрочен план, възрастовата група между 20 и 60 години и 

възрастовата група над 60 години ни дават информация за тенденциите в 

демографското развитие в средносрочен и краткосрочен план. Като цяло застаряването 

на населението в региона е фактор с по-силно негативно влияние от абсолютното 

намаление на броя на населението, тъй като намаляват възможностите за положително 

влияние върху тази тенденция. 

Разпределението на населението на Община Самуил по възрастови групи е по-

неблагоприятно в сравнение със средните стойности на показателя за областта, което е 

от възрастовия състав на селското население. Тенденциите са за намаление на броя на 

лицата в най-младата възрастова група и за увеличение на лицата във втората и третата 

възрастова група. Трайна е тенденцията на напускане на общината от хора в 

работоспособна възраст, които търсят препитание в чужбина и по-големите градове на 

страната. В резултат на тези процеси се наблюдава трайна тенденция на намаляване 

броя на хората със средно специално и висше образование. Безработицата и непълната 

заетост отбелязват огромен скок през последните години. 

 

 

 

 

 

 

Таблица III.1.5.Изменение на възрастовата структура, Община Самуил, 

2009-2013г 

Население 

Община Самуил
7522 7339 6909 6859 6779

Изменение, брой -183 -430 -50 -80

Изменение, % -2,43% -5,86% -0,72% -1,17%

Естествен и 

механичен прираст
-78 -183 -117 -50 -80

Дял от общото 

изменение, %
100,00% 27,21% 100,00% 100,00%

Естествен прираст -51 -68 -57 -17 -35

Дял % 37,16% 13,26% 34,00% 43,75%

Механичен прираст -27 -115 -60 -33 -45

Дял % 62,84% 13,95% 66,00% 56,25%

http://www.nsi.bg/


 

Източник: Териториално статистическо бюро, гр.Разград, НСИ, www.nsi.bg, 

собствени изчисления 

Засега Община Самуил успява да запази положителна структурата на населението 

си като населението в над-трудоспособна възраст е повече от това в под трудоспособна 

възраст. Въпреки това, предвид тенденцията за трайно намаление на населението в под 

трудоспособна възраст, се очаква да се влоши възрастовата структура в прогнозния 

период. Поради това общината трябва да положи усилия за задържане на младото 

население на територията на общината и за премахване на възрастовите и половите 

диспропорции, с оглед увеличаване на раждаемостта и привлекателността на региона 

за икономическо активно население. Най-висок е делът на населението за 2013 г. в 

групата в трудоспособна възраст 4222 -  лица, от която се формира основно трудовият 

потенциал в Общината.  

 

 Предпоставки за изготвяне на демографска прогноза 

При изготвяне на прогнозата за броя на населението на община Самуил, освен 

влиянието на механичния и естествения прираст, ще бъде отчетена и общата тенденция 

за динамика на населението в Област Разград чрез прогнозите на НСИ за развитие на 

броя на населението по области в три варианта – реалистичен, оптимистичен и 

песимистичен, както и останалите фактори – емиграция, възрастова, полова и 

етническа структура на населението. Съгласно тази прогноза, населението на Област 

Разград ще намалява средногодишно с 7,53% при реалистичната прогноза, с 6,15% при 

оптимистичната прогноза и 8,28% при песимистичната прогноза, като и при трите 

варианта тенденцията е еднопосочна – по-бавен темп на намаление в началото на 

периода и ускорение в края на 50 годишната прогноза. Разликата между реалистичния 

и песимистичния вариант на прогноза възлиза на -9,92%. 

 

Таблица III.1.6.Прогноза за населението по области  

Година 2009 2010 2011 2012 2013 дял %

Под трудоспособна 

възраст
1180 1123 1007 986 982 14,49%

Изменение, бр -57 -116 -21 -4

Трудоспособна 

възраст
4689 4563 4268 4265 4222 62,28%

Изменение, бр -126 -295 -3 -43

Над трудоспособна 

възраст
1653 1653 1634 1608 1575 23,23%

Изменение, бр 0 -19 -26 -33

Общо лица: 7522 7339 6909 6859 6779 100,00%

http://www.nsi.bg/


 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО 

РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична демографска прогноза 

При изготвяне на реалистично-оптимистична прогноза за демографско 

развитие са отчетени положителните фактори за развитие на региона – 

привлекателност за населението от положителни икономически тенденции в региона, 

реализиране на потенциала за икономическо развитие, преодоляване на негативния 

ефект от емиграция на населението. Общината ще приложи мерки за преодоляване на 

негативната тенденция за застаряване на населението и намаляване на броя му от 

механично движение и ще се опита да привлече повече лица в трудоспособна възраст. 

При изготвяне на прогнозата е отчетена съществуващата тенденция за разгледания 

период като положителните демографски данни – увеличаване на населението в 

трудоспособна възраст, както и потенциални усилия на общината за ограничаване на 

намалението на населението в под трудоспособна възраст. 

 

 Реалистично-оптимистична демографска прогноза 

Реалистично-оптимистичната прогноза за демографско развитие на 

населението на община Самуил предвижда естественият и механичният прираст на 

населението да запази възходящата тенденция за положителен прираст, като в края на 

20 годишния прогнозен период се очаква стойностите да са положителни при 

относително постоянен темп на нарастване на населението. Нетният ефект за периода 

(Брой)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Разград, брой 117323 109730 102309 95039 88005 81380 75148 69285 63773 58606 53859 49574

Изменение, % -6,47% -6,76% -7,11% -7,40% -7,53% -7,66% -7,80% -7,96% -8,10% -8,10% -7,96% -100,00% -7,53%

Темп на изменение -0,29% -0,34% -0,30% -0,13% -0,13% -0,14% -0,15% -0,15% 0,00% 0,14% -92,04% -0,15%

фактор 

вар 2/вар1

18,4%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Разград, брой 117546 110616 104088 97868 91927 86310 81021 76014 71249 66708 62424 58493

Изменение, % -5,90% -5,90% -5,98% -6,07% -6,11% -6,13% -6,18% -6,27% -6,37% -6,42% -6,30% -6,15%

124288 117532 111346 105742 100668 95996 91697 87768 84192 80989 78082 75463

61063 57917 55087 52547 50269 48180 46260 44478 42819 41289 39867 38545

63225 59615 56259 53195 50399 47816 45437 43290 41373 39700 38215 36918

фактор 

вар 3/вар 1

-9,92%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Разград, брой 117219 109317 101443 93637 86088 78952 72272 65988 60118 54671 49715 45293

Изменение, % -6,74% -7,20% -7,69% -8,06% -8,29% -8,46% -8,69% -8,90% -9,06% -9,07% -8,89% -8,28%

 1  
 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за  демографското и 

социално-икономическото развитие на страните членки.

 2  
 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни  социално-икономически процеси в 

страната.

 3   
III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

II вариант (относително ускоряване)
2

Години

III вариант (относително забавяне)
3

Години

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ОБЛАСТИ 

Области
I вариант (при хипотеза за конвергентност) средно 

изменениеГодини

http://www.nsi.bg/


на прогнозата ще бъде увеличение с 975 лица от естествен прираст в резултат на 

привличане на повече млади хора от турския етнос и регистриране на по-висока 

раждаемост. В същото време ще се намали броят на възрастните хора, което ще намали 

и броя на умиранията. При реалистично-оптимистичната прогноза механичния прираст 

запазва положителната си тенденция за превес на броя на заселените лица над 

изселените лица от средата на разгледания период в резултат на увеличени усилия в 

областта на развитие на икономиката на региона и задържане на работоспособното 

население в общината. Механичния прираст има нетен положителен ефект за периода 

на прогнозата от 50 лица, а нетният ефект от движението на населението – естествен и 

механичен прираст за Община Самуил е подобряване на нетния прираст с 1025 лица. 

 

 

Фиг.III.1.1.Реалистично-оптимистична прогноза за динамика на населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица III.1.7. Реалистично-оптимистична прогноза за изменение на 

естествен и механичен прираст на населението в Община Самуил  



 
Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления 

 

Съгласно изготвената реалистично-оптимистична прогноза за динамиката на 

възрастовата структура в периода до 2034г, делът на населението в третата възрастова 

група ще нараства умерено като абсолютна стойност и относителен дял.  През 2013г 

делът на населението в под-трудоспособна възрастова група е 14,49%, като 

тенденцията е то да намалява като абсолютна стойност и относителен дял в общия брой 

на населението, като през 2034г той е 13,03%. 

Данните показват, че населението в под-трудоспособна възрастова група наброява 

982 лица през 2013г като се очаква тенденцията за намаление на абсолютния брой лица 

в тази група да се запази и броят на лицата да намалее съществено. Най-висок е делът 

на населението за 2013 г. в групата в трудоспособна възраст - 4222 лица, от която се 

формира основно трудовият потенциал в общината. Тази група показва тенденция за 

запазване на относителния си размер като леко намалява като абсолютна стойност до 

3382 лица през 2034г. Третата група плавно увеличава относителния си дял през 

разгледания период като от 1575 лица през 2013г се очаква да има 1465 лица през 2034г 

предвид общите тенденции за намаляване броя на населението. Относителното 

съотношение между групите се очаква да се запази като има увеличение при групата с 

надтрудоспособно население за сметка на първата група, която намалява относителния 

си дял. 

 

  

 

Година изменение изменение Нетен прираст

2009 -51 -27 -78

2010 -68 33% -115 326% -183

2011 -57 -16% -60 -48% -117

2012 -17 -70% -33 -45% -50

2013 -35 106% -45 36% -80
Нетен ефект за  

периода
-228 -280 -508

Година

Реалистично-

оптимистичен 

вариант 

изменение

Реалистично-

оптимистичен 

вариант

изменение

Реалистично-

оптимистичен вариант - 

нетен прираст

2015 -11 -28% -44 135% -55

2020 26 69% -17 100% 9

2025 63 37% 10 482% 73

2030 100 30% 36 209% 136

2034 107 -2% 22 -43% 129

Нетен ефект за  

прогнозата
975 50 1025

Естествен 

прираст

Механичен  

прираст

http://www.nsi.bg/


 

Фиг.III.1.2. Прогноза за реалистично - оптимистичен вариант, възрастова 

структура 

 

Таблица III.1.8. Реалистично-оптимистична прогноза за възрастова структура 

на населението, Община Самуил 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления 

Реалистично-оптимистичният вариант на демографската прогноза е изготвен 

от НСИ за всяко населено място, като са отчетени влиянието и въздействието на 

комплекс от фактори при благоприятни социално-икономически процеси в страната и 

региона и прилагане на мерки за въздействие върху неблагоприятните демографски 

процеси и обезлюдяването на селата. В края на 2034г населението на общината ще 

наброява 5574 лица, като относително спрямо 2013г. населението намалява за периода 

във всички населени места с изключение на с. Здравец, където освен относителен, ръст 

има и в абсолютни стойности. Средното намаление на населението за прогнозния 

период 2016 – 2034г е -1,02%, което е по-ниско от средното за периода 2009-2013г за 

всички населените места в община Самуил, когато прираста е -2,55%. Съгласно тази 

прогноза населението на общината като цяло ще се запази относително постоянно, не 

се очаква рязко намаление при отчитане на негативната демографска картина в 

момента. В населените места най-голямо намаление се очаква при населението на с. 

Кара Михал. Населението на с. Самуил намалява умерено с 1,43% до 1151 жители, 

което е малко по-високо от средното намаление за общината. 

 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 дял % 2015 2020 2025 2030 2034 дял %

Под трудоспособна 

възраст
1180 1123 1007 986 982 14,49% 936 829 750 731 726 13,03%

Трудоспособна 

възраст
4689 4563 4268 4265 4222 62,28% 4100 3792 3642 3483 3382 60,68%

Над трудоспособна 

възраст
1653 1653 1634 1608 1575 23,23% 1607 1545 1505 1478 1465 26,29%

Общо лица: 7522 7339 6909 6859 6779 100,00% 6643 6165 5897 5692 5574 100,00%

http://www.nsi.bg/


Таблица III.1.9.Реалистично-оптимистична прогноза за населението по населени места, Община Самуил 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

№

Наименование на 

населеното 

място/Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Средно 

изменение

1 465 454 448 446 441 436 432 420 418 413 409 409 404 403 398 392 393 389 386

-5,49% -2,37% -1,32% -0,45% -1,12% -1,13% -0,92% -2,78% -0,48% -1,20% -0,97% 0,00% -1,22% -0,25% -1,24% -1,51% 0,26% -1,02% -0,77% -1,26%

2 274 270 268 264 262 262 258 257 254 251 247 249 247 243 241 238 236 235 237

-2,49% -1,46% -0,74% -1,49% -0,76% 0,00% -1,53% -0,39% -1,17% -1,18% -1,59% 0,81% -0,80% -1,62% -0,82% -1,24% -0,84% -0,42% 0,85% -0,89%

3 1030 1014 1002 993 968 956 947 936 923 904 896 886 881 867 859 851 841 835 828

-5,59% -1,55% -1,18% -0,90% -2,52% -1,24% -0,94% -1,16% -1,39% -2,06% -0,88% -1,12% -0,56% -1,59% -0,92% -0,93% -1,18% -0,71% -0,84% -1,44%

4 286 283 281 276 271 267 267 263 262 263 265 261 256 254 248 247 247 248 249

-2,05% -1,05% -0,71% -1,78% -1,81% -1,48% 0,00% -1,50% -0,38% 0,38% 0,76% -1,51% -1,92% -0,78% -2,36% -0,40% 0,00% 0,40% 0,40% -0,83%

5 346 346 340 338 335 337 340 339 338 340 341 340 340 340 339 341 342 341 345

-0,57% 0,00% -1,73% -0,59% -0,89% 0,60% 0,89% -0,29% -0,29% 0,59% 0,29% -0,29% 0,00% 0,00% -0,29% 0,59% 0,29% -0,29% 1,17% -0,04%

6 613 610 605 598 598 597 596 592 589 589 587 585 582 582 586 580 582 582 581

-2,23% -0,49% -0,82% -1,16% 0,00% -0,17% -0,17% -0,67% -0,51% 0,00% -0,34% -0,34% -0,51% 0,00% 0,69% -1,02% 0,34% 0,00% -0,17% -0,40%

7 351 348 346 348 346 343 341 346 346 346 348 351 351 355 357 359 363 367 368

-3,31% -0,85% -0,57% 0,58% -0,57% -0,87% -0,58% 1,47% 0,00% 0,00% 0,58% 0,86% 0,00% 1,14% 0,56% 0,56% 1,11% 1,10% 0,27% 0,08%

8 41 39 37 36 33 30 30 30 28 27 26 26 25 23 23 22 21 21 21

-19,61% -4,88% -5,13% -2,70% -8,33% -9,09% 0,00% 0,00% -6,67% -3,57% -3,70% 0,00% -3,85% -8,00% 0,00% -4,35% -4,55% 0,00% 0,00% -4,44%

9 199 197 192 188 185 183 184 183 179 177 177 175 175 175 174 176 174 174 175

-7,01% -1,01% -2,54% -2,08% -1,60% -1,08% 0,55% -0,54% -2,19% -1,12% 0,00% -1,13% 0,00% 0,00% -0,57% 1,15% -1,14% 0,00% 0,57% -1,04%

10 532 529 519 513 510 504 501 502 495 491 489 487 487 480 477 474 472 472 473

-2,74% -0,56% -1,89% -1,16% -0,58% -1,18% -0,60% 0,20% -1,39% -0,81% -0,41% -0,41% 0,00% -1,44% -0,63% -0,63% -0,42% 0,00% 0,21% -0,76%

11 245 242 236 232 230 228 226 223 221 215 211 208 203 199 197 192 191 186 186

-9,59% -1,22% -2,48% -1,69% -0,86% -0,87% -0,88% -1,33% -0,90% -2,71% -1,86% -1,42% -2,40% -1,97% -1,01% -2,54% -0,52% -2,62% 0,00% -1,94%

12 1452 1428 1410 1389 1380 1358 1338 1318 1307 1286 1272 1259 1243 1227 1213 1190 1179 1163 1151

-4,03% -1,65% -1,26% -1,49% -0,65% -1,59% -1,47% -1,49% -0,83% -1,61% -1,09% -1,02% -1,27% -1,29% -1,14% -1,90% -0,92% -1,36% -1,03% -1,43%

13 213 207 203 201 197 195 195 188 188 187 185 182 177 172 171 169 169 166 165

-8,97% -2,82% -1,93% -0,99% -1,99% -1,02% 0,00% -3,59% 0,00% -0,53% -1,07% -1,62% -2,75% -2,82% -0,58% -1,17% 0,00% -1,78% -0,60% -1,80%

14 421 415 413 412 409 411 411 404 408 408 409 407 405 409 409 412 410 410 409

-7,47% -1,43% -0,48% -0,24% -0,73% 0,49% 0,00% -1,70% 0,99% 0,00% 0,25% -0,49% -0,49% 0,99% 0,00% 0,73% -0,49% 0,00% -0,24% -0,54%

6468 6382 6300 6234 6165 6107 6066 6001 5956 5897 5862 5825 5776 5729 5692 5643 5620 5589 5574

-4,59% -1,33% -1,28% -1,05% -1,11% -0,94% -0,67% -1,07% -0,75% -0,99% -0,59% -0,63% -0,84% -0,81% -0,65% -0,86% -0,41% -0,55% -0,27% -1,02%

с. Богданци

с. Владимировци

с. Голям извор

с. Здравец

с. Ножарово

с. Самуил

с. Кривица

с. Пчелина

Всичко:

с. Хума

с. Богомилци

с. Голяма вода

с. Желязковец

с. Кара Михал

с. Хърсово

http://www.nsi.bg/


❖ ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ В 

ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за песимистична демографска прогноза 

При изготвяне на песимистична прогноза за демографско развитие са отчетени 

отрицателните фактори за развитие на региона – влошаване на икономическите 

тенденции в региона, нереализиране на потенциала за икономическо развитие, 

запазване на тенденцията за преобладаващ негативен ефект на отрицателния естествен 

и механичен прираст на населението и увеличаване на броя на безработни лица. 

Общината се въздържа от мерки за преодоляване на негативната тенденция за 

застаряване на населението и за стимулиране на работоспособното население да остане 

в общината или приложените мерки остават без търсения ефект, в резултат на което 

населението в трудоспособна възраст продължава ускорено да намалява в абсолютен 

размер. При изготвяне на песимистичната прогноза е отчетена съществуващата 

тенденция за разгледания период като тенденцията на данните за миналия период е 

отнесена към прогнозния период. 

 Песимистична демографска прогноза 

Изготвената песимистична прогноза за естествения прираст залага на ускоряване 

на отрицателния естествен прираст на населението, а при механичния прираст е 

запазена текущата тенденция на историческите данни за увеличаване на положителния 

прираст. Тази прогноза допуска запазване на текущите тенденции на движение на 

населението като продължава обезлюдяването на общината поради липса на мерки за 

задържане на населението или влошаване на икономическата ситуация в страната и 

региона. 

Нетният ефект за периода на прогнозата ще бъде намаление с 238 лица от 

естествен прираст. Механичния прираст има нетен отрицателен ефект за периода на 

прогнозата от 803 лица, а нетният ефект от движението на населението – естествен и 

механичен прираст за Община Самуил е влошаване на нетния прираст с 1040 лица. 

 

Фиг.1.3.Песимистична прогноза за динамика на населението  



 

Таблица III.1.10. Песимистична прогноза за изменението  на естествения и 

механичен прираст на населението в Община Самуил 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления 

При песимистичната прогноза за възрастовата структура, населението запазва 

сходна структура като през 2013г, но при абсолютно по-ниски стойности на 

населението с изключение на третата възрастова група, която се увеличава. Наблюдава 

се тенденция за непостоянно и намаление на населението от втората възрастова група 

и ускорено намаляване на броя на населението от първата възрастова група, което 

влошава възрастовата структура на населението. През 2034г населението от групата с 

население под трудоспособна възраст намалява до 613 лица, населението от третата 

група плавно намалява до 1450 лица, а втората възрастова група се запазва относително 

на нивото от 2013г - 3372 лица. Относителното съотношение между групите се запазва 

като има незначително увеличение при групата с над трудоспособно население за 

сметка на първата група от населението. 

Година изменение изменение Нетен прираст

2009 -51 -27 -78

2010 -68 33% -115 326% -183

2011 -57 -16% -60 -48% -117

2012 -17 -70% -33 -45% -50

2013 -35 106% -45 36% -80
Нетен ефект за  

периода
-228 -280 -508

Година
Песимистичен 

вариант
изменение

Песимистичен 

вариант
изменение

Песимистичен 

вариант - 

нетен прираст

2015 -25 10% -62 161% -87

2020 -17 11% -60 162% -77

2025 -11 11% -59 163% -70

2030 -7 9% -58 163% -65

2034 -4 -19% -22 -49% -26

Нетен ефект за  

прогнозата
-238 -803 -1040

Естествен 

прираст

Механичен  

прираст

http://www.nsi.bg/


 

Фиг.III.1.4. Прогноза за песимистичен вариант на възрастовата структура 

 

Таблица III.1.11.Песимистична прогноза за възрастова структура на 

населението, Община Самуил 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления 

Песимистичният вариант на прогнозата за населението на Община Самуил е 

изготвена при отчитане на съвместното въздействие на всички фактори и запазване на 

текущата тенденция в Общината. Отчетена е разликата в средния темп на изменение 

при изготвяне на реалистичната и песимистичната прогноза за развитие на населението 

в област Разград, изготвена от НСИ – 9,92%, което е пренесено върху прогнозата на 

всички населени места. Средното намаление на населението е  - 1,12%. През 2034г се 

очаква населението на общината да бъде 5466 лица, като населението намалява като 

относителна и абсолютна стойност във всички населени места, с изключение на с. 

Здравец. 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 дял % 2015 2020 2025 2030 2034 дял %

Под трудоспособна 

възраст
1180 1123 1007 986 982 14,49% 876 823 706 643 613 11,28%

Трудоспособна 

възраст
4689 4563 4268 4265 4222 62,28% 3940 3669 3548 3406 3372 62,04%

Над трудоспособна 

възраст
1653 1653 1634 1608 1575 23,23% 1577 1533 1499 1461 1450 26,68%

Общо лица: 7522 7339 6909 6859 6779 100,00% 6393 6025 5752 5511 5434 100,00%

http://www.nsi.bg/


Таблица III.1.12. Песимистична прогноза за населението по населени места, Община Самуил  

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления 

№

Наименование на 

населеното 

място/Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Средно 

изменение

1 462 450 444 442 436 431 426 413 411 406 401 401 396 395 390 383 384 380 377

-6,03% -2,60% -1,45% -0,49% -1,23% -1,25% -1,01% -3,05% -0,52% -1,31% -1,06% 0,00% -1,34% -0,27% -1,36% -1,66% 0,23% -1,12% -0,85% -1,39%

2 273 269 267 262 260 260 256 255 251 248 244 246 243 239 237 234 232 230 232

-2,74% -1,60% -0,81% -1,64% -0,83% 0,00% -1,68% -0,43% -1,28% -1,30% -1,75% 0,73% -0,88% -1,78% -0,90% -1,37% -0,92% -0,47% 0,77% -0,99%

3 1024 1006 993 984 956 943 934 922 908 887 878 868 862 847 839 830 819 813 805

-6,15% -1,71% -1,30% -0,99% -2,77% -1,36% -1,03% -1,28% -1,53% -2,26% -0,97% -1,23% -0,62% -1,75% -1,01% -1,02% -1,29% -0,78% -0,92% -1,58%

4 285 282 280 274 269 265 265 260 259 260 262 258 252 250 243 242 242 243 244

-2,26% -1,15% -0,78% -1,96% -1,99% -1,62% 0,00% -1,65% -0,42% 0,34% 0,69% -1,66% -2,11% -0,86% -2,60% -0,44% 0,00% 0,36% 0,36% -0,93%

5 346 346 339 337 334 336 338 337 336 338 339 338 338 338 337 338 339 338 342

-0,63% 0,00% -1,91% -0,65% -0,98% 0,54% 0,80% -0,32% -0,32% 0,53% 0,26% -0,32% 0,00% 0,00% -0,32% 0,53% 0,26% -0,32% 1,06% -0,09%

6 612 608 603 595 595 594 593 589 585 585 583 581 578 578 581 575 577 577 575

-2,45% -0,54% -0,90% -1,27% 0,00% -0,18% -0,18% -0,74% -0,56% 0,00% -0,37% -0,37% -0,56% 0,00% 0,62% -1,13% 0,31% 0,00% -0,19% -0,45%

7 350 347 344 346 344 341 338 343 343 343 345 347 347 351 353 355 358 362 363

-3,63% -0,94% -0,63% 0,52% -0,63% -0,95% -0,64% 1,32% 0,00% 0,00% 0,52% 0,78% 0,00% 1,03% 0,51% 0,50% 1,00% 0,99% 0,25% 0,00%

8 40 38 36 35 31 28 28 28 26 25 24 24 23 21 21 20 19 19 19

-21,55% -5,36% -5,64% -2,97% -9,16% -9,99% 0,00% 0,00% -7,33% -3,93% -4,07% 0,00% -4,23% -8,79% 0,00% -4,78% -5,00% 0,00% 0,00% -4,88%

9 198 195 190 186 182 180 181 180 176 173 173 171 171 171 170 172 170 170 171

-7,70% -1,10% -2,79% -2,29% -1,75% -1,19% 0,49% -0,60% -2,40% -1,23% 0,00% -1,24% 0,00% 0,00% -0,63% 1,04% -1,25% 0,00% 0,52% -1,16%

10 531 527 516 510 506 500 497 498 490 486 483 481 481 474 470 467 465 465 466

-3,01% -0,62% -2,08% -1,27% -0,64% -1,29% -0,65% 0,18% -1,53% -0,89% -0,45% -0,45% 0,00% -1,58% -0,69% -0,69% -0,46% 0,00% 0,19% -0,84%

11 242 239 233 228 226 224 222 219 216 210 206 202 197 193 191 185 184 179 179

-10,55% -1,35% -2,73% -1,86% -0,95% -0,96% -0,96% -1,46% -0,99% -2,98% -2,05% -1,56% -2,64% -2,17% -1,10% -2,79% -0,57% -2,88% 0,00% -2,13%

12 1446 1420 1400 1377 1367 1343 1322 1300 1288 1265 1250 1236 1219 1201 1186 1162 1150 1133 1120

-4,43% -1,82% -1,39% -1,64% -0,71% -1,75% -1,62% -1,64% -0,92% -1,77% -1,20% -1,12% -1,40% -1,41% -1,25% -2,08% -1,02% -1,49% -1,13% -1,57%

13 211 204 200 198 194 191 191 184 184 183 181 177 172 167 166 164 164 160 159

-9,86% -3,10% -2,12% -1,08% -2,19% -1,12% 0,00% -3,95% 0,00% -0,58% -1,18% -1,78% -3,02% -3,11% -0,64% -1,29% 0,00% -1,95% -0,66% -1,98%

14 418 411 409 408 405 406 406 399 402 402 403 401 399 402 402 405 403 403 402

-8,21% -1,57% -0,53% -0,27% -0,80% 0,44% 0,00% -1,87% 0,89% 0,00% 0,22% -0,54% -0,54% 0,89% 0,00% 0,66% -0,53% 0,00% -0,27% -0,63%

6437 6343 6253 6181 6106 6043 5999 5928 5879 5815 5777 5737 5684 5633 5593 5540 5515 5482 5466

-5,04% -1,46% -1,41% -1,15% -1,22% -1,03% -0,74% -1,18% -0,82% -1,09% -0,65% -0,69% -0,92% -0,89% -0,71% -0,95% -0,45% -0,61% -0,30% -1,12%

Всичко:

с. Хума

с. Хърсово

с. Кривица

с. Ножарово

с. Пчелина

с. Самуил

с. Голям извор

с. Желязковец

с. Здравец

с. Кара Михал

с. Богданци

с. Богомилци

с. Владимировци

с. Голяма вода

http://www.nsi.bg/


1.2.Прогноза за икономическо развитие 

1.2.1. Прогноза за икономическо развитие на населението 

 Диагноза – текущи тенденции на икономическото развитие на населението 

Икономическата характеристика на населението се определя от броя на заетите и 

безработните лица в Общината и от нивото на доходите на населението. През 2013 г. 

населението в под трудоспособна възраст е 14,49% от населението на община Самуил. 

Възрастните над  трудоспособна възраст са 1575 души или 23,23% от населението. Около 

62,28% е делът на населението в трудоспособна възраст на 19 и повече години. 

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

последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 35 % 

(съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече 

навършени години). От икономически активните лица заети са 1800 души, останалите са 

безработни. Равнището на безработица в община Самуил е сравнително високо за целия 

анализиран период, през 2013 г. е 37,8% при средни равнища за област Разград 18,1% и за 

страната 11,5%. 

Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основният проблем за осигуряване 

на нормален стандарт на живот. В община Самуил основни проблеми за икономическото 

развитие на населението са демографската криза, липсата на работни места и 

несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от 

преструктурирането на икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна 

ръка на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и административни 

центрове, планинските райони) и на подотраслово ниво (за някои професионални 

тенденции и професии). Възможностите за намиране на работа в община Самуил са 

ограничени. Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и 

основно заетост се осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор 

има липса на свободни работни места и там възможностите са изключително ограничени 

по отношение предлагането на работа. В последните години общината участва в 

национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на безработицата 

и осигуряване на заетост и доходи за населението. 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА 

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична икономическа прогноза на 

населението 

При изготвяне на реалистично-оптимистична прогноза за икономическо 

демографско развитие са отчетени положителните фактори за развитие на пазара на труд в 

региона – повишаване на доходите на населението поради повишена икономическа 

активност, увеличен брой работни места и намаляваща безработица в резултат на развитие 

на нови отрасли, чужди инвестиции и усвояване на потенциала за икономическо и  културно 

развитие на региона. За осъществяване на реалистично-оптимистичната прогноза за 

развитие на заетите и безработните лица и доходите на населението в общината, е 



необходимо предприемане на мерки за стимулиране на основните икономически отрасли –

търговия и селско стопанство, както и обучение и квалификация на безработните за 

разкриване на възможностите за развитие на малък и среден бизнес. Приложими са и мерки 

за развитие на човешките ресурси и социално сближаване – образование и обучение, 

здравеопазване, пазар на труда, социални услуги. 

Таблица III.1.13. Реалистично-оптимистична икономическа прогноза на 

населението 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления  

 

Реалистично-оптимистичната прогноза за икономическо развитие на населението 

на община Самуил допуска, че са предприети мерки за дългосрочно и ефективно решаване 

на проблемите с безработицата и доходите на населението. Предприети са мерки от една 

страна за стимулиране на малкия и средния бизнес в региона, за развитие на заетостта в 

сферата на ранително-вкусовата промишленост, търговията и селското стопанство, както и 

са осигурени условия за реализиране на трудовия потенциал на общината в големите 

населени места.  

Развитието на икономическите отрасли чрез модернизация на производствата създава 

условия за привличане на работна ръка и увеличаване на броя на заетите и доходите на 

населението, особено лица включени в програми за квалификация и преквалификация. 

Социалните програми са временна мярка към създаване на продължително заети лица и 

създаване на работна култура. В същото време застаряващото население, неравномерното 

разпределение на населението и етническата маргинализация води до ръст на 

безработицата, но с по-умерени темпове. Броят на безработните лица запазва тенденция за 

леко повишение, но със забавен темп спрямо текущата ситуация, броят на наетите лица 

намалява със забавен темп, а доходите нарастват. 

мярка 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2034

бр 527 523 556 549 619 585 634 596 588

хил.лв 3660 3902 4696 4510 4 119 6 100 6 536 7 732 9 818

бр 979 861 871 910 806 732 646 751 642

% 27,50 35,80 36,20 37,80 30,81 31,94 34,48 33,01 33,84

Реалистично оптимистична прогноза>>>> исторически данни 

Брой безработни лица

Показатели

Община Самуил

Средства за заплати 

и др. възнаграждения

Равнище на 

безработицата %

Брой заети лица в 

нефинансовите 

предприятия

http://www.nsi.bg/


 

Фиг.III.1.5. Реалистично-оптимистична прогноза за икономическото развитие на 

населението 

 

❖ ПЕСИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО 

РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за песимистична икономическа прогноза на населението 

При изготвяне на песимистична прогноза за икономическо демографско развитие са 

отчетени негативните фактори за развитие на пазара на труд в региона – слабо повишаване 

на доходите на населението поради ниска икономическа активност, увеличен брой 

безработни лица в резултат на липса нови работни места и запазване на тенденцията за 

намаляване на броя наети лица. За осъществяване на песимистичната прогноза за развитие 

на заетите и безработните лица и доходите на населението в общината, се запазва текущото 

ниво на развитие без мерки за реформиране на проблемните сектори и при влошаване на 

социално-икономическата ситуация в страната и региона. Запазва се тенденцията основен 

източник на доходи на населението да бъдат различни социални програми с краткосрочен 

ефект. 

 



Таблица III.1.14. Песимистична икономическа прогноза на населението  

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления  

 

При песимистичната прогноза броят на безработните се увеличава ускорено, 

средната годишна работна заплата нараства с непостоянен темп като през 2034г достига 

9554 лв, броят на наетите намалява прогресивно. Особено тревожна е структурата на 

безработните лица предвид лошата образователна структура на населението. Оформя се 

устойчив дял от дълготрайно безработни лица, като основната част от тях са лица с ниска 

степен на образование и без конкретна квалификация, които имат минимални шансове за 

реализация на пазара на труда. Към безработните лица се включват все повече млади хора 

като основен проблем се очертават липсата на мерки и стимули за развитие на малък и 

среден бизнес. 

 

Фиг.III.1.6. Песимистична прогноза за икономическото развитие на населението 

 

 

1.2.2. Отраслова икономическа прогноза 

мярка 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2034

бр 527 523 556 549 589 548 588 547 537

хил.лв 3660 3902 4696 4510 3 881 4 876 4 543 4 765 5 554

бр 979 861 871 910 818 807 801 1 080 1 066

% 27,50 35,80 36,20 37,80 43,13 54,39 69,66 70,00 71,00

Песимистична прогноза>>>> исторически данни 

Брой безработни лица

Показатели

Община Самуил

Средства за заплати 

и др. възнаграждения

Равнище на 

безработицата %

Брой заети лица в 

нефинансовите 

предприятия

http://www.nsi.bg/


 Диагноза – текущи тенденции на отрасловото икономическото развитие 

Община Самуил е една от слабо развитите общини в страната и областта. От активните 

нефинансови и небюджетни предприятия в общината, 95% са малки и средни по размер. 

Икономическото развитие на Община Самуил през последните години е с общите белези 

на икономическото развитие на страната като цяло – силен спад на производството, свиване 

на пазара и рязко повишаване на безработицата. Основни отрасли на икономиката на 

общината са: селско стопанство, търговия и добивна промишленост. На територията на 

общината са регистрирани 94 икономически субекта през 2013г, като с най-голям дял са 

субектите в сферата на търговията и селското стопанство. 

Община Самуил принадлежи към селските райони на страната. Селското стопанство е 

структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Наличните значителни поземлени 

ресурси, съставляващи 77% от общата територия на общината и благоприятните почвено-

климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. 

Обработваемата земя в общината е 146 144 дка като земеделитео се определя като отрасъл 

с по-голям потенциал от животновъдството, което е концентрирано основно в лични 

стопанства. Тревожно е състоянието на горския фонд, което изисква предприемане на по-

сериозни мерки за опазване на горите и залесяване. 

На територията на община Самуил, промишлеността е представена от една фирма за 

производство на превозни средства /вагони/ – „Тракция” АД и 3 фирми за производство на 

храни, които осигуряват основната заетост в общината. Търговията също е добре застъпена. 

Липсват нови преки чуждестранни инвестиции. Като цяло общината има потенциал за 

инвестиции и успешно развитие на екологично чисти производства и има наличие на 

неизползвани терени и сгради. 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА 

ОТРАСЛОВО РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична икономическа прогноза за отраслово 

развитие 

При изготвяне на реалистично-оптимистична прогноза за икономическо отраслово 

развитие са отчетени положителните фактори за развитие на икономическите отрасли в 

региона като се поставя акцент на развитие на отрасли с ресурсен потенциал. Основни 

фактори за положителното икономическо развитие на предприятията в общината, които 

могат да спомагат за положителното развитие на региона в разглеждания прогнозен период 

са: 

✓ Предприемане на мерки за подкрепа, насочени към развитие на потенциала на 

малките и средни предприятия на територията на общината, които да спомогнат за 

конкурентно и ефективно производство и бизнес, за увеличаване на икономическия 

ефект и постигане на дългосрочна конкурентоспособност.  

✓ Разработване и развитие на модерно земеделие чрез увеличаване дела на 

обработваемата земя след стимулиране на процеси по окрупняване на дребните 

земеделски стопанства.  



✓ Екологичното земеделие и животновъдство също е с голям потенциал и използването 

на комплексен механизъм на субсидиране, помощ от европейски и местни програми 

може да подпомогне неговото развитие. Територията на общината е с добра 

екологична характеристика. Няма значими източници на замърсяване. Екологичното 

състояние на въздуха, водите и почвите е добро. Налице са значителни екологично 

чисти територии. 

 

 Реалистично-оптимистична икономическа прогноза за отраслово развитие 

Реалистично-оптимистичната прогноза за отраслово развитие на общината 

предвижда умерен постоянен ръст на произведената продукция и нетните приходи от 

продажби на предприятията. За реализиране на този растеж се очаква да се увеличат броя 

на малките и средни предпрития, функциониращи в основните сектори на икономиката – 

селско стопанство и търговия, както и приходите, реализирани от тях. Разходите за ДМА 

на предприятията нарастват до 51105 хил. лв. през 2034г. Местните фирми и предприятия 

се стремят да обновят остарялата си техника, да модернизират производството си и да 

създават конкуренти продукти.  

 

Таблица III.1.15. Прогноза за отраслово икономическо развитие  

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления  

Модерното земеделие и животновъдство е отрасъл, който би спомогнал за повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика. Наличните ресурси за развитие на 

земеделието и наличието на неизползван потенциал в тези сфери е достатъчно за 

осигуряване на доходи и допълнителна заетост на жителите на община Самуил.  

Селското стопанство остава с определящо значение за икономиката на общината като 

е постигната по-голяма диверсификация на производството. Увеличават се броя на 

предприятията в сектора, както и реалиизраните приходи от продажби. Делът на фирмите 

в сектор търговия намалява свеото относително тегло в местната икономика за сметка на 

структуро-определящите отрасли. 

Таблица III.1.16. Реалистично –оптимистична прогноза за отраслово 

икономическо развитие 

мярка 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2034

бр 99 92 86 94 107 94 82 97 94

хил.лв 30189 30664 37276 35251 33 257 41 545 26 662 53 179 65 175

хил.лв 33798 37050 44497 43232 44 431 43 811 44 431 43 811 54 253

хил.лв 12270 15085 16449 20008 21 270 28 039 36 909 49 662 51 105

Реалистично оптимистична прогноза>>>> исторически данни 

ПРОГНОЗА ЗА ОТРАСЛОВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Приходи от дейността 

на нефинансовите 

предприятия

Произведена 

продукция

ДМА на 

нефинансовите 

предприятия

Показатели

Община Самуил

Брой предприятия

http://www.nsi.bg/


 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления  
 

❖ ПЕСИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА ОТРАСЛОВО РАЗВИТИЕ 

В ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за песимистична икономическа прогноза за отраслово развитие 

При изготвяне на песимистична прогноза за икономическо отраслово развитие са 

отчетени негативните фактори за икономическо развитие в региона. Основно е 

допускането, че са запазват негативните икономически тенденции от финансово-

икономическата криза, дала отражение за стагниращото развитие на общината в последните 

години. Общината не успява да реализира потенциала за развитие на селското стопанство 

и търговията и превръщането им във водещи за региона, не се реализират мерките за 

стимулиране на местните стопанства в развитие на традиционно и екологично земеделие. 

Липсата на инвестиции и нови възможности за растеж не създава условия за усвояване на 

потенциала за развитие на преработващата индустрия. Броят на предприятията в двата 

водещи отрасъла плавно намаляват през прогнозния период, сходни са темповете при 

приходите от продажби и произведена продукция, особено в сектор търговия. Не се 

реализират инвестиции в обновяване на производствените ресурси на предприятаията като 

размерът на ДМА се запазва близък до текущото ниво. 

 

 

 

 

 

 

 Песимистична икономическа прогноза за отраслово развитие 

Таблица III.1.17. Песимистична икономическа прогноза за отраслово развитие  

мярка 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2034

бр 99 92 86 94 67 92 85 78 97 96

бр 48 47 43 42 27 38 32 29 37 35

хил.лв 8597 11515 11244 13 761 9 485 13 605 16 673 19 461 32 684 30 988

хил.лв 2619 2540 2540 2473 1 774 1 986 1 549 1 256 1 036 751

Търговия, ремонт и 

техн.обслужване на 

автомобили и др., приходи от 

продажби, хил. лв

Селско, ловно, горско и 

рибно стопанство, приходи 

от продажби, хил. лв

Търговия, ремонт и 

техн.обслужване на 

автомобили и др., брой 

предприятия

Реалистично-оптимистична прогноза
>>>> исторически данни Община Самуил

Показатели

Община Самуил

Селско, ловно, горско и 

рибно стопанство, брой 

предприятия

http://www.nsi.bg/


 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления  

Песимистичната прогноза за икономическо развитие,  основана на историческите 

данни за разгледания период 2003-2013г, допуска отново ръст в икономиката на община 

Самуил, но с по-бавни и непостоянни темпове. Песимистичната прогноза за развитие 

предполага екстензивно развитие на местната икономика при запазване на основните 

фактори на въздействие без съществена промяна – запазване на нисък дял на земеделските 

стопанства в икономиката на общината и неактивно и несистемно обновяване на 

материално техническата база и бавно внедряване на иновативни технологии в 

преработващите предприятия. Този вариант на развитие предвижда плавно непостоянно 

увеличение на приходите от продажби и произведената продукция на предприятията и 

непостоянно нарастване на разходите за ДМА. Не се реализират допълнителни инвестиции 

в туристическа материално-техническа база. Предприятията във водещия отрасъл Селско 

стопанство запазват броя и приходите от продажби, а тези сектор Търговия плавно 

намаляват. 

Таблица III.1.18. Песимистична прогноза за икономическо развитие  

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg, Собствени изчисления  

 

1.3.Прогноза за развитие на социалната база 

Тенденцията за увеличаване на безработицата в Община Самуил е трайна – очертана 

и при двата варианта на прогнозата. Това оказва пряко влияние върху развитието на 

мярка 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2034

бр 99 92 86 94 105 91 78 92 89

хил.лв 30189 30664 37276 35251 30 889 34 379 19 822 35 864 40 921

хил.лв 33798 37050 44497 43232 39 750 37 659 36 694 34 764 41 693

хил.лв 12270 15085 16449 20008 16 242 17 522 19 646 23 126 21 686

Песимистична прогноза>>>> исторически данни 

Приходи от дейността 

на нефинансовите 

предприятия

Произведена 

продукция

ДМА на 

нефинансовите 

предприятия

Показатели

Община Самуил

Брой предприятия

мярка 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2034

бр 99 92 86 94 90 80 70 83 80

бр 48 47 43 42 38 32 29 37 34

хил.лв 8597 11515 11244 13 761 11 406 11 196 11 010 16 076 13 843

хил.лв 2619 2540 2540 2473 1 959 1 313 880 590 361

Търговия, ремонт и 

техн.обслужване на 

автомобили и др., приходи от 

продажби, хил. лв

Селско, ловно, горско и 

рибно стопанство, приходи 

от продажби, хил. лв

Търговия, ремонт и 

техн.обслужване на 

автомобили и др., брой 

предприятия

Песимистична прогноза>>>> исторически данни 

Показатели

Община Самуил

Селско, ловно, горско и 

рибно стопанство, брой 

предприятия

http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/


образованието и здравеопазването в региона, както и върху разходите за тези социални 

сфери. Застаряването на населението и процесите на намаление на броя на населението 

оказва отрицателно въздействие върху броя на поддържаните бази за образование – 

училища и детски градини, тъй като намалява броят на учениците и децата, посещаващи 

детски градини.  

Застаряването на населението има негативни  последици и върху пазара на  труда, тъй 

като се затвърдява тенденцията за намаление на лицата в трудоспособна възраст. В същото 

време негативните демографски процеси могат да дадат възможности за младото поколение 

в под трудоспособна възраст за по-добра реализация, ако се инвестират средства в 

образователни програми и обновяване на материалните бази на училищата. 

Повишаването на качеството на образованието на територията на Общината е 

необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в условията 

на европейския пазар на труда. Подобряването на достъпа до качествено образование и 

добра здравна инфраструктура са едни от основните акценти и нужди, които поставя 

населението в общината. 

 

1.3.1. Образование 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на образованието 

Образователната структура на населението има определящо значение за качествената 

характеристика на човешките ресурси и формирането на техните професионални умения за 

участие в трудовия процес. Образователната структура е в зависимост от други структурни 

характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и др.  

Повишаването на качеството на образованието на територията на Общината е 

необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в условията 

на европейския пазар на труда. 

През последните седем години е в ход оптимизация на училищната мрежа, като през 

2006г. в състава й са влизали: 1 Средно общообразователно училище, 3 Общообразователни 

училища, 1 Начално училище, с общ брой ученици - 795, и 8 детски градини и 1 филиал с 

общ брой деца - 223. През месец януари 2007 г. е закрито Начално училище „Г. С. 

Раковски", през месец август 2010 е закрит филиал на детска градина с. Богомилци. За 

периода от 2006 г. до 2014 г. е видно, че броят на учениците е намалял със 198, като броят 

на децата, посещаващи детски градини се задържа относително постоянен. Към 2015г. на 

територията на Община Самуил функционират общо 2 Детски заведения – ЦДГ“Радост“- 

с.Владимировци, с филиали в селата Здравец, Ножарово, Богданци, Голяма вода и ОДЗ, 

с.Самуил с филиали в селата Хърсово и Желязковец. В селата където няма детски градини 

обхващането на децата в ДГ се осъществява с ученически транспорт, който също е 

недостатъчен. Извозват се децата до най - близката детска градина от селата: Голям извор, 

Хърсово, Кривица, Богомилци, Хума и Пчелина. Сградите на всички детски градини в 

община Самуил са санирани, но имат нужда от детски площадки за игра. 

На територията на Община Самуил в 2-те детски градини с общо 6 филиала общия 

брой на децата записани в детските градини е 231 за 2014/2015г в общо 13 групи. Броят на 

учениците записани в учебните заведения за 2014/2015г. е 590 деца в общо 31 паралелки, в 



4 учебни заведения а педагогическия персонал е 63 души. Тези училища обхващат 

учениците от всички населени места в общината. Състоянието на сградния фонд на 

образователната инфраструктура на територията на общината е в добро състояние.  

Основен проблем през последните години в общината е пълняемостта на групите и 

паралелките, тъй като обикновено броят на учениците е толкова, колкото да съществува по 

една самостоятелна паралелка от І до VІІІ клас, най-често с минимален брой ученици. Като 

цяло сериозен проблем през последните години са основните училища в селата: Желязковец 

и Хърсово /с под 100 ученика/. В тях обучението се осъществява в смесени паралелки. 

Качеството на образование в тези смесени паралелки се понижава и понякога учениците 

излизат неконкурентоспособни на национални изпити и конкурси, въпреки усилията на 

учителите. Трудно покриват и високите критерии на държавно образователните 

изисквания. 

Слабата грамотност, липсата на подкрепяща среда за децата от страна на родителите 

им, води до тяхното изоставане в училище и в не малко случаи и до приключване на 

училищната им заетост в ранна възраст. Изключително неблагоприятно въздействие върху 

бъдещото развитие оказват и увеличаването на неграмотността и влошаването на 

образователната структура сред младите хора до 25 години. 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на образованието 

Реалистично-оптимистичната прогноза би могла успешно да се реализира, ако се 

положат усилия за по-продължително задържане на населението, което посещава детски 

градини и училище, намаляване на броя на неграмотните и неквалифицирани лица, както и 

стремеж към повишаване на образователното и квалификационното ниво на лицата с 

основно и средно образование. Необходимо е да се създадат по-благоприятни предпоставки 

за осигуряване на задължително училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст 

чрез: разработване на проекти за съвместни дейности с родители на децата, непосещаващи 

училище; привличане на спонсори за предоставяне на облекло, учебни пособия и храна за 

деца от социално слаби семейства; разкриване на ПТУ паралелки. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на образованието 

Основни насоки за развитие на образованието е стремежът на общината за по-

продължително задържане на учащите и стимули за получаване на по-висока образователна 

степен чрез мерки за подобряване условията за провеждане на качествен образователен 

процес, ефективна възпитателна работа сред подрастващите и достигане на по-добро 

равнище в ефективността на организацията и управлението на учебните заведения. 

Подобряването на образователната инфраструктура и прилагането на по-гъвкави форми на 

образование ще помогне за увеличаване на обхвата на населението, което получава 

образование, както и ще спомогне за по-дългото оставане на децата в училище. 

Съгласно изготвената реалистично-оптимистична прогноза, броят на децата 

посещаващи ЦДГ запазва тенденцията за плавно намаление като броят на детските градини 

в Община Самуил, се очаква да се запази при евентуално намаление на броя на филиалите  



до 4. Броят на децата, посещаващи училище ще продължи плавно да намалява, но със 

забавен темп спрямо текущата тенденция като броят на училищата в Община Самуил, 

изчислен през броя на лицата, посещаващи учебни заведения се очаква да се запази на 

текущото ниво – 4 броя.  

 

❖ ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на образованието 

Песимистичната прогноза за развитие на образованието предполага запазване на 

текущия темп на образователно, демографско и възрастово развитие на населението, без 

допълнителни усилия за задържане до получаване на образователна степен на населението, 

което посещава училище, запазване на броя на неграмотните и неквалифицирани лица, 

което неминуемо ще доведе до закриване на по-голям брой учебни заведения поради 

липсата на деца, които да ги посещават. 

 

 Песимистична прогноза за развитие на образованието 

Изготвената песимистична прогноза предвижда броят на децата посещаващи ЦДГ да 

намалява ускорено спрямо текущата тенденция. Това ще доведе до намаляване на броя 

детски заведения наполовина и ще остане 1 ОДЗ с няколко филиала в селата. Изготвената 

песимистична прогноза предвижда ускорено намаляване на броя на лицата, които 

посещават училище, съобразно текущата тенденция, подсилена от намаляващия брой деца 

и отпадащите деца от училище в по-ранна възраст. Това ще доведе закриване на още 

училища в общината като през 2034г се очаква броят им да бъде 2 или 3. 

 

1.3.2. Здравеопазване 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на здравеопазването 

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

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

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

“МБАЛ – Исперих” ЕООД. На територията на община Самуил има 2 индивидуални 

практики за извънболнична помощ в селата Самуил и Хърсово. В общината към месец 

декември 2012 г. има 2 лекарски практики по дентална Медицина. 

Основен проблем в здравеопазването е липсата на достатъчно финансиране за лечение 

и профилактика, както и недостатъчното наличие на кадри и специалисти. Проблем за 

общината е и спешната помощ.  

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на 

здравеопазването 



Прогнозата за развитие на здравеопазването в общината е зависима от развитието на 

демографските тенденции, миграционните процеси, възрастовата структура на  

населението, както и държавната политика в тази област. Основно усилията трябва да са 

насочени към осигуряване на достатъчно практики и средства за лечение в до-болничната 

помощ, които да осигуряват нужното лечение на населението и поддържане на адекватни  

ресурси в близките ЦСМП и болничното заведение. Анализът показва, че задоволеността 

на населението от нивото на здравеопазване в общината е ниско, като са наложителни 

координирани усилия за концентриране на целия ограничен ресурс в съвременен център за 

модерно здравеопазване както и по-сериозни мерки за намаляване на броя на здравно 

неосигурените лица.  

Ще се търсят възможности за финансиране по различните програми свързани с ремонт 

и обновяване на лечебните заведения за извънболнична помощ и медицински кабинети, тъй 

като през последните 10 години не са извършвани ремонтни дейности. Общината има нужда 

от една линейка, понеже използва услугите на ЦСМП - Разград, но линейките идват много 

бавно. В общината е необходимо медицинско оборудване за медицинските кабинети в 

училищата, детските градини, здравните служби, има недостиг и на медицински кадри: 

лекари и медицински сестри за обслужването на населението и потребителите на социални 

услуги. 

 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на здравеопазването 

При реализиране на реалистично-оптимистичната прогноза се прави допускането, че 

усилията на общината в областта на здравеопазването ще допринесе за подобряване на 

качеството и количеството на предлаганите услуги и дейности чрез реализация на нови 

проекти и дейности. Усилията в областта на здравеопазването ще бъдат насочени към 

обхващане на всички случай на заболяване в ранен етап и в доболничната помощ с 

програми за профилактика и осигуряване на достатъчно на брой практики – общо 

практикуващи и специализирани, като целта е да има висока степен на доверие в лекарите, 

практикуващи в общината.  Същевременно трябва да се положат усилия за повишаване на 

броя здравно осигурени лица чрез повишаване на информираността за ползите и 

разясняване на социалните възможности за населението.  

Възможност за реализиране на политиката на общината в тази сфера е да бъде изграден 

единен общински здравен център, в който да се концентрират всички практики на 

практикуващи лекари и външни специалисти, посещаващи общината, който да отговаря на 

всички съвременни изисквания за здравеопазване. Възможности за това дават както 

публично-частните партньорства, така и различни международни програми и проекти. Така 

усилията ще се концентрират в изграждане на една база с подходящи условия за 

медицинско обслужване, която с проектно  и общинско финансиране може да се постигне 

по-добро ниво на здравно обслужване на всички нива – обща доболнична помощ, 

специализирана помощ с посещения по график, дентална помощ, аптека и координация на 

лекарските кабинети в училищата. 

 



❖ ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 

ПЕРИОДА 2015-2034г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на здравеопазването 

Хипотезата при песимистичната прогноза е за запазване на текущото ниво на здравна 

осигуреност и ниво на здравеопазване, като общината трябва изцяло да разчита на наличния 

медицински персонал. Подобряването на достъпа до качествено здравеопазване и добра 

здравна инфраструктура остават основни проблеми на населението в общината. 

 Песимистична прогноза за развитие на здравеопазването 

При песимистичната прогноза остава допускането че няма да настъпят съществени 

промени и подобрения, свързани със здравеопазването на местно ниво и се допуска, че 

единствените промени и подобрения биха могли да бъдат в резултат на национални 

реформи в сектора. 

 

1.3.3. Култура и спортна инфраструктура 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на култура и спортна 

инфраструктура 

Културата и спорта са важни сфери за населението на общината, които могат да 

стимулират и да разгърнат потенциала на общината за положителна миграция на 

населението. Те са и фактор при развитието на по-добра обща култура и комуникационни 

възможности. Основни културни средища в общината са 14-те читалища. В дейността им 

се включва библиотечно дело, любителско творчество, културна и кръжочна дейност, 

организиране на обществени прояви. Всички читалищата в общината разполагат с 

библиотеки. Те са единствените обществени сгради в селата, в които се извършват културни 

мероприятия и са запазили културно-просветната си значимост. 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. Ежегодно се приема годишна програма за развитие на читалищата на територията 

на общината. 

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Самуил. Общината разполага 

със спортен комплекс с обща площ 46 340 кв. м и застроена площ 75 кв. м, включващ зала 

за фитнес, съблекални, административна сграда. Комплексът включва и стадион, тенис-

корт, футболно игрище, писта. Спортният комплекс е общинска собственост. Спортният 

комплекс и всички стадиони в общината се нуждаят от ремонт. 

 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

КУЛТУРАТА И СПОРТА В ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на културата и 

спортната инфраструктура 



Общината има възможност, чрез реализация на проекти, да подобри състоянието на 

съществуващите сградни фондове на читалища и библиотеки, както и да увеличи броя на 

спортни терени и площадки в селата от общината. Подобряването на материално-

техническата база на читалищата ще даде възможност за осъществяване на културни 

инициативи, които могат да се превърнат в основно занимание на възрастното население в 

общината. Подобряване на спортните бази е стимул за ангажиране и задържане на младото 

население на територията на общината. 

Необходимо целенасочената политика на общината за привличане на младите хора в 

спортни дейности да продължи. Тя трябва да стане основа за по-широка обществена 

ангажираност срещу повишената заплаха и риск от дрога, трафик на жени и деца, 

престъпност и изолиране на цели групи от обществото. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на културата и спортната 

инфраструктура 

При реалистично-оптимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на 

общината в сферата на културата и спорта чрез реализирани нови проекти и инициативи ще 

бъдат успешно осъществени и това ще доведе до подобряване на качеството и количеството 

на предлаганите услуги и дейности. Ще се подобри значително състоянието на материално-

техническата база на съществуващите културни институции и спортни бази. Общината ще 

търси проектни възможности за реализиране на нови съвременни бази за култура и спорт, 

както и местни културни и спортни прояви. Увеличават се инициативите за повишаване на 

мотивацията сред децата и младежта за участие в спортни дейности. 

 

 

 

 

 

 

❖ ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА В 

ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на културата и спортната 

инфраструктура 

Общината няма възможност значително да подобри състоянието на съществуващите 

сградни фондове на читалища, библиотеки, спортни терени и площадки в селата поради 

липсата на финансови средства и възможности. Състоянието на материално-техническата 

база на съществуващите културни институции и спортни бази остава на текущото ниво без 

значителни подобрения и инвестиции. Не се полагат значителни усилия за разработване на 

нови културни и спортни обекти и не се използват пълноценно възможностите на 

съществуващите обекти. 

 Песимистична прогноза за развитие на културата и спортната инфраструктура 

При песимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на общината в 

сферата на културата и спорта не могат да бъдат напълно реализирани поради липсата на 

финансов ресурс. Запазва се текущото ниво на развитие на културните дейности и спортна 



инфраструктура, която запазва спортното ниво на високо ниво за следващия 10 годишен 

период. Липсата на нови проекти обаче пречи за бъдещото развитие на нова спортно-

техническа инфраструктура 

 

1.3.4. Социални дейности 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на социалните дейности 

В община Самуил има много добре развити социални дейности и се предоставят широк 

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

място за развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи. Общината  

прилага съвременни методи за управление на социалните услуги и интеграция на социално 

уязвимите групи чрез осигуряване на индивидуална или близка до семейната грижа за 

социално нуждаещите се. 

 

Таблица III.1.19. Социални услуги в община Самуил  

Социална услуга  Капацитет 

Център за обществена подкрепа, с. Самуил  20 

Център за социална рехабилитация и интеграция, 

с. Владимировци  30 

Защитено жилище, с. Богомилци  15 

Защитено жилище, с. Самуил  14 

Защитено жилище, с. Кривица  8 

Център за настаняване от семеен тип за хора с 

физически увреждания, с. Хърсово 15 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с умствена изостаналост, с. Пчелина 15 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Самуил  86 

Общо за общината:  203 

Източник: “Областна стратегия за развитие на Област Разград 2014-2020 г. 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на социалните 

дейности 



При положителната прогноза за развитие, Общината има възможност, чрез реализация 

на проекти, да подобри състоянието на предлаганите социални услуги на своя територия, 

както и да подобри обслужването и дейностите. Създават се условия да се покрият нуждите 

за социални услуги на община Самуил на различните социално уязвими групи.  

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на социалните дейности 

Общината насочва своите усилия в дейности и социални услуги, които се извършват 

на място при уязвимите групи, за да се намалят нуждите от пътуване и за да се помогне на 

деинституализацията. Намерено е решение за включване на социално-слабите и 

безработните в групата на активното население и социалните услуги са насочени към 

нуждаещите се уязвими групи. 

Според изследваните данни за общината, основни акценти в сферата на социалните 

услуги трябва да бъдат: осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги 

(включително и на живеещите в малки, отдалечени от градските центрове населени места); 

повишаване на тяхното качество; изграждане на публично-частно партньорства за 

предоставянето им; подобряване на материално-техническата им база. Социалното 

включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими социални общности, деца 

и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за социално включване се изразява в 

две насоки: 

✓ социално подпомагане на лицата в риск и на определена категория лица с висока 

степен на бедност; 

✓ превенция на рискови  фактори за социално изключване и изолация,  водещи до 

попадане на трайно маргилизирани социално уязвими групи. 

 

❖ ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

В ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на социалните дейности 

Общината няма възможност значително да подобри състоянието на съществуващите 

социални услуги поради липсата на финансови средства и възможности, поради което се 

запазва текущото състояние на инфраструктура и услуги, съгласно бюджетните 

възможности на общината. Запазва се текущото ниво на развитие на социалните услуги като 

те са съобразени с най-неотложните нужди на населението.  

 

 Песимистична прогноза за развитие на социалните дейности 

При песимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на общината в 

сферата на социалните дейности не могат да бъдат напълно реализирани поради липсата на 

финансов ресурс. Състоянието на материално-техническата база на съществуващите 

социални институции остава на текущото ниво без значителни подобрения и инвестиции. 

Не се разширява кръгът от предлагани услуги. 

 

1.3.5. Техническа и комунална инфраструктура 



 Диагноза – текущи тенденции на развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

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

територията на общината няма трансформаторни подстанции, както и електропроводи 

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

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

железобетонни стълбове. Електропроводната мрежа на места не е достатъчно ефективна и 

е желателна нейната подмяна. За последните пет години са ремонтирани 18 

трансформаторни постове, изграден е и един нов, ремонтирана е и част от 

електроснабдителната мрежа. Уличното осветление в общината се нуждае от цялостно 

обновяване с енергоспестяващи тела. 

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

водоснабдява от местни водоизточници, намиращи се на нейна територия. Изградени са 5 

дълбоки сондажа, 9 шахтови кладенци, 13 каптажа и 11 водоема. В експлоатация са 11 

помпени станции, в процес на изграждане са още две – дълбок сондаж “Желязковец” и 

дълбок сондаж “Кривица”. Всички населени места на територията на общината са 

водоснабдени. Близо 70 % от подаваната вода се консумира от населението, следващите по 

големина консуматори са промишлеността и услугите. 

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

отделни предприятия и заведения в Самуил и Владимировци имат локални самостоятелни 

канализационни клонове, отвеждащи отпадъчните води в близките дерета без 

пречиствателни съоръжения. 

През землищата на селата Голям извор и Ножарово преминава транзитен газопровод 

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

поради липса на икономическа обосновка.  

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

телефонизирани. Територията на общината има покритие от основните мобилни оператори 

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

мобилните комуникации нарастват. 

През територията на Община Самуил не преминават пътища с национално значение 

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

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

Североизточна България. 

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

През общината преминава главната жп линия Русе-Варна, обслужваща общината 

посредством гара Самуил. Жп линията е електрифицирана, но не е удвоена, предвижда се 

нейното модернизиране.  Гара Самуил е ключова гара за Област Разград, тъй като от нея е 

изградено жп отклонение за Силистра, като линията е единична, неелектрифицирана. Тя 

също обслужва Община Самуил посредством жп спирките Хърсово и Голяма вода 

 

❖ РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 



ТЕХНИЧЕСКАТА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на техническата 

и комунална инфраструктура 

При разработване на реалистично-оптимистичен вариант на прогнозите за развитие 

на територията на общината по отношение на техническа и комунална инфраструктура се 

допуска, че при благоприятно социално-икономическо развитие на страната, Община 

Самуил ще реализира всички планирани проекти като осигури нужния институционален, 

финансов и човешки ресурс за тях. Целта е да се постигне цялостно обхващане на 

населението от всички комунални услуги, които да бъдат предоставяни с нужното качество 

и условия за безопасност за осигуряване на качествена жизнена среда – изграждане, 

поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда. 

Мерки в тази посока са: 

✓ Подобряване на пътната и улична инфраструктура; 

✓ Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа; 

✓ Подобряване на състоянието на околната среда (зелени площи, пречистване на води, 

въздух, управление на отпадъци и др.); 

✓ Подобряване на средата на живот (зелени площи, места за отдих, велоалеи, спортни 

съоръжения и площадки и др.) 

 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

При реализиране на реалистично-оптимистичната прогноза за развитие Общината ще 

успее, чрез активно подготвяне и реализиране на проекти в сферата на комуналната и 

техническата инфраструктура. Планирани са реконструкции във В и К мрежата и 

водопитейните съоръжения, както и ремонти на пътната и улична инфраструктура. Целта е 

да се осигури високо ниво на водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води, 

облекчен достъп до общината и подобряване на жизнена  среда на населението. Чрез 

участие в нови програми и проекти, ще се съвременни инвестиции в реконструкция и 

модернизация на транспортната инфраструктурата, с цел привличане на инвестиции. 

Необходими са мерки в сферата на енергийната ефективност. 

Реализирането на всички проектни идеи ще спомогне Община Самуил да се превърне 

в привлекателно място за живот, ще даде възможност за развитие на икономиката и бизнеса 

в региона и ще повиши качеството на живот на населението. 

 

 

❖ ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПЕРИОДА 2015-2033г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

При песимистичния вариант на прогнозата се залага на запазване на текущото ниво 

на развитие на техническата и комуналната инфраструктура при допускането, че общината 



не успява да осигури нужното финансиране и техническо обезпечаване за реализиране на 

планираните проекти. 

 

 Песимистична прогноза за развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

При песимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на общината в 

сферата на комуналната и техническата инфраструктура не могат да бъдат напълно 

реализирани поради липсата на финансов ресурс. Все пак ще бъдат реализирани проекти за 

поддръжка на вече съществуващата инфраструктура и подобряване на тяхната безопасност, 

но населението и бизнеса няма съществено да усетят ползите от подобряване на  

инфраструктурата и направените инвестиции. 

 

1.4. Приоритети за реализация 

Приоритетите за реализация на Община Самуил имат за цел да се осигурят 

необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на конкретни проекти и 

дейности за постигане на приоритетите и мерките, които да осигурят положително 

икономическо и социално развитие на общината. Необходими са комплексни мерки, които 

биха имали съществено влияние върху икономиката на малките общини. Безспорна е 

необходимостта от активно включване на пазара на труда, осигуряване на по-адекватна 

материална подкрепа на уязвимите групи, предоставяне на достъпни и качествени социални 

услуги, образование и здравеопазване в съответствие с потребностите на нуждаещите се.  

Няколко са факторите, които могат да повлияят положително върху тенденциите за 

демографско и икономическото развитие на общината: 

✓ Развитие на селското стопанство чрез разнообразяване на земеделието към 

зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство и развитие на животновъдство, 

излизащо от рамките на домакинствата и малките стопанства към средноголеми и 

големи ферми и съпътстваща селскостопанското производство преработвателна 

промишленост; 

✓ Потенциал за развитие на интегриран културно-исторически, селски, еко-туризъм, 

лов и риболов; 

✓ Наличие на свободен общински сграден фонд и терени, които могат да предизвикат 

инвеститорски интерес; 

✓ Реализиране на публично-частни партньорства и изпълнение на съвместни проекти 

с НПО и други общини; 

✓ Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловно стопанство; 

✓ Насърчаване на предприемачеството и инвестициите чрез стимулиране на местното 

предприемачество; 

✓ Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на 

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



✓ Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на 

околната среда и природното богатство; 

✓ Комплексно планиране и устройство на територията; 

✓ Повишаване на административния и институционален капацитет; 

✓ Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги; 

✓ Разширяване обхвата и вида на социалните услуги; 

✓ Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование и обновяване на 

материалната и техническа база на образователните институции; 

✓ Развитие на културата, спорта и младежките дейности; 



IV.ПРОГНОЗА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 

1.Пространствено развитие 

Преобладаващата селищна структура на община Самуил е компактната и линеарната, 

продиктувана от природогеографските условия и преминаващи през населените места 

главени пътища и край реки, като градообразуващи фактори. 

В пространствена структура на общината най-близко разположени до общинския 

център са селата Желязковец и Богомилци, а най-отдалечени са селата Здравец и Пчелина. 

Предвижданията на  ОУПО Самуил за пространствено развитие са насочени основно 

към социално-икономическото и инфраструктурно развитие, създаване на условия за 

реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на 

регионалното развитие, както и доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени 

в предходни устройствени планове за територията на общината. Моделът на развитие на 

общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и балансирано 

развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените демографски процеси, 

природните дадености и потенциала на плодородните земеделски земи. 

 

1.1.Основно предназначение на териториите 

Териториалната структура на община Самуил според вида на територията се дели на:  

✓ Урбанизирани територии(населени места и селищни образувания); 

✓ Територии на транспорта 

✓ Земеделски територии; 

✓ Горски територии;  

✓ Територии, заети от води и водни обекти; 

✓ Защитени територии; 

✓ Нарушени територии за възстановяване. 

 

1.2.Развитие на териториите 

1.2.1. Територии в границите на урбанизирани територии 

Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с 

общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните 

територии, които са „строителна граница на населено място“. 

За територията на община Самуил има действащи кадастрални карти на две от 

населените места и кадастрални и регулационни планове, както и актуални  цифрови 

модели на картите на възстановената собственост (КВС). 

В някои от населените места има контактни територии (зони), където има застъпване 

или „бели петна“ на териториите по КВС, кадастралните и регулационните планове, което 

означава, че реална точна граница между КВС и кадастрален/регулационен план не 

съществува. Установените несъответствия в общата граница между урбанизираните 

територии и земеделски земи и горски земи се отстраняват по реда на ЗКИР, поради което 

този проблем ще бъде актуален до изработването и одобряването на кадастрална карта за 

съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата община. 



В предвид гореописаното състояние и проблеми в одобрените и действащи планове, 

приемаме в ОУПО за съществуваща строителната граница на населено място, границата на 

имотите, които по НТП по КВС са „за друг вид застрояване“.  

Предвиждания на ОУПО Самуил за разширяване на строителната граница обхваща 

непосредствено прилежащите територии до населените места, които са с предназначение  

„за друг вид застрояване“ и „ниско застрояване (до 10м)“ по КВС, някои стопански дворове, 

производствено-складови имоти и терени за спорт. Около стопански дворове, включени в 

новите граници на селата, се предвиждат и територия за смесено предназначение (Соп), с 

които се цели осигуряване на по-добро функционално използване. 

 

 Територии с жилищни функции 

Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, съгласно 

Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони“, населените места в Община Самуил спадат към „средни села“- 

с.Самуил и с.Владимировци с население от 1000 до 2000 жители, „малки села“- с.Богданци, 

с.Богомилци, с.Голяма вода, с.Голям извор, с.Желязковец, с.Здравец, с.Ножарово и 

с.Хърсово с население от 250 до 1000 жители и “много малки села“-с.Хума, с.Пчелина, 

с.Кара Михал и с.Кривица с население до 250 жители, където за първия вид населено място 

необходимата жилищна площ на жител е 250-350 кв.м/ж, за втория от 300-370 кв.м/ж и 

респективно за последния вид е над 350 кв.м. 

При направения анализ за населените места в общината,  средно на жител се пада около 

1272 кв.м. Голямата площ, която се пада на жител, се обяснява  факта че населени места са 

от селищен тип, при които има много малко население и заемат относително по-голяма 

територия. Също така на територията общината има голям дял необитавани жилища В тази 

връзка и в предвид демографската прогноза за намаляване на населението, са достатъчно 

основание да не се предвижда усвояване на нов селищни територии в тази насока.  

Общата площ на новопредвидените територии с жилищни функции са 13,80 ха, 

основно във връзка с наличието на голям брой застроени имоти в непосредствена близост 

до строителните граници на населените места, чието фактическо ползване е именно за 

жилищни нужди. Това е валидно за селата Богомилци, Ножарово, Самуил и Хума.  

Увеличена е площта на жилищните територии в с.Богданци за сметка на обществено-

обслужващ терен, който не функционира като такъв и общината има намерение да го 

използва за жилищни нужди. 

В село Пчелина е отнета площ от жилищната територия, във връзка с обособяване на 

терен за техническа инфраструктура.  

В село Голяма вода е отнета площ от жилищните територии във връзка с обособяване 

на обществено-обслужващ терен. 

В село Желязковец  и селоКривица са обособени терени за озеленяване за сметка на 

жилищни територии. 

В селата Богомилци, Голяма вода, Кривица, Пчелина, Хърсово и Кара Михал е отнета 

жилищна площ, която е отредена за терени за обекти на недвижимото културно 

наследство.  



 

 Терени с обществено-обслужващи функции 

Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, 

културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с 

обществено-обслужващи дейности  територии.  

За териториите с обществено-обслужващи функции, ОУПО Самуил 

имаследнитепредвиждания: 

- в с.Голяма вода е обособен нов терен с обществено-обслужващи функции във връзка 

с намираща се на место джамия. 

- в с.Богомилци нов терен е предвиден поради намиращо се на место училище, за 

което е обособено УПИ по регулация, но във връзка със застъпването на 

регулационен план и КВС, в Опорния план към ОУПО и балансите към него са взети 

предвид земеделските територии. 

- в село Богданци е отнет обществено – обслужващ терен във връзка с обособен по 

регулация УПИ с отреждане за училище, което общината не е изградила и няма 

намерения да реализира като проект в бъдеще. 

- в селата Богомилци, Богданци, Голям извор, Здравец, Кривица, Пчелина, Хума, 

Хърсово и Желязковец са отнети обществено – обслужващи терени във връзка с 

наличните обекти –недвижими културни ценности в тях и обособяването им в терени 

за обекти на недвижимото културно наследство. 

 

 Територии без определено предназначение или липсват данни 

Това са неусвоени територии в границите на населените места, за които не е посочено 

предназначение в регулационния план на населеното място. В повечето случаи става дума 

за т.нар. бели петна, които представляват разлика между регулационната строителна 

граница на населените места и строителната граница, определена от КВС, като втората е с 

по-голям обхват. 

 Площта на този вид територии е 2,51 ха. ОУПО Самуил предвижда те да се обособят 

според подходящото за местоположението им предназначение, вземайки предвид 

фактическото им ползване. 
 

 

1.2.2. Територии в и извън границата на населените места  

 

 Територии за спорт и атракции 

 Обхващат стадиони, спортни площадки и др. Разположени са предимно в населените 

места с площ от 18.77ха. Извън строителни граници е разположен спортен терен в 

землището на с. Самуил с площ от 0,19 ха. В проекта за ОУПОС не се предвиждат нови 

терени за спорт и атракция. 

 Общата площ на спортните терени в рамките на общината са 18.96ха. 

 

 Територии с производствено-складови функции 



Териториите за производствено-складови и стопански функции обхващат всички 

стопански дворове, животновъдни ферми и комплекси, производствено-складови бази,  и 

други видове производствени предприятия в и извън населените места.  

Към момента съществена част от съществуващите терени за производствени и 

складови дейности не са оползотворени напълно и могат да се заемат от бъдещи 

инвестиционни намерения.Общата площ на тези терени е 162,21 ха. 

Част от териториите с производствено-складови функции, в непосредствена близост 

до строителните граници на населените места, са присъединени към тях посредством нова 

строителна граница. Такива са производствени терени в селата Хърсово, Кривица, 

Богомилци, Хума, Голям извор, Кара Михал и Богданци. 

В землището на с.Владимировци са обособени нови територии с производствено-

складови функции във връзка с влезли в сила ПУП-ПРЗ в североизточната част на селото. 

Площта е увеличена и във връзка с инвестиционни намерения на конкретните собственици. 

По този начин е образувана устройствена зона 2/ПП. Тази площ е присъединена към 

населеното място посредством нови строителни граници.  

 Част от площи с производствено- складови функции са отнети за сметна на 

образуване на Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена 

зона. Такива саплощи в землищата на селата Самуил, Голяма вода, Богданци, 

Владимировци и Здравец. 

В землището на с.Самуил са обособени два терена с чисто- производствени функции 

във връзка заявено инвестиционно намерение за изграждане на ветрогенератори в ПИ 

035033 и ПИ 009025. Площта им възлиза на 0,38 ха. 

С Общия устройствен план на Община Самуил се предвижда териториите с 

производствено-складови функции да бъдат с площ от 136.29ха. 

 

 Територии за озеленяване, паркове и градини 

 Тези терени са предимно в границите на урбанизираните територии на общината  и 

в тях се включват всички паркове, градини, зелени пояси около водните обекти и уличното 

озеленяване с обща площ  от 77.26 ха. Предвижда се тази площ да намалее до 71.22 ха 

предвид преосигуреността на населението от озеленени площи във връзка с нормативно 

установените необходими такива. 

В с.Самуил озеленени площи са отнети във връзка с включване на части от тях в 

устройствена зона Соп и устройствена зона Жм.Част от терен за озеленяване в селото е 

отнет във връзка с път RAZ 2140, трасето на който минава през селото, но в регулационният 

план не е предвиден в целия си обхват (предвиденият терен прекъсва ). 

В с.Кривица е намален част от терен за озеленяване във връзка с преминаващият през 

него път RAZ 2140 и обособяването на тази територия за транспортна инфраструктура.  

В с.Кривица и с.Желязковец са обособени нови терени за озеленяване, във връзка с 

фактическото им ползване. 

В село Ножарово е образуван нов терен за озеленяване във връзка с отреждането му в 

регулационния план като „старо гробище“, което вече не функционира като такова.  



В селата Голям извор, Богомилци, Богданци и Голяма вода, територии без определено 

предназначение са отредени като терени за озеленяване, във връзка с фактическото им 

ползване. 

В селата Богданци, Хърсово, Владимировци и Желязковец са отнети озеленени площи 

във връзка с намиращите се в тях обекти НКЦ и определянето им като терени за обекти на 

недвижимото културно наследство.. 

 

 Територии заети от водни площи 

 В тях са включени всички реки, блата, мочурища, язовири, напоителни и 

отводнителни канали.  

Терените заети от водни площи са разположени предимно извън границите на 

населените места – 180.98 ха и в границите - 1.59 ха, като общата им площ е 182.57 ха. В 

ОУПО Самуил не се предвижда разширяване на терените заети от водни площи.  В 

балансите към ОУПОС стойностите на тези територии намаляват във връзка с 

обособяването на част от поземлени имоти от КВС с трайно предназначение „територия, 

заета от води и водни обекти“, в които са разположени водовземни съоръжения за питейно 

– битово водоснабдяване. Такива има в землищата на селата Самуил, Желязковец, Голяма 

вода и Пчелина. 

Общата площ на териториите, заети от водни площи е 181.86 ха. 

 

 Територии за транспорт и комуникация 

 Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински 

пътища, полски и черни пътища. Обща площ на транспортните територии е 911.64 ха. 

С ОУПО се предвижда увеличаване на площта на териториите за транспорт и 

комуникация във връзка с налични на место главни пътища, преминаващи през населените 

места, които действащите регулационни планове не са предвидени в целия си обхват. 

Такива случаи има в урбанизираните територии на селата Кривица, Голяма вода и Самуил. 

В землището на с.Владимировци, непосредствено до строителната граница на селото, 

се намира ПИ 049027, който включва 50м от републикански път III-2005 „I – 2 – Самуил – 

Хърсово – Богданци – III-702/Подайва/“ по данни на Областно пътно управление – Разград. 

С ОУПОС този имот е предвиден като територия за транспорт и комуникация. 

По данни на Областно пътно управление – Разград, поради фактическа грешка в 

землището на с.Богданци трасето на републикански път III-2005 „I – 2 – Самуил – Хърсово 

– Богданци – III-702/Подайва/“ от км 32+301 до км 33+200 не съвпада с трасето на пътя по 

КВС. В конкретния участък, а именно ПИ 000011(горска територия) трасето на пътя изобщо 

липсва, поради което с ОУПОС е предвидена площ за транспорт и комуникация, 

съответстваща на габарита на останалата му част, която е коректно отразена в действащата 

карта на възстановена собственост. 

В землището на с.Хърсово е налична аналогична фактическа грешка за път III-7002, 

обхвата на ПИ 000219 (пасище), 108227(пасище) и 110406(нива), стопанисвани от 



общината. С проекта, от посочените имоти е отделена територия за път III-7002, съобразно 

кадастралния план на селото. 

В урбанизираната територия на с.Хума, терен без определено предназначение е 

включен към териториите на транспорта, предвид непосредственото му положение до 

съществуващ такъв терен и размерът му. 

В землището на с.Кара Михал площта на териториите за транспортна инфраструктура 

е намалена във връзка с бъдещо инвестиционно намерение на общината и обособяването на 

рекреационна устройствена зона (Oд) в непосредствена близост до яз.Кара Михал, в която 

е включен ПИ 000095 с НТП „за селскостопански горски ведомствен път“, общинска 

публична собственост. 

В картата на възстановена собственост на землището на с.Кара Михал, е нанесена 

екзекутив на част от път III-7002. ОУПОС е съобразил предвидените територии за 

транспорт и комуникации именно с тези граници. 

В с.Самуил и с.Голяма вода са отнети част от териториите за транспорт във връзка с 

намиращи се на место обекти – недвижими културни ценности и обособяването на терени 

за обекти на недвижимото културно наследство. 

 Като цяло пътната инфраструктура е в лошо състояние. Предвижданията на ОУПО  

Самуил са в посока развитие и модернизация на физическата инфраструктура, чрез 

заложените проекти в общинския план за развитие.   

 

 Територии за техническа инфраструктура 

 Обхваща водоснабдителната, канализационната, газопроводната и 

електропроводната мрежа, телекомуникация, радиотелевизионно и интернет покритие  на 

общината и обслужващите им дейности 11.24 ха.В предвижданията на ОУПО Самуил тази 

стойност следва да нарасне предвид бъдещите проекти на територията на общината, 

обслужвайки новите инвестиционни намерения свързани с промишлеността, туризма, 

селското стопанство и други услуги.  

С ОУПОС, терените с трайно предназначение „територия, заета от води и водни 

обекти“, в които се намират водовземни съоръжения, се обособяват като терени за 

техническа инфраструктура. Такива са 0,71 ха от землищата на селата Самуил, Желязковец, 

Голяма вода и Пчелина. 

В землището на с.Желязковец са обособени два нови терена за техническа 

инфраструктура, във връзка с намиращи се на место КИ „Хвойна -1“ и КИ „Хвойна-2“ на 

база на създадените в КВС проектни имоти с номера 000296 и 000297. 

В землището на с.Хърсово е обособен терен за техническа инфраструктура за 

ШК“Лудния“ и „ПС Лудния“, за които в КВС е създаден проектен имот 071076. 

В землището на с.Пчелина е обособен терен за техническа инфраструктура  за 

СК“Пчелина“ и ПС“Пчелина“, на базата на Протокол на БДДР от 10.06.2015г. 

С ОУПОС площта на този тип територии става 12.65ха. 

 

 Терени за гробищни паркове 



Съществуващите гробищни паркове в община Самуил са разположени в и извън 

границите на населените места с обща площ 31,41 ха.  

Разширение на съществуващи гробищни паркове са предвидени в землищата на селата 

Хърсово (ПИ 000214), Голяма вода (ПИ 000119 и ПИ 001107), Богомилци (ПИ 032003), 

Самуил (ПИ 042001) и Желязковец (ПИ 023003). 

Терен за гробищен парк в с.Ножарово е преобразуван в терен за озеленяване, поради 

факта, че вече не функционира като такъв. 

Старото гробище в с.Хърсово е обособено като терен за обекти на недвижимото 

културно наследство , във връзка с намиращ се там обект – недвижима културна ценност и 

изискванията на чл.79 от ЗКН. 

Площта на гробищните паркове след предвижданията в проекта са 38,32 ха.Терените 

за гробищни паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба №2/2011 г. на МЗ 

за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на 

покойници. 

 

 Защитени територии 

❖ Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

Терени за обекти на недвижимото културно наследство са налични както в рамките на 

населените места, така и извън тях. Данните от КВС за землищата на селата Самуил и 

Хърсово сочат за наличие на поземлени имоти с начин на трайно ползване „за 

археологически паметник на културата“ (4,01 ха).  В с.Хума има обособен урегулиран 

поземлен имот за обект №42 по списъците на НИНКН, който е с отреждане „За парк и 

римското кале“. Общата площ на терените за обекти на недвижимото културно наследство 

в съществуващо положение е 6,44 ха.  

Във връзка с Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, 

с проекта за ОУПО се обособяват терени за обекти на недвижимото културно наследство в 

рамките на населените места. Терените са обособени за исторически и архитектурно-

строителни обекти НКЦ, които са с известно местоположение, като определените терени са 

с граници, съвпадащи с границите на УПИ, в което попадат.В рамките на тези терени е 

въведен режим Ткин1. 

С проекта за ОУП на Община Самуил, общата площ на терените за обекти на 

недвижимото културно наследство става 14,71 ха.  

 
 

 

❖ Защитени територии за опазване на културното наследство 

Защитените територии за опазване на културното наследство са дефинирани в ОУПО 

във връзка с чл.79 от Закона за културното наследство. Този тип територии обхващат 

терените с обекти на недвижимото културно наследство и охранителната им зона. 

Охранителната зона включва непосредствено съседните на терените за обекти на НКН 

имоти, а при улици до 14 м – и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното 

пространство между тях.  В рамките на охранителните зони на обектите НКЦ е въведен 

режим Ткин2. 



 

Културното наследство на територията на общината е подробно разгледано в Том II от 

Общия устройствен план на Община Самуил. 

Спрямо чл. 5 от Закона за защитените територии те спадат към категоризацията за 

защитените територии и за тях важат разпоредбите на този закон. 
 

 

1.2.3. Територии извън границите на урбанизираните територии  

 

 Други урбанизирани територии извън населените места 

Тези територии са разположени извън строителните граници на населените места и 

обхващат имотите с начина на трайно ползване „за друг вид застрояване“, с обща площ  

13,84 ха. С ОУПОС част от тези територии, които са в непосредствена близост до 

населените места, са присъединени към тях посредством нова строителна граница. Така 

площта на „други територии извън границите на урбанизираните територии“ намалява до 

6.26ха. 

 

 Земеделски територии 

Към тези територии се причисляват : 

✓ Обработваеми земи (ниви) ; 

✓ Обработваеми земи (трайни насаждения) ; 

✓ Необработваеми земи ; 

✓ Дерета, пясъци, оврази и др.; 

 

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите – 58,44%, за сметка на 

трайните насаждения- 1,07%. Преобладаващите земеделските земи на територията на 

общината са с висока категория – от първа до четвърта, което е предпоставка за развитието  

на различни форми на експериментално селско стопанство. Това е и основния приоритет на 

тази територия, поради което ОУПО Самуил предвижда окрупняване на част от нивите с 

висока категория, в „територии за алтернативно земеделие“ с обща площ 534.35ха, като се 

цели развитие на старите амортизирани насаждения, стимулиране развитието на 

екологично земеделие, подходящо за местните почвени и микроклиматични условия, 

култури, осигуряващи по-висока трудова заетост и икономическа рентабилност. 

С ОУПО Самуил се предвиждат земеделски територии с допустима смяна на 

предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона – общо площ от 7,48 ха, в землищата на селата Самуил и Желязковец. 

Към земеделските територии спадат и тези, заети от дерета, пясъци, оврази, ями и пр. 

Площта им е 47,84 ха. ОУПО не предвижда бъдещо развитие на този тип територии и в тази 

връзка площта им е причислена към необработваемите земи. 

Площите на земеделските земи придобиват следните площи с ОУПОС: 

✓ Обработваеми земи (ниви) – 14055,67ха 

✓ Обработваеми земи (трайни насаждения) – 261,48ха 



✓ Необработваеми земи – 1776,94ха 

✓ Територии за алтернативно земеделие – 534,35ха 

 

 Земеделски земи се устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи и 

свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

  

 Горски територии 

Площта на горските територии в община Самуил е – 5781.80 ха. Към горските площи 

се причисляват и имотите, с НТП „гори и храсти в земеделски земи“ с площ от 35.82 ха. 

Тази стойност е на база данните за поземлените имоти в действащите кадастрални карти и 

карти на възстановена собственост. Действащите горскостопански планове на територията 

на общината са осъвместени с КВС. При съпоставянето на подотделите от тези планове с 

горските територии по КВС са установени значителни разлики. За отразяване на горските 

територии в ОУПОС, след проучване и консултации, е възприета идеята на пълно 

съобразяване с действащите горскостопански планове, като се имат предвид границите на 

поземлените имоти. Така Горските територии са с площ от 6029,24. Във връзка с Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие с чл.5 от Закон за 

горите,  горските територии са разделени на: 

- Стопански гори с площ от 5190,02 ха; 

- Защитни гори с площ от 535,05 ха; 

- Специални гори с площ от 304,17 ха; 

С направените предвиждания, териториите с НТП „гори и храсти в земеделски земи“ заемат 

площ от 15,08 ха. 

 

Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по 

Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на 

съответните защитени зони. 

 

 

 Нарушени територии 

Към нарушените територии спадат: 

- Територии за добив на полезни изкопаеми с площ от 1,66 ха в землищата на 

с.Владимировци; 

- Територии за възстановяване и рекултивация, а именно депа. На територията на 

общината има 2,78 ха площ с НТП „депа за битови отпадъци“, които представляват 

три имота в землището на село Самуил и един в землището на с.Владимировци. 
 

 

1.2.4. Припокриващи се територии  

 Защитена местността “Колчаковска кория“ – намираща се в землището на село 

Хърсово с обща площ 25,5 ха. и представлява група вековни дървета. 



 Защитена зона BG0000168 “Лудогорие“ по Директива за хабитатите – в 

землището  на село Голям извор с площ на територията на общината 190,82 ха.   

 Защитена зона BG0002062 “Лудогорие“ по Директива за птиците – в землището 

на село Голям Извор с обща площ от 178,08 ха. 

 

Всички видове терени и имоти, попадащи в защитени зони по ЗБР, подлежат на 

режими, определени със заповед за обявяването на защитените зони и стандартни 

формуляри и съответно планове за управление на защитените зони след тяхното 

приемане. 

 

 Санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-

битово водоснабдяванеоколо водоизточниците на минерални води, които се ползват със 

специален статут 

Представляват площи около водоизточници и съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, които се ползват със 

специален статут. Дейностите, които могат да се извършват в тях, са строго регламентирани 

с Наредба №3 от 16 Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците.  

Данните за площите на СОЗ са отразени в балансите на територията. 

 

 Територии с режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН 

Обектите на Недвижимото културно наследство в Община Самуил нямат определени 

граници и охранителни зони. Изключение правят терените за обекти на културното 

наследство, които се съдържат в базата данни на КВС.  Във връзка с липсата на документи, 

по които да се определи териториалният им обхват, а от там и охранителната им зона, за 

локализираните обекти НКЦ извън границите на населените места с ОУПОС се обособява 

режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН (Ткин3).Въведеният режим 

е в рамките на имота, в който съответната НКЦ е локализирана.Такива има в землищата на 

селата Богомилци, Владимировци, Голям извор, Здравец, Кривица, Хума, Желязковец, 

Самуил и Хърсово. 

Обособеният общ устройствен режим, в който попада съответната НКЦ, се прилага 

под наблюдение на археолог и при спазване на ЗКН. Всички дейности и инвестиционни 

намерения в границите на режимасе съгласуватс Министерство на културата.  

Режимът е валиден до обособяване на точни граници и охранителни зони на 

съответните обекти НКЦ по реда на Закона за културното наследство. 

 

 Зони за археологическо наблюдение 

За голяма част от обектите НКЦ в общината няма точна локация спрямо 

предоставените данни и материали от НИНКН, НАИМ към БАН, Община Самуил. Не са 

локализирани при направения обход на место. Върху графичната част на проекта за 

недвижимото културно наследство, са дефинирани като местоположение на база описания 

в предоставените материали, които в най-общия случай са отстояния спрямо световните 



посоки. Поради невъзможност да се определят границите на съответните обекти, 

охранителните им зони и имотите, в които попадат, за тези НКЦ е дефиниран режим - зона 

за археологическо наблюдение (Ткин4). Границите на режима са приблизителни. Режимът 

е валиден до обособяване на точни граници и охранителни зони на съответните обекти НКЦ 

по реда на Закона за културното наследство.  

Обособеният общ устройствен режим, в който попада съответната НКЦ, се прилага 

под наблюдение на археолог и при спазване на ЗКН.  

 

 

2. Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 
 

С  ОУПО Самуил, се определят видове територии с основно предназначение, типове и 

разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с устройствени режими, 

спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони.  

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 

моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони ( райони, 

участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. 

Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна база 

за бъдещото устройство на съответната територия. 

Целите на функционалното зониране са насочени към: 

1) Осигуряване на оптимални режими на използване на територията; 

2) Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност. 

 

С настоящия проект за ОУПО Самуил са определени следните устройствени зони, 

устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим: 
 

 

2.1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм)  

 

Жилищната устройствена зона с преобладаваща малка височина на застрояване, 

означена с „Жм“. Прилага се за устройство на жилищните територии във всички населени 

места в общината, като в по-голямата си част терените, попадащи в жилищната зона са 

функциониращи и съществуващи.  

 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 

Наименование 

На зоната 

Макс. Плътност 

на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Жм 60 1,2 40 10м (3 ет.) 

Спрямо чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ се позволява в партерните етажи 

на жилищните сгради да се изграждат търговски и други обслужващи обекти, гаражи, 

работилници с функции, съвместими с обитаването.  
 

 



2.2.Устройствена зона и територии за предимно производствени и складови 

дейности (Пп) 

 

Предимно производствената зона и територии се устройват преобладаващо върху 

съществуващи територии със сходно предназначение, в.т.ч. терени на бившите 

селскостопански дворове. Към тази зона са причислени и територии, за които има 

съответни инвестиционни намерения.  

Предимно производствените устройствени зони - Пп са разположени в рамките на 

строителните граници на населените места. Такива са определени в селата Богомилци, 

Богданци, Кара Михал, Голям извор, Хърсово, Владимировци, Пчелина, Самуил, Кривица, 

Ножарово и Хума. В землищата на всички населени места има територии за предимно-

производствени и складови функции. 

 

Параметрите на производствените зони се  определят спрямо чл.22,чл.24 и чл.25 от 

Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Наименование 

На зоната 

Макс. Плътност 

на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Пп 80 2,5 20 15м (3 ет.) 

 

 

2.3. Територии за чисто производствени дейности 

Чисто производствените територии са за производствени, складови и обслужващи 

сгради и съоръжения. Устройват се спрямо чл.24 от Наредба 7/2003 на МРРБ.Конкретното 

предназначение на териториите за чисто производствени функции. Такива са два имота в 

землището на с.Самуил с площ от 0,38 ха.В землището на с.Желязковец 16 ха са обособени 

като зона Пч. 

 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност 

на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Пч 80 2,5 20  

 

Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност. 
  

 

2.4. Смесена многофункционална устройствена зона (Соп)  

 

Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени, които са  необработваеми и 

обработваеми земи, като обхваща част от тях. Като цяло устройствените зони „Соп“ са с 

производствено-обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, 

животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено 

обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост и др. Този тип устройствена зона е предвидена в селата Богданци, 

Владимировци, Ножарово, Хума и Самуил. 



 

Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 

Наименование 

На зоната 

Макс. Плътност 

на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Соп 60 1,8 30 15м (3 ет.) 
 

 

Устройствена зона Соп заема площ от 75.12 ха. 

 

2.5.Зона за други рекреации (Од) 

Устройствена зона „Од“ представлява рекреационна устройствена зона, която е 

предвидена в землищата на селата Хърсово, Желязковец и Кара Михал. Разположенае в 

непосредствена близост до язовирите Лудна, Желязковец и Кара Михал и обхваща 

територия с НТП – „пасище“ и „за селскостопански и горски ведомствен път“. 

Предназначена е за отдих и рекреационни дейности, къмпинг, риболов (вкл. ловен), 

палаткови лагери и  др.  

Устройствени параметри: 

Наименование 

На зоната 

Макс. Плътност 

на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Од 30 0,6 65 7,0 м (2 ет.) 

   

Капацитетът на тази зона според нормативните изисквания е за Минимум 50 % от 

площта за озеленяване следва да бъде от висока дървесна растителност и да има осигурени 

паркоместа за посетителите в границата на УПИ.  

Площта на зоната за други рекреации Од е общо 13,16ха. 

 

 

2.6.Територии за алтернативно земеделие  

 

Обхващат група от земеделски имоти – ниви, предимно по течението на реките, с оглед 

възможността за напояване. Тези територии са предназначени за развитието на нови 

инвестиционни проекти предвидени с Плана за развитие на Община Самуил (2014-2020г), 

свързани с производството на различни видове алтернативно земеделие, като производство 

на зеленчуци, пчеларство, билкопроизводство и други биоземедеслки производства. 

Без промяна на предназначението на земеделските земи се допуска застрояване с 

обекти и съоръжения свързани с непосредственото им ползване: оранжерии, стопански, 

складови, селскостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна сграда за стопаните 

и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имотите и 

възобновяеми енергийни източници, съгласно ЗОЗЗ (чл. 23 (1), (2), (3)), ЗУТ (чл. 12 (3), чл. 

109 (2),(3)) и Наредба №19 на МРРБ и МЗХ от 2012г. 

Площта на териториите за алтернативно земеделие е 534,35 ха. 
 

 



2.7. Земеделски територии с режим на допустима промяна на предназначението 

в обществено-обслужващи производствено-складови дейности (Соп)  

Това са земеделски територии с режим на допустима  промяна на предназначението за 

обществено-обслужване,търговия,безвредни производства, жилища, спорт и атракции и др. 

допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и 

влияния.Промяната се допуска въз основа на ПУП и решение на Общински съвет.  

 Разположени са в непосредствена близост до строителните граници на населените 

места и по продължение на главните пътни артерии.Разположени са на площ от7.48ха в 

земищата на селата Желязковец и Самуил. 

 

2.8.Терени за озеленяване,паркове и градини  

 

Тези терени са изцяло в границите на урбанизираните територии и са предназначени 

за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в населените места. 

Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на чл.32 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

 Обща площ на новите територии за озеленяване е 67,73 ха. Намаляването на терените 

за озеленяване, паркове и градини в ОУПО се дължи на обособяването на част от тях в 

терени за обекти на недвижимото културно наследство. Такива има в селата Богданци, 

Хърсово, Владимировци и Желязковец. 

 

2.9.Терени за гробищни паркове 

 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 

устройствен режим за гробищни паркове.Те се разполагат и устройват в съответствие с 

Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и 

погребването и пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП. 

 

2.10. Терени за обекти на недвижимото  културно наследство(Ткин1) 

Тези терени са със самостоятелен устройствени режим и специфични изисквания по 

смисъла на чл. 79 от ЗКН. Представляват обособени терени, с разположени в тях обекти на 

културно-историческото наследство. Общата им площ е 14,71 ха, като 10,70 ха от тях са 

разположени в населените места (виж ТОМ II).  

Конкретните  устройствени параметри се определят с ПУП. 

 

2.11. Терени за техническа инфраструктура 

Обхващат водоснабдителната, канализационната, газопроводната и 

електропроводната мрежа, телекомуникация, радиотелевизионно и интернет покритие  на 

общината и обслужващите им дейности. Показателите на застрояване се определят с ПУП 

съобразноправилата и нормативите, определени с Наредба 7/2003 на МРРБ, както и другите 

приложими подзаконови актове. 

 



2.12. Терени за общественообслужващи дейности 

Терени със самостоятелен устройствен режим за обекти на общественото обслужване. 

Конкретните параметри се определят с ПУП. 

 

2.13. Територии за спорт и атракции 

Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти.  Устройват се с  ПУП и 

в съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 

развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо  броя на 

населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 

площта на УПИ.  

Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват 

всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 

 

2.14. Терени за транспорт и комуникация 

Терени със самостоятелен устройствен режим за транспортна инфраструктура. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
 

 

  



 

3. Баланс на територията 

Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на 

устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по 

основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в 

обхвата на землищата  на община Самуил и на действащите регулационни планове в 

рамките на селищата. Балансът показва данните от съществуващото положение и от 

проектното предвиждане. По данните от съществуващото положение се отличава 

преобладаването на обработваемите земи-ниви, следвани от горски територии и 

необработваеми земи. Най –малък дял от земеделските земи имат трайните насаждения. 

ОУПО Самуил предвижда развитие на социално-икономическия сектор, земеделските 

дейности и туристическия потенциал заложени в политиката за развитие на общината. 

Подробни данни за съществуващо и проектно положение по вид територия и вид 

собственост са показани в приложените баланси.



 

ЕКАТТЕ 58877 - с.Пчелина 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 
на населените 

места 

извън 

границите на 

населените 
места 

ОБЩО  

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите на 

населените 
места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 40.40 0.00 40.40 3.18 39.84 0.00 39.84 3.13 -0.56 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 1.57 0.00 1.57 0.12 1.47 0.00 1.47 0.12 -0.10 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.38 0.00 0.38 0.03 0.38 0.00 0.38 0.03 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 7.99 2.73 10.72 0.84 7.99 2.73 10.72 0.84 0.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 3.69 0.00 3.69 0.29 3.69 0.00 3.69 0.29 0.00 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 3.04 3.04 0.24 0.00 3.04 3.04 0.24 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 713.09 713.09 56.05 0.00 712.92 712.92 56.03 -0.17 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 24.76 24.76 1.95 0.00 24.76 24.76 1.95 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 71.46 71.46 5.62 0.00 71.46 71.46 5.62 0.00 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 372.36 372.36 29.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -372.36 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.17 372.17 29.25 372.17 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.01 0.18 

  3.1.4 Други горски територии в земеделски земи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



4   Територии заети от водни площи 0.17 0.20 0.37 0.03 0.17 0.00 0.17 0.01 -0.20 

5   Територии за транспорт и комуникации 9.66 20.79 30.45 2.39 9.66 20.79 30.45 2.39 0.00 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.20 0.67 0.05 0.67 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.36 0.03 0.36 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 63.87 1208.43 1272.30 100.00 64.03 1208.27 1272.30 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона около водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ЕКАТТЕ 4666 - с.Богданци 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 
на населените 

места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 
(ха) 

% от 
територията 

площ (ха) площ (ха) 
площ 
(ха) 

% от 
територията 

площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 61.92 0.00 61.92 3.85 62.90 0.00 62.90 3.91 0.98 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 2.59 0.00 2.59 0.16 1.16 0.00 1.16 0.07 -1.43 

  1.3 Територии за спорт и атракции 1.86 0.00 1.86 0.12 1.86 0.00 1.86 0.12 0.00 

  1.4 
Тереритории за смесена обществено-обслужваща 
производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 12.84 0.80 12.84 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 4.20 14.40 18.60 1.16 7.79 0.00 7.79 0.48 -10.81 



  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 2.57 0.00 2.57 0.16 3.71 0.00 3.71 0.23 1.14 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 2.74 2.74 0.17 0.00 4.11 4.11 0.26 1.37 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 1.63 0.00 1.63 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.63 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 1041.96 1041.96 64.76 0.00 1039.10 1039.10 64.58 -2.86 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 17.62 17.62 1.10 0.00 17.62 17.62 1.10 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 27.05 27.05 1.68 0.00 26.21 26.21 1.63 -0.84 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 329.62 329.62 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 -329.62 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.61 242.61 15.08 242.61 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.88 86.88 5.40 86.88 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 3.70 3.70 0.23 0.00 3.70 3.70 0.23 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 33.64 33.64 2.09 0.00 33.64 33.64 2.09 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 22.24 41.24 63.48 3.95 24.20 39.94 64.14 3.99 0.66 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.72 0.04 0.72 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 97.01 1511.97 1608.98 100.00 114.45 1493.81 1608.98 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   



1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ЕКАТТЕ 4741 - с.Богомилци 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 

места 

ОБЩО  

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 42.80 1.34 44.14 4.19 46.02 0.00 46.02 4.37 1.88 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 0.58 0.00 0.58 0.06 1.94 0.00 1.94 0.18 1.36 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 2.21 1.55 3.76 0.36 3.50 0.26 3.76 0.36 0.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 0.34 0.00 0.34 0.03 0.44 0.00 0.44 0.04 0.10 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 2.42 2.42 0.23 0.00 3.22 3.22 0.31 0.80 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.20 0.00 0.20 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 3.25 3.25 0.31 0.00 0.70 0.70 0.07 -2.55 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 570.72 570.72 54.14 0.00 569.32 569.32 54.01 -1.40 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 8.76 8.76 0.83 0.00 8.76 8.76 0.83 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 153.72 153.72 14.58 0.00 178.22 178.22 16.91 24.50 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 24.83 24.83 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.83 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 185.67 185.67 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -185.67 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.09 143.09 13.57 143.09 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.58 42.58 4.04 42.58 



  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 1.29 1.29 0.12 0.00 1.29 1.29 0.12 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 5.61 5.61 0.53 0.00 5.61 5.61 0.53 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 11.68 37.09 48.77 4.63 11.72 37.15 48.87 4.64 0.10 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.23 0.02 0.23 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 57.81 996.25 1054.06 100.00 63.86 990.20 1054.06 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 15669 - с.Голяма вода 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 



I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 36.68 0.00 36.68 3.97 36.40 0.00 36.40 3.94 -0.27 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 2.38 0.00 2.38 0.26 2.56 0.00 2.56 0.28 0.18 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 0.00 12.40 1.34 12.40 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 0.00 9.45 9.45 1.02 0.08 0.00 0.08 0.01 -9.37 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 0.01 0.09 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.16 0.80 0.96 0.10 0.16 1.27 1.43 0.15 0.47 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.25 0.00 0.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 513.20 513.20 55.49 0.00 512.73 512.73 55.44 -0.47 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 2.96 2.96 0.32 0.00 2.96 2.96 0.32 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 78.70 78.70 8.51 0.00 74.70 74.70 8.08 -4.00 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 244.26 244.26 26.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -244.26 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.83 207.83 22.47 207.83 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 21.45 2.32 21.45 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.94 15.94 1.72 15.94 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 3.20 3.20 0.35 0.00 2.99 2.99 0.32 -0.21 

5   Територии за транспорт и комуникации 8.69 20.76 29.45 3.18 8.73 20.76 29.49 3.19 0.05 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 3.35 3.35 0.36 0.00 3.56 3.56 0.38 0.21 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.21 0.02 0.21 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



    Общо: 48.16 876.66 924.81 100.00 60.63 864.18 924.81 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

 

ЕКАТТЕ 15761 - с.Голям извор 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 
на населените 

места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 81.95 0.00 81.95 2.43 81.95 0.00 81.95 2.43 0.00 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 2.55 0.00 2.55 0.08 2.09 0.00 2.09 0.06 -0.46 

  1.3 Територии за спорт и атракции 1.03 0.00 1.03 0.03 1.03 0.00 1.03 0.03 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 0.12 9.70 9.82 0.29 8.06 1.76 9.82 0.29 0.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 6.19 0.00 6.19 0.18 6.56 0.00 6.56 0.19 0.37 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 1.60 1.60 0.05 0.00 1.60 1.60 0.05 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.37 0.00 0.37 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.37 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   



  2.1 Ниви 0.00 1969.11 1969.11 58.32 0.00 1968.13 1968.13 58.29 -0.98 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 3.78 3.78 0.11 0.00 3.78 3.78 0.11 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 217.08 217.08 6.43 0.00 216.91 216.91 6.42 -0.17 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.38 0.38 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 1003.76 1003.76 29.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -1003.76 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948.45 948.45 28.09 948.45 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.67 54.67 1.62 54.67 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 8.76 8.76 0.26 0.00 8.76 8.76 0.26 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 18.57 50.76 69.33 2.05 19.99 51.53 71.52 2.12 2.20 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.54 0.54 0.02 0.00 0.54 0.54 0.02 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.46 0.01 0.46 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 110.78 3265.62 3376.40 100.00 120.14 3256.26 3376.40 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 178.08 178.08 5.27 0.00 178.08 178.08 5.27 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 190.82 190.82 5.65 0.00 190.82 190.82 5.65 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 368.90 368.90 10.93 0.00 368.90 368.90 10.93 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ЕКАТТЕ 29218 - с.Желязковец 

    ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 



в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО  

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 74.16 0.00 74.16 3.14 73.96 0.00 73.96 3.13 -0.20 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 3.61 0.00 3.61 0.15 3.07 0.00 3.07 0.13 -0.54 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.17 4.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 2.39 0.93 3.32 0.14 2.39 16.93 19.32 0.82 16.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 2.55 0.00 2.55 0.11 2.63 0.00 2.63 0.11 0.08 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 3.65 3.65 0.15 0.00 5.65 5.65 0.24 2.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 1080.77 1080.77 45.75 0.00 1078.68 1078.68 45.66 -2.09 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 92.10 92.10 3.90 0.00 92.10 92.10 3.90 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 288.09 288.09 12.20 0.00 110.88 110.88 4.69 -177.21 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.56 0.56 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.56 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 696.04 696.04 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -696.04 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619.64 619.64 26.23 619.64 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.53 224.53 9.50 224.53 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.66 25.66 1.09 25.66 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 1.21 1.21 0.05 0.00 1.21 1.21 0.05 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.03 18.41 18.44 0.78 0.03 18.18 18.20 0.77 -0.24 

5   Територии за транспорт и комуникации 19.51 76.09 95.60 4.05 19.51 60.09 79.60 3.37 -16.00 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 2.24 2.24 0.10 0.00 2.55 2.55 0.11 0.31 



II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.66 0.03 0.66 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 102.25 2260.10 2362.35 100.00 102.25 2260.10 2362.35 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 4.47 0.19 4.47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 36333 - с.Кара Михал 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО 
в границите 

на населените 

места 

извън 

границите на 

населените 
места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 50.20 0.00 50.20 4.46 49.83 0.00 49.83 4.43 -0.37 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 1.89 0.00 1.89 0.17 1.89 0.00 1.89 0.17 0.00 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.25 2.80 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 4.04 2.08 6.12 0.54 5.03 0.00 5.03 0.45 -1.09 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 0.91 0.91 0.08 0.00 0.91 0.91 0.08 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 641.38 641.38 57.01 0.00 641.05 641.05 56.98 -0.33 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 6.42 6.42 0.57 0.00 4.43 4.43 0.39 -1.99 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 96.69 96.69 8.59 0.00 58.87 58.87 5.23 -37.82 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 227.81 227.81 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -227.81 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.72 223.72 19.89 223.72 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 11.17 0.99 11.17 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.34 33.34 2.96 33.34 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 43.45 43.45 3.86 0.00 43.45 43.45 3.86 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 18.57 31.53 50.10 4.45 18.57 29.69 48.26 4.29 -1.84 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.08 0.08 0.01 0.00 0.08 0.08 0.01 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.21 0.02 0.21 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 74.70 1050.35 1125.05 100.00 75.53 1049.51 1125.05 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ЕКАТТЕ 39815 - с.Кривица 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 44.12 0.00 44.12 2.63 43.26 0.00 43.26 2.58 -0.86 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 1.38 0.00 1.38 0.08 1.29 0.00 1.29 0.08 -0.09 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 0.00 8.34 8.34 0.50 8.71 0.44 9.15 0.55 0.81 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 2.01 0.00 2.01 0.12 2.58 0.00 2.58 0.15 0.57 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 662.18 662.18 39.45 0.00 651.41 651.41 38.81 -10.77 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 9.58 9.58 0.57 0.00 9.58 9.58 0.57 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 10.36 0.62 10.36 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 263.27 263.27 15.69 0.00 262.77 262.77 15.66 -0.50 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   



  3.1 Гори и горски земи 0.00 608.78 608.78 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -608.78 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.78 608.78 36.27 608.78 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 1.39 1.39 0.08 0.00 1.39 1.39 0.08 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.28 13.21 13.49 0.80 0.28 13.21 13.49 0.80 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 11.73 51.58 63.31 3.77 12.83 50.60 63.43 3.78 0.12 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.17 0.38 0.55 0.03 0.17 0.38 0.54 0.03 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.02 0.37 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 59.69 1618.70 1678.39 100.00 69.49 1608.91 1678.39 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ЕКАТТЕ 52341 - с.Ножарово 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 
на населените 

места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 32.05 0.00 32.05 4.97 33.98 0.00 33.98 5.27 1.93 



  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 6.28 0.00 6.28 0.97 6.28 0.00 6.28 0.97 0.00 

  1.3 Територии за спорт и атракции 1.65 0.00 1.65 0.26 1.65 0.00 1.65 0.26 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 3.49 0.54 3.49 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 5.18 0.00 5.18 0.80 5.18 0.00 5.18 0.80 0.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 0.63 0.00 0.63 0.10 1.86 0.00 1.86 0.29 1.23 

  1.8 Терени за гробищни паркове 1.23 1.16 2.39 0.37 0.00 1.16 1.16 0.18 -1.23 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 518.47 518.47 80.42 0.00 516.20 516.20 80.07 -2.27 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 15.24 15.24 2.36 0.00 15.24 15.24 2.36 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 19.14 19.14 2.97 0.00 15.97 15.97 2.48 -3.17 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 22.29 22.29 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.29 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 22.29 3.46 22.29 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 7.88 13.46 21.34 3.31 7.93 13.41 21.34 3.31 0.00 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 54.93 589.74 644.67 100.00 60.41 584.26 644.67 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 65276 - с.Самуил 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО  

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 77.61 0.00 77.61 5.66 84.33 0.00 84.33 6.15 6.72 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 9.04 0.25 9.29 0.68 9.04 0.25 9.28 0.68 0.00 

  1.3 Територии за спорт и атракции 5.81 0.19 6.00 0.44 5.81 0.19 6.00 0.44 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69 0.00 17.69 1.29 17.69 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 22.18 4.12 26.30 1.92 22.18 1.70 23.88 1.74 -2.43 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 39.15 0.00 39.15 2.85 29.20 0.00 29.20 2.13 -9.95 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 2.62 2.62 0.19 0.00 4.95 4.95 0.36 2.33 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 7.17 7.17 0.52 0.00 4.35 4.35 0.32 -2.82 



2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 643.60 643.60 46.90 0.00 587.77 587.77 42.83 -55.83 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 12.93 12.93 0.94 0.00 12.93 12.93 0.94 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.21 51.21 3.73 51.21 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 97.47 97.47 7.10 0.00 97.61 97.61 7.11 0.13 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 7.30 7.30 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.30 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 323.35 323.35 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 -323.35 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.13 284.13 20.71 284.13 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.23 39.23 2.86 39.23 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 0.38 0.38 0.03 0.00 0.38 0.38 0.03 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.00 3.03 3.03 0.22 0.00 2.97 2.97 0.22 -0.06 

5   Територии за транспорт и комуникации 41.49 69.93 111.42 8.12 42.35 69.30 111.66 8.14 0.24 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.39 2.00 2.39 0.17 0.39 2.06 2.44 0.18 0.06 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 1.06 1.06 0.08 0.03 1.06 1.08 0.08 0.03 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 1.17 1.17 0.09 0.00 1.17 1.17 0.09 0.00 

    Общо: 195.67 1176.57 1372.24 100.00 211.01 1161.23 1372.24 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 0.22 3.01 
 

 

 

ЕКАТТЕ 77517 - с.Хума 



    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 21.72 0.00 21.72 2.07 25.14 0.00 25.14 2.40 3.42 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 1.79 0.00 1.79 0.17 1.72 0.00 1.72 0.16 -0.07 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 4.88 0.46 4.88 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 0.03 5.26 5.29 0.50 4.85 0.44 5.29 0.50 0.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 0.45 0.00 0.45 0.04 0.45 0.00 0.45 0.04 0.00 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 1.81 1.81 0.17 0.00 1.81 1.81 0.17 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.06 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 3.42 3.42 0.33 0.00 1.21 1.21 0.12 -2.21 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 595.21 595.21 56.72 0.00 589.48 589.48 56.18 -5.73 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 133.96 133.96 12.77 0.00 148.38 148.38 14.14 14.42 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 14.76 14.76 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.76 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 211.51 211.51 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -211.51 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.75 152.75 14.56 152.75 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.76 58.76 5.60 58.76 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 0.59 0.59 0.06 0.00 0.59 0.59 0.06 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.78 4.82 5.60 0.53 0.78 4.82 5.60 0.53 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 9.16 41.52 50.68 4.83 10.33 40.41 50.74 4.84 0.06 



6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.07 0.07 0.01 0.00 0.07 0.07 0.01 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 2.43 0.00 2.43 0.23 2.50 0.00 2.50 0.24 0.07 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 36.43 1012.93 1049.36 100.00 50.65 998.71 1049.36 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ЕКАТТЕ  77579 - с.Хърсово 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 77.09 0.00 77.09 1.75 76.88 0.00 76.88 1.75 -0.21 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 5.79 0.00 5.79 0.13 5.31 0.00 5.31 0.12 -0.48 

  1.3 Територии за спорт и атракции 4.16 0.00 4.16 0.09 4.16 0.00 4.16 0.09 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 6.36 0.14 6.36 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 12.94 9.63 22.57 0.51 22.49 0.08 22.57 0.51 0.00 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 4.94 0.00 4.94 0.11 4.73 0.00 4.73 0.11 -0.21 



  1.8 Терени за гробищни паркове 0.89 0.66 1.55 0.04 0.00 2.71 2.71 0.06 1.16 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 2789.01 2789.01 63.34 0.00 2504.45 2504.45 56.88 -284.56 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 58.97 58.97 1.34 0.00 58.97 58.97 1.34 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.46 283.46 6.44 283.46 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 308.10 308.10 7.00 0.00 300.05 300.05 6.81 -8.05 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 950.41 950.41 21.58 0.00 0.00 0.00 0.00 -950.41 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.84 813.84 18.48 813.84 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.67 82.67 1.88 82.67 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.90 53.90 1.22 53.90 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 6.36 6.36 0.14 0.00 6.36 6.36 0.14 0.00 

4   Територии заети от водни площи 0.08 22.76 22.84 0.52 0.08 22.76 22.83 0.52 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 18.63 129.27 147.90 3.36 19.36 129.10 148.46 3.37 0.56 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.56 0.56 0.01 0.00 0.73 0.73 0.02 0.17 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 2.95 2.95 0.07 1.78 2.95 4.73 0.11 1.78 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 124.52 4278.68 4403.20 100.00 134.79 4268.41 4403.20 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 25.50 25.50 0.58 0.00 25.50 25.50 0.58 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 28.87 28.87 0.66 0.00 28.87 28.87 0.66 0.00 

    Общо: 0.00 54.37 54.37 1.23 0.00 54.37 54.37 1.23 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 11449 - с.Владимировци 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО  

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО  ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 109.13 0.00 109.13 3.82 109.13 0.00 109.13 3.82 0.00 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 7.85 0.00 7.85 0.27 7.85 0.00 7.85 0.28 0.00 

  1.3 Територии за спорт и атракции 3.88 0.00 3.88 0.14 3.88 0.00 3.88 0.14 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 0.00 12.43 0.44 12.43 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 27.87 0.37 28.24 0.99 30.69 0.00 30.69 1.08 2.45 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 13.73 0.00 13.73 0.48 10.79 0.00 10.79 0.38 -2.94 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 5.30 5.30 0.19 0.00 5.30 5.30 0.19 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 1974.34 1974.34 69.16 0.00 1905.54 1905.54 66.75 -68.80 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 0.80 0.80 0.03 0.00 0.80 0.80 0.03 0.00 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.27 56.27 1.97 56.27 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 161.29 161.29 5.65 0.00 157.16 157.16 5.51 -4.13 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 430.06 430.06 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -430.06 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.90 391.90 13.73 391.90 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.72 57.72 2.02 57.72 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 17.92 17.92 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.92 

4   Територии заети от водни площи 0.24 11.92 12.17 0.43 0.24 11.92 12.17 0.43 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 35.84 50.17 86.01 3.01 35.93 50.22 86.15 3.02 0.14 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.74 0.74 0.03 0.00 0.74 0.74 0.03 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 2.94 0.10 2.94 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 1.66 1.66 0.06 0.00 1.66 1.66 0.06 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 1.61 1.61 0.06 0.00 1.61 1.61 0.06 0.00 

    Общо: 198.54 2656.18 2854.72 100.00 213.88 2640.84 2854.72 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 61.98 61.98 2.17 0.00 61.98 61.98 2.17 0.00 

    Общо: 0.00 61.98 61.98 2.17 0.00 61.98 61.98 2.17 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

 

ЕКАТТЕ  30630 - с.Здравец 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО  

в границите 

на 

населените 
места 

извън 

границите 
на 

населените 

места 

ОБЩО ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) 
площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) 

площ 

(ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 



1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 58.93 0.00 58.93 4.52 58.83 0.00 58.83 4.52 -0.10 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 3.27 0.00 3.27 0.25 3.03 0.00 3.03 0.23 -0.24 

  1.3 Територии за спорт и атракции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.4 
Тереритории за смесена обществено-обслужваща 
производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 11.40 0.88 11.40 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 0.47 4.04 4.51 0.35 0.57 0.03 0.60 0.05 -3.91 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 1.01 0.00 1.01 0.08 1.01 0.00 1.01 0.08 0.00 

  1.8 Терени за гробищни паркове 0.00 2.42 2.42 0.19 0.00 2.42 2.42 0.19 0.00 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 912.90 912.90 70.08 0.00 778.90 778.90 59.80 -134.00 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 14.00 14.00 1.08 0.00 9.54 9.54 0.73 -4.46 

  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.05 133.05 10.21 133.05 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 70.40 70.40 5.40 0.00 57.75 57.75 4.43 -12.65 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 175.87 175.87 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -175.87 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.12 181.12 13.90 181.12 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25 8.25 0.63 8.25 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 2.82 2.82 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.82 

4   Територии заети от водни площи 0.00 11.98 11.98 0.92 0.00 11.98 11.98 0.92 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 11.89 31.91 43.80 3.36 11.89 31.91 43.80 3.36 0.00 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.00 0.69 0.69 0.05 0.00 0.69 0.69 0.05 0.00 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 0.02 0.24 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 75.56 1227.06 1302.62 100.00 86.97 1215.65 1302.62 100.00 0.00 



III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

 

ОБЩИНА САМУИЛ 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 

населените 
места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА 

в границите 

на 
населените 

места 

извън 

границите на 
населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 808.76 1.34 810.10 3.24 822.45 0.00 822.45 3.29 12.36 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 50.57 0.25 50.82 0.20 48.70 0.25 48.95 0.20 -1.87 

  1.3 Територии за спорт и атракции 18.77 0.19 18.96 0.08 18.77 0.19 18.96 0.08 0.00 

  1.4 

Тереритории за смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 75.12 0.00 75.12 0.30 75.12 

  1.5 Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.16 13.16 0.05 13.16 

  1.6 Терени за производственo-складови и стопански функции 89.62 72.59 162.21 0.65 129.51 24.36 153.87 0.61 -8.34 

  1.7 Терени за озеленяване, паркове и градини 77.26 0.00 77.26 0.31 67.73 0.00 67.73 0.27 -9.53 

  1.8 Терени за гробищни паркове 2.29 29.13 31.41 0.13 0.16 38.16 38.32 0.15 6.91 

  1.9 Терени без определено предназначение или липсват данни 2.51 0.00 2.51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.51 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 13.84 13.84 0.06 0.00 6.26 6.26 0.03 -7.58 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 14625.92 14625.92 58.44 0.00 14055.67 14055.67 56.16 -570.25 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 267.93 267.93 1.07 0.00 261.48 261.48 1.04 -6.44 



  2.3 Алтернативно земеделие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534.35 534.35 2.13 534.35 

  2.4 Необработваеми земи 0.00 1986.42 1986.42 7.94 0.00 1776.94 1776.94 7.10 -209.48 

  2.4.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 47.84 47.84 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.84 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 5781.80 5781.80 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -5781.80 

  3.1.1 Стопански гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5190.02 5190.02 20.74 5190.02 

  3.1.2 Защитни гори 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.05 535.05 2.14 535.05 

  3.1.3 Специални гори  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.17 304.17 1.22 304.17 

  3.1.4 Гори и храсти в земеделска земя 0.00 35.82 35.82 0.14 0.00 15.08 15.08 0.06 -20.73 

4   Територии заети от водни площи 1.59 180.98 182.57 0.73 1.58 180.28 181.86 0.73 -0.71 

5   Територии за транспорт и комуникации 245.54 666.10 911.64 3.64 253.01 644.90 897.91 3.59 -13.73 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.59 10.65 11.24 0.04 1.06 11.59 12.65 0.05 1.41 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Терени за обекти на НКН 2.43 4.01 6.44 0.03 10.70 4.01 14.71 0.06 8.27 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 1.66 1.66 0.01 0.00 1.66 1.66 0.01 0.00 

3   Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 2.78 2.78 0.01 0.00 2.78 2.78 0.01 0.00 

    Общо: 1299.92 23729.23 25029.15 100.00 1428.08 23600.35 25028.43 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   BG 0002062 "Лудогорие" 0.00 178.08 178.08 0.71 0.00 178.08 178.08 0.71 0.00 

2   BG 0000168 "Лудогорие" 0.00 190.82 190.82 0.76 0.00 190.82 190.82 0.76 0.00 

3   ЗМ "Колчаковска кория" 0.00 25.50 25.50 0.10 0.00 25.50 25.50 0.10 0.00 

4   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 0.00 90.85 90.85 0.36 0.00 90.85 90.85 0.36 0.00 

    Общо: 0.00 485.25 485.25 1.94 0.00 485.25 485.25 1.94 0.00 

IV Припокриващи се територии                   

1   Режим на допустима промяна на предназначението в СОП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.48 7.48 0.03 7.48 
 

 

 



Баланси по вид собственост на населените места в община Самуил 

 

ЕКАТТЕ 58877 - с.Пчелина 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 3.39 0.27 

2 Държавна частна 384.02 30.18 

3 Общинска публична 20.44 1.61 

4 Общинска частна 1.20 0.09 

5 Частна 584.36 45.93 

6 Частна обществени организации 71.53 5.62 

7 Частна чужди физически и юридически лица 46.59 3.66 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   72.80 5.72 

10 Стопанисвано от общината 87.97 6.91 

  Общо: 1272.30 100.00 

 

ЕКАТТЕ 4666 - с.Богданци 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 7.72 0.48 

2 Държавна частна 377.47 23.46 

3 Общинска публична 39.10 2.43 

4 Общинска частна 35.72 2.22 

5 Частна 902.16 56.07 

6 Частна обществени организации 104.18 6.48 

7 Частна чужди физически и юридически лица 2.96 0.18 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   97.01 6.03 

10 Стопанисвано от общината 42.65 2.65 

  Общо: 1608.98 100.00 

 

ЕКАТТЕ 4741 - с.Богомилци 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 9.40 0.89 

2 Държавна частна 219.72 20.85 

3 Общинска публична 30.12 2.86 

4 Общинска частна 3.38 0.32 

5 Частна 461.39 43.77 

6 Частна обществени организации 89.68 8.51 

7 Частна чужди физически и юридически лица 8.07 0.77 

8 Частна религиозни организации 2.90 0.28 

9 Съсобственост   78.63 7.46 

10 Стопанисвано от общината 150.78 14.30 

  Общо: 1054.06 100.00 

 



ЕКАТТЕ 15669 - с.Голяма вода 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 5.03 0.54 

2 Държавна частна 306.36 33.13 

3 Общинска публична 18.94 2.05 

4 Общинска частна 21.95 2.37 

5 Частна 336.83 36.42 

6 Частна обществени организации 91.57 9.90 

7 Частна чужди физически и юридически лица 12.19 1.32 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   50.55 5.47 

10 Стопанисвано от общината 81.39 8.80 

  Общо: 924.81 100.00 

 

ЕКАТТЕ 15761 - с.Голям извор 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 1.15 0.03 

2 Държавна частна 860.91 25.50 

3 Общинска публична 51.59 1.53 

4 Общинска частна 68.80 2.04 

5 Частна 1582.86 46.88 

6 Частна обществени организации 388.53 11.51 

7 Частна чужди физически и юридически лица 0.00 0.00 

8 Частна религиозни организации 4.67 0.14 

9 Съсобственост   125.96 3.73 

10 Стопанисвано от общината 291.93 8.65 

  Общо: 3376.40 100.00 

 

ЕКАТТЕ 29218 - с.Желязковец 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 7.32 0.31 

2 Държавна частна 880.69 37.28 

3 Общинска публична 53.54 2.27 

4 Общинска частна 173.10 7.33 

5 Частна 540.44 22.88 

6 Частна обществени организации 503.63 21.32 

7 Частна чужди физически и юридически лица 17.83 0.75 

8 Частна религиозни организации 7.84 0.33 

9 Съсобственост   119.82 5.07 

10 Стопанисвано от общината 58.14 2.46 

  Общо: 2362.35 100.00 

 

ЕКАТТЕ 36333 - с.Кара Михал 



СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 8.65 0.77 

2 Държавна частна 243.29 21.62 

3 Общинска публична 26.45 2.35 

4 Общинска частна 48.04 4.27 

5 Частна 486.25 43.22 

6 Частна обществени организации 202.88 18.03 

7 Частна чужди физически и юридически лица 0.00 0.00 

8 Частна религиозни организации 0.52 0.05 

9 Съсобственост   79.60 7.07 

10 Стопанисвано от общината 29.39 2.61 

  Общо: 1125.05 100.00 

 

ЕКАТТЕ 39815 - с.Кривица 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 0.00 0.00 

2 Държавна частна 631.65 37.63 

3 Общинска публична 51.49 3.07 

4 Общинска частна 121.89 7.26 

5 Частна 451.76 26.92 

6 Частна обществени организации 169.90 10.12 

7 Частна чужди физически и юридически лица 38.93 2.32 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   115.04 6.85 

10 Стопанисвано от общината 97.75 5.82 

  Общо: 1678.39 100.00 

 

ЕКАТТЕ 52341 - с.Ножарово 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 0.70 0.11 

2 Държавна частна 33.37 5.18 

3 Общинска публична 13.91 2.16 

4 Общинска частна 1.56 0.24 

5 Частна 463.83 71.95 

6 Частна обществени организации 16.51 2.56 

7 Частна чужди физически и юридически лица 20.32 3.15 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   61.58 9.55 

10 Стопанисвано от общината 32.89 5.10 

  Общо: 644.67 100.00 

 

ЕКАТТЕ 65276 - с.Самуил 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 



ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 25.46 1.86 

2 Държавна частна 279.46 20.37 

3 Общинска публична 60.36 4.40 

4 Общинска частна 53.82 3.92 

5 Частна 513.77 37.44 

6 Частна обществени организации 97.25 7.09 

7 Частна чужди физически и юридически лица 38.84 2.83 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   251.41 18.32 

10 Стопанисвано от общината 51.88 3.78 

  Общо: 1372.24 100.00 

 

ЕКАТТЕ 77517 - с.Хума 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 5.62 0.54 

2 Държавна частна 235.34 22.43 

3 Общинска публична 57.30 5.46 

4 Общинска частна 4.82 0.46 

5 Частна 384.74 36.66 

6 Частна обществени организации 82.49 7.86 

7 Частна чужди физически и юридически лица 10.18 0.97 

8 Частна религиозни организации 2.00 0.19 

9 Съсобственост   138.52 13.20 

10 Стопанисвано от общината 128.36 12.23 

  Общо: 1049.36 100.00 

 

ЕКАТТЕ  77579 - с.Хърсово 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 38.60 0.88 

2 Държавна частна 1114.02 25.30 

3 Общинска публична 87.15 1.98 

4 Общинска частна 35.80 0.81 

5 Частна 1979.58 44.96 

6 Частна обществени организации 663.57 15.07 

7 Частна чужди физически и юридически лица 2.16 0.05 

8 Частна религиозни организации 3.00 0.07 

9 Съсобственост   136.41 3.10 

10 Стопанисвано от общината 342.91 7.79 

  Общо: 4403.20 100.00 

 

ЕКАТТЕ 11449 - с.Владимировци 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 



  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 62.35 2.18 

2 Държавна частна 399.10 13.98 

3 Общинска публична 89.43 3.13 

4 Общинска частна 31.10 1.09 

5 Частна 1718.37 60.19 

6 Частна обществени организации 58.95 2.07 

7 Частна чужди физически и юридически лица 144.63 5.07 

8 Частна религиозни организации 3.47 0.12 

9 Съсобственост   206.01 7.22 

10 Стопанисвано от общината 141.31 4.95 

  Общо: 2854.72 100.00 

 

ЕКАТТЕ  30630 - с.Здравец 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 

територията 

1 Държавна публична 0.40 0.03 

2 Държавна частна 199.28 15.30 

3 Общинска публична 36.18 2.78 

4 Общинска частна 30.59 2.35 

5 Частна 794.11 60.96 

6 Частна обществени организации 53.21 4.08 

7 Частна чужди физически и юридически лица 51.71 3.97 

8 Частна религиозни организации 0.00 0.00 

9 Съсобственост   77.81 5.97 

10 Стопанисвано от общината 59.33 4.55 

  Общо: 1302.62 100.00 

 

ОБЩИНА САМУИЛ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИД СОБСТВЕНОСТ ОБЩО за ОБЩИНАТА 

  
  площ (ха) 

% от 
територията 

1 Държавна публична 175.77 0.70 

2 Държавна частна 6164.68 24.63 

3 Общинска публична 636.00 2.54 

4 Общинска частна 631.77 2.52 

5 Частна 11200.44 44.75 

6 Частна обществени организации 2593.88 10.36 

7 Частна чужди физически и юридически лица 394.40 1.58 

8 Частна религиозни организации 24.40 0.10 

9 Съсобственост   1611.14 6.44 

10 Стопанисвано от общината 1596.67 6.38 

  Общо: 25029.15 100.00 

V. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО 

Чл.1. Тези правила и нормативи за прилагане на  Общия устройствен план на община 

Самуил уреждат устройството на територията на общината в административните й граници . 

Чл.2.(1) Целта на ОУП на община Самуил е да предложи и осигури необходимите 

условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и функциониране на 



общинската  територия ,като същевременно отчита и съхранява уникалната природна среда, 

опазва и интегрира богатото й културно историческо наследство.  

        (2) В съответствие с целта  по чл.2 , правилата и нормативите  за прилагане на 

ОУПО Самуил конкретизират и се съобразяват с разпоредбите на Наредба 7/2003 г. на МРРБ 

за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Чл.3.(1) Общият устройствени план обхваща територията на община Самуил в 

административно-териториалните й граници. Графичната част на плана се изработва в мащаб 

1:25 000 и схеми в мащаби  1:30 000 и 1:5000. 

          (2) Неразделна част от общия устройствен план са: 

1.придружаващите го схеми и обяснителни текстове; 

2.правилата и нормативите за прилагането му; 

3.показатели за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и 

самостоятелни терени съгласно Приложение №1. 

(3)Общият устройствен план на Община Самуил е публичен. 

Чл.4.Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им 

компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията 

на съответната община. 

Чл.5.Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 

устройственото планиране, проектиране и строителство на съответната територия и издава 

административни актове съобразно дадените му законови правомощия. 

Чл.6. (1) За постигане на устройствените цели, спрямо предвижданията на ОУПО 

Самуил, общината може да придобива имоти - собственост на физически и юридически 

лица, при наличие на одобрен подробен устройствен план. 

         (2)Придобиването на имотите става в съответствие с чл.16 и чл.205 от ЗУТ  

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА 

ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ, ТЕРИТОРИИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ 

 

 

Чл.7. (1) С Общия устройствен план се обособяват видове територии с основно 

предназначение, видове устройствени зони, територии с устройствен режим и терени със 

самостоятелен устройствен режим.  

         (2) С основно предназначение са териториите: 

1.Земеделски територии; 

2.Горски територии; 

3.Територии на транспорта; 

4.Територии, заети от вода и водни обекти; 

         (3)Устройствени зони и територии с устройствен режим са: 

1.Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване, означена „Жм“; 

 2.Устройствена зона „Пп“ и територии за предимно производствени и складови дейности ; 

3.Територии за чисто производствени дейности ; 

 4.Устройствена зона за други рекреации „Од“; 



5.Смесена производствено - складова обществено - обслужваща устройствена зона 

„Соп“; 

6.Земеделски територии за алтернативно земеделие; 

7. Територии за спорт и атракции; 

8.Територии с допустима промяна на предназначението засмесена производствено - 

складова обществено-обслужваща устройствена зона „Соп“;  

9. Режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН; 

10. Територии с режим „зона за археологическо наблюдение“; 

         (4)Терени със самостоятелен устройствен режим: 

 1.Терени за гробищни паркове; 

 2.Терени за озеленяване, паркове и градини; 

 3. Терени за техническата инфраструктура; 

 4.Терени за обществено - обслужващи дейности; 

 5.Терени за обекти на недвижимото културно наследство; 

 6.Терени за транспорт и комуникации; 

             (5)Нарушени и защитени територии: 

1.Санитарно - охранителни пояси "І, II и III"  около водоизточници и съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване; 

2.Територии за възстановяване и рекултивация; 

3.Територии с режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН; 

4. Защитена местността “Колчаковска кория“; 

5. Защитена зона BG0000168 “Лудогорие“по Директива за хабитатите; 

6. Защитена зона BG0002062 “Лудогорие“ по Директива за птиците; 

7. Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. 

Чл.8. Граници на устройствените зони, териториите  и самостоятелните терени се 

определят по:  

- имотни граници;  

- квартали; 

-трасета от различен клас на транспортната техническа инфраструктура  и на 

комуникационно - транспортната система; 

- естествени делители - водни течения, дерета;  

- други елементи на релефа 

Чл.9. В териториите с основно предназначение и в устройствените зони и територии с 

устройствен режим се обособяват терени със самостоятелен устройствен режим  спрямо чл.6, 

ал.2 отНаредба 7/2003 г. на МРРБ, чието устройство и застрояване се подчинява на  правила, 

различни от тези на зоната/територията, в която попадат.  

Чл.10. (1) Жилищната устройствена зона с малка височина (Жм) се  устройва с ПУП  в 

съответствие с разпоредбите на чл.19, ал.1 от Наредба 7 /2003 на МРРБ. 

 (2) В жилищните територии, отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен 

план за нежилищни обслужващи обекти както следва: 

 1.Сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, религиозни и здравни 

дейности; 

 2.Магазини и заведения за хранене; 



 3.Сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

 4.Обществени озеленени площи; 

 5.Надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили. 

Чл.11. (1) Производствените зони и територии са предназначени за застрояване и 

устройство в две разновидности: 

 1.Предимно производствени зони (Пп) и територии -  застроени са предимно с 

производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. 

като: химически каучукови предприятия, асфалтови бази, варо - бетонови центрове и 

всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. В зоната се разрешават ниско емисионни 

стопански дейности, недопускащи замърсяване на въздуха. 

 2.Територии за чисто производствени дейности - застроени са с производствени, 

складови, обслужващи сгради и съоръжения. Обслужващите сгради са здравни пунктове, 

магазини и заведения за обществено хранене на работещите, административни сгради и 

научно - експериментални бази, гаражи и паркинги,както и жилища за охраната. 

(2)Устройствена зона и територии с режим на предимно производствени и складови 

дейности се устройват при условията на чл.25 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

(3) Територии с режим на чисто производствени дейности се устройват при условията 

на чл.24 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

Чл.12.(1) Устройствена зона „Други рекреации“ (Од) се  устройва с подробен 

устройствен план в съответствие с разпоредбите на чл.28, ал.1 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

(2) Капацитетът на тази зона според нормативните изисквания за минимум 50% от 

площта за озеленяване следва да бъде от дървесна растителност и да има осигурени 

паркоместа за посетителите в границата на УПИ. 

Чл.13.(1)В Смесена производствено - складоваобществено - обслужваща устройствена 

зона (Соп) се допуска изграждане на малки средни предприятия за незамърсяващи 

производства, офис - сгради, обекти на деловото обслужване, търговско обслужване, 

пасажерски хотели, обекти на логистиката и транспорта, в т.ч. обществени паркинги и 

гаражи, жилища, спорт и атракции и др. допълващи функции.В зоната се разрешават ниско 

емисионни стопански дейности, недопускащи замърсяване на въздуха. 

(2) Урегулирани поземлени имоти в зоните по ал.1 се застрояват при спазване на 

нормите от Приложение 1. 

Чл.14.(1)В териториите за спорт и атракции с подробен устройствен план се определят 

границите на терените за спорт и атракции в съответствие с чл. 33 от Наредба 7/2003 на 

МРРБ. 

(2)Площта на територията за спорт и развлечения в населените места и крайселищните 

територии се определя спрямо  броя на населението - за села от 15-20 кв.м/жител, като 

минималната озеленена площ е 20% от площта на УПИ. 

Чл.15.(1) Териториите за алтернативно земеделие обхващат ниви с висока бонитетност 

(от I до IV категория) 

(2)Без промяна на предназначението на земеделските земи се допуска застрояване с 

обекти и съоръжения свързани с непосредственото им ползване: оранжерии, стопански, 

складови, селскостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна сграда за стопаните и 

работещите, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имотите и 

възобновяеми енергийни източници, съгласно ЗОЗЗ (чл. 23 (1), (2), (3)), ЗУТ (чл. 12 (3), чл. 

109 (2),(3)) и Наредба №19 на МРРБ и МЗХ от 2012г. 



(3)Смяната на предназначение на поземлените имоти-ниви, част от териториите за 

алтернативно земеделие е възможна само в трайни насаждения, следвайки процедурите, 

регламентирани в Закон за опазване на земеделските земи. 

Чл.16.(1)Земеделскитеритории с допустима промяна на предназначението- за Смесена 

производствено - складова обществено - обслужваща устройствена зона (Соп) се предвиждат 

по главните пътни артерии на строителната граница на някои населени места. 

(2)Устройват се спрямо параметрите за Смесенапроизводствено - складова обществено 

- обслужваща устройствена зона (Соп). 

Чл.17.(1)Терените за гробищни паркове се разполагат и устройват в съответствие с 

Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването 

и пренасянето на покойници. 

(2)Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП и в съответствие с чл.31 

от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

Чл.18.(1)Терени за обществено - обслужващи дейности са предназначени за 

осигуряване на обекти за: образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, 

административни, търговски  и други обслужващи дейности. 

(2)Устройват се с подробен устройствен план при условията на чл. 40, 41, 43, 44 от 

Наредба 7/2003 на МРРБ, като се изпълняват всички изисквания за изграждане на достъпна 

среда. 

Чл.19.Терени за озеленяване, паркове и градини се устройват при условията на чл.30 и 

чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

Чл.20.(1)Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и 

изграждат в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на община Самуил, 

съгласно разпоредбите на Закона за водите, Закона за устройството на територията и Наредба 

7/2003г. за правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и 

устройствени зони. 

(2) ВиК мрежи и съоръжения за които не са предвидени терени и охранителни зони в 

Общия устройствен план на Община Самуил, е необходимо след извършване на геодезическо 

заснимане за определяне на точното им местоположение, да се актуализира  плана.  

(3) Условията и редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и 

съоръженията са регламентирани в Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда 

за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно -охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 

(4) За всички водоизточници и/или съоръжения независимо от формата на собственост 

е необходимо да се учредят санитарно охранителни зони, съгласно разпоредбите на Наредба 

№ 3 от 16 октомври 2000г.  

(5)Осъществяването на дейности в границите на санитарно - охранителните зони, 

определените и предвидените забрани, ограничения и ограничения при доказана 

необходимост са в съответствие с Приложение №1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3 от 

16.10.2000г. 

(6)В срок до една година от учредяването или актуализацията на СОЗ се възлага 

актуализация на Общия устройствен план на община Самуил, обхващащ територията на 

СОЗсъгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. 



(7) За опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно утвърдените 

мерките за ограничаване и предотвратяване на замърсяването.  

Чл.21.(1)Сервитутите на електропроводите извън урбанизираните територии се 

определят съгласно изискванията на Наредба 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на 

енергийните обекти. 

(2) В границите на сервитутните зони по ал.1 не се допуска  дейностите по чл.14 от 

Наредба 16 от 9 юни 2004 г за сервитутите на енергийните обекти; 

Чл.22.(1)В землищата, извън границите на населените места, устройството и 

евентуално застрояването на отделни поземлени имоти или група от имоти се определя, ако 

е предвидено в Общия устройствен план и ако за тези имоти е одобрен подробен устройствен 

план по чл.109 или чл.111 от ЗУТ. 

(2) С устройствените планове по ал.1 се определят: 

1.Територии за природна защита; 

2.Други територии с особена териториалноустройствена защита по чл.10, ал.2 и § 5, т.4 

от ЗУТ; 

3.Територии с превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 и §5, т.5 от ЗУТ; 

4.Територии за земеделие, в т.ч. и такива, чието предназначение не може да се променя; 

5.Територии за горскостопанската дейност, в т.ч. и такива, чието предназначение не 

може да се променя; 

6.Територии под вода; 

7.Територии за рекултивация и възстановяване; 

8.Резервни територии за развитие на урбанизирани територии; 

9.Територии за изграждане на обекти и съоръжения с различно предназначение. 

(3)При условията на ал.1 в землищата извън границите на населените места е възможно 

да се изграждат: 

1.Селскостопански обекти; 

2.Горскостопански обекти; 

3.Промишлени и складови обекти; 

4.Транспортни обекти и съоръжения; 

 5.Обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

6.Рекреационни и туристически обекти; 

7.Спортни обекти; 

8.Търговски и обслужващи обекти; 

9.Здравни обекти; 

10.Обекти със специално предназначение; 

11.Историческо - мемориални обекти. 

(4)Обекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности се изграждат  в 

границите на населените места и на селищни образувания и по изключение- като 

самостоятелни обекти извън границите на населените места и селищните образувания. 

(5)Обекти за постоянно обитаване са допустими и в застроени фермерски дворове.  



Чл.23. В горски територии за изграждане на обекти по чл.22, ал.3 и ал.4 от настоящите 

правила и нормативи, е необходима промяна на предназначението и изключване на земите 

от горския фонд съгласно Закона за горите на основание предвиждане на устройствен план. 

Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждатобекти, 

чиито функции са свързани с горскостопанската дейност. 

Чл.24. В земеделски територии за изграждане на обекти по чл.22, ал.3 и ал.4 е 

необходима промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи на основание предвиждане устройствен план. 

Без промяна на предназначението на земеделската земя могат да се изграждат обекти, чиито 

функции са съвместими с предназначението на имотите. 

Чл.25. В нарушени територии се предвиждат мероприятия за ландшафтно 

възстановяване и рекултивация на средата въз основа на подробни лндшафтноустройствени 

планове и технико-устройствени проекти. Изграждането на обекти по чл.22, ал.3 и ал.4 е 

възможно след приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението 

на земята на основание предвиждане на  устройствен план.  

Чл.26.(1)Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се 

делят на три категории: 

1.Стопански гори- горски територии с насоченост към устойчиво производство на 

дървесина и недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги. Устройват се 

съгласно горскостопански планове по Закона за горите; 

2.Защитни гори - горски територии за защита на почвите, водите, урбанизираните 

територии, сградите и обектите на техническата инфраструктура; горите, създадени по 

технически проекти за борба с ерозията. 

3.Специални гори- гори със семепроизводствени насаждения и градини; горски 

разсадници; опитни и географски култури от горски дървесни и храстови видове, 

дендрариуми,  научно - изследователски и учебно - опитни гори, токовища, до 200 м около 

туристическите хижи и обекти с религиозно значение, бази за интензивно стопанисване на 

дивеча.Специални гори с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока 

консервационна стойност.  

(2) В териториите по ал.1 не се допуска строителство, освен за елементи на 

техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, както и за обекти  по чл.153, 

ал.1 от Закона за горите, чието изграждане не се смята за строителство. 

Чл.27.(1) С Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО се въвеждат изисквания 

към изработването на последващи подробни устройствени планове, касаещи имоти 

попадащи в обхвата на водни обекти, свързани със защита на населението и правила за 

прилагането им: 

1.Да включват съответни регулации на речните корита и отреждания за изпълнение на 

необходимите защитни съоръжения за защита на урбанизираните територии; 

2.Да осигуряват безпрепятствен достъп до речните корита за контрол и почистване; 

3.Да не допускат дейности, нарушаващи естественото състояние и проводимостта на 

речните легла, освен такива, осигуряващи защита от вредно въздействие на водите; 

4.Да не предвиждат застрояване на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в 

заливаемите тераси на реките и в сервитута на хидротехническите съоръжения, както в 



урбанизираните територии, така и при промяна на предназначението на поземлени имоти 

извън тях; 

5.При издаване на разрешения (концесии) за добив на инертни материали от речните 

корита, при определяне мястото и обхвата да се държи сметка за рисковете от разширяване 

на заливните зони, респ.наводнения, както и за възможно компрометиране на съществуващи 

съоръжения (мостове, диги и др.); 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕИЕ НА ОУПО САМУИЛ 

 

Чл.28. Предвижданията на ОУПО Самуил са задължителни при изготвянето на 

подробните устройствени планове, съгласно чл.104, ал.1 от ЗУТ. 

Чл.29.(1) Определянето на конкретно предназначение, устройство и застрояване на 

поземлените имоти в новообразуваните територии, става чрез изработването на подробни 

устройствени планове.  

(2) Подробни устройствени планове следва да се съобразяват с изискванията на Наредба 

7/2003 г. на МРРБ за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони за неурегулирани поземлени имоти и за територии с не приложена първа 

регулация. 

(3)При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните 

структурни единици и за самостоятелните терени в новоурбанизираните територии, 

урегулираните поземлени имоти в смесените обслужващи зони се устройват и застрояват 

съгласно показателите посочените в Приложение 1. 

Чл.30. Допуска се промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти 

и строителството в тях след предварително съгласуване на инвестиционното намерение с 

МОСВ и Басейнова дирекция. Изключение се прави за изграждането на водностопански и 

хидротехнически системи и съоръжения.  

Чл.31.(1)В територии с активни свлачищни процеси и с потенциални условия за 

свлачища, както и в райони на водни течения, последващото  устройствено и инвестиционно 

проектиране се базира на инженерно - геоложки и хидроложки проучвания. 

 (2) В териториите по ал.1 строителство се допуска само след провеждане на 

необходимите укрепителни мероприятия за свлачищния масив. 

Чл.32. (1)Рисковете от бедствия, подлежащи на анализ, оценка и картографиране са 

сеизмичен риск; риск от наводнение; риск от ядрена или радиационна авария; геоложки риск 

(свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки процеси); риск от горски пожари. 

(2)След разработване на съответните карти на опасностите и карти на рисковете от 

бедствия по Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и 

картографиране на рисковете от бедствия, включване на застрашените от бедствия 

територии, следва Общият устройствен план на Община Самуил да бъде актуализиран в тази 

си част, като се отразят и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита 

на съответните територии. 

Чл.33. Всички инвестиционни намерения, свързани с изграждането на сгради и 

съоръжения с височина над 20 м над терена, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, 



ями, кариери и други подобни обекти, подлежат на съгласуване от ГД „ГВА“ на основание 

чл.46, ал.3 от Закона за гражданското въздухоплаване. 

Чл.34.(1)Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Самуил не отменят 

действащите общи нормативни актове на общината в областта на селищното устройство. 

 (2)За тези въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията,  които с 

настоящите правила и нормативи остават неуточнени и неуредени, се прилагат разпоредбите 

на Закона за устройство на територията, Закона за биологичното разнообразие, Закона за 

културното наследство, Закона за защитените територии, техните подзаконови нормативни 

уредни и други относими нормативни актове. 

 Чл.35.При наличие на основания  по чл.134 от ЗУТ, в които може да се изменя Общия 

устройствен план, кметът може да нареди служебно с мотивирано предписание да се 

изработи проект за изменение на действащия устройствен план. 

 Чл.36. Законовите решения за изработване на проект за изменение на ОУПО Самуил 

спират прилагането на действащите ОУПО и ПУП в частите, които са обект на изменение. 

 Чл.37. Кметът на Община Самуил представя за приемане на общинския съвет 

ежегоден доклад за изпълнение на ОУПО и при необходимост прави предложение за 

изменение на плана. 

  



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

Чл.38. Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) да се 

съобразява с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, определени от МК по реда на 

ЗКН. 

Чл.39. За археологическите обекти, които се намират в земеделски територии се 

прилагат изискванията на глава 9, чл.35 от Наредба 7/2003 на МРРБ, в съответствие с 

режимът на ползване на всеки обект – НКЦ / Табл.1, Том II / . 

Чл.40. (1)С Общия устройствен план на Община Самуил се дефинират терени за 

обекти на недвижимото културно наследство. 

(2) Терените по ал.1 са обособени за архитектурно-строителните и историческите 

недвижими културни ценности в границите на населените места. 

(3)Териториалният обхват на терените по ал.1 съвпада с границите на урегулираните 

поземлени имоти, в които съответните НКЦ попадат. 

Чл.41.(1) В границите на терените за обекти на недвижимото културно наследство се 

въвежда режим Ткин1. 

(2)В рамките на въведения режимсе допускат дейности по консервация, реставрация, 

адаптация и социализация, които се извършват въз основа на виза за проектиране по чл.140, 

ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани МК по реда на ЗКН.   

(3)Допустимостта за надстрояване, пристрояване и допълващо застрояване и 

устройство на терените за обекти на НКН, се доказват с ПУП и РУП, които да обхващат най 

- малко непосредствено прилежащите и срещулежащите през улицата имоти и подлежат на 

съгласуване с МК. 

Чл.42. (1)С Общия устройствен план на Община Самуил се дефинират защитени 

територии за опазване на недвижимото културно наследство във връзка с чл.79, ал.4 и 5 от 

Закона за културното наследство. 

(2) Терените по ал.1 са обособени за архитектурно-строителните и историческите 

недвижими културни ценности в границите на населените места. 

(3)Обхватът на териториите по ал.1 включва определените терени за обекти на НКН, 

както и охранителната им зона. Охранителната зона на обектите е определена съгласно чл.79, 

ал.4 от ЗКН. 

Чл.43.(1)Устройството на поземлени имоти, които попадат в охранителната зона на 

единични недвижими културни ценности, включва задължително изготвяне на ПУП и РУП, 

при спазване на чл.113, ал.6 от ЗУТ и подлежат на съгласуване с МК. 

(2) Определеният с ОУПО устройствен режим на териториите, попадащи в границите 

на дефинираните охранителни зони на НКЦ остава в сила, при спазване на разпоредбите на 

ЗКН. 

(3) В защитените територии за опазване на НКН не се допуска изграждането на 

електропроводи, съоръжения за промишлен добив на енергия от ВЕИ и др. мероприятия, 

които биха застрашили опазването на НКЦ. Съществуващите терени на инженерно - 

техническата инфраструктура, попадащи в териториите на КИН, продължават да 

функционират като такива при условията на ограничителния режим, в който попадат. 



Чл.44.(1) Общият устройствен план на Община Самуил определя територии с режим 

на превантивна устройствена защита за опазване на недвижимото културно наследство 

(Ткин3). 

(2) Режимът по ал.1 е определен за локализираните обекти – недвижими културни 

ценности извън населените места, за които липсват документи, според които да се определи 

териториалният им обхват, а  от там и охранителната и зона. 

(3) Границите на определеният режим съвпада с границите на имота, в който 

съответната НКЦ попада. 

(4) Режимът по ал.1 е валиден до определянето на точни граници и охранителна зона 

на съответните НКЦ, за които е въведен. 

Чл.45.(1)Определеният с ОУПО общ устройствен режим на териториите с режим на 

превантивна устройствена защита за опазване на НКН остава в сила, при спазване на 

разпоредбите на ЗКН. 

(2)В границите на определените територии с режим на превантивна устройствена 

защита важат разпоредбите на чл.160 и чл.161 от ЗКН.  

Чл.46.(1)С Общия устройствен план на Община Самуил се дефинира устройствен 

режим „зона за археологическо наблюдение“ (Ткин4). 

(2) Режимът по ал.1 е определен за нелокализирани обекти – НКЦ, на които е известно 

приблизителното местоположение. За тях няма документи, от  които да се определят 

териториалните им обхвати, а от там и охранителните им зони. 

(3) Границите на режимът по ал.1 са приблизителни. Режимът е валиден до 

определянето на точни граници и охранителна зона на съответните НКЦ, за които е въведен. 

Чл.47.(1)Определеният с ОУПО общ устройствен режим на териториите в границите 

на режим „зона за археологическо наблюдение“остава в сила, при спазване на разпоредбите 

на ЗКН. 

(2)Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 

територии, обхванати от режима „зона за археологическо наблюдение“, задължително се 

предхожда от предварителни археологически проучвания. На археологическите обекти, 

разкрити при тези проучвания, се провеждат спасителни разкопки преди началото на 

строителните работи. 

(3)В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози. В 

случай на откриване на археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160. 

Чл.48.При изработване на нови ЛУП, те се съгласуват с Министерство на културата. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл. 104, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен план на 

община Самуил. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 



13, ал. 1 от ЗУТ и се одобряват едновременно с Общия устройствен план. 

§ 2.(1) Общия устройствен план на община Самуил може да се изменя само когато 

съществуват предпоставките, определени в чл.134, ал1 от ЗУТ. 

(2) При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1, кметът на общината може 

да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на 

действащия общ устройствен план. 

(3) Изменението на Общия устройствен план спира неговото прилагане в частта, за 

която то се отнасят. 

(4) Кметът на общината налага строителна забрана за частта от Общи устройствен 

план, за която се отнася изменението. 

§ 3. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в община 

Самуил. 

§ 4. Общият устройствен план на Община Самуил и правилата и нормативите за 

неговото прилагане са публични. Община Самуил изработва и поддържа регистър, съдържащ 

информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, 

правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 



Устройствена категория 

Устройствени показатели 

Предназначение, основни  и  допълващи 

функции. Ограничения при изработване на 

ПУП 

Индекс Цвят 

максима

лна 

плътност 

на 

застрояв

ане в % 

макс. Кинт 

минимална 

озеленена 

площ в % 

максимална 

кота корниз в 

м. 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ, 

ТЕРИТОРИИ И 

УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ 

           

1. Жилищна устройствена зона с 

преобладаващо ниско 

застрояване с височина до 10 м. 

60 1,2 40 10  Жилищните устройствени зони се застрояват 

предимно с жилищни сгради.Спрямо чл.17, 

ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ се 

позволява в партерните етажи на жилищните 
сгради да се изграждат търговски и други 

обслужващи обекти, гаражи, работилници с 

функции, съвместими с обитаването. 

Минимум една трета от озеленената площ е с 

висока дървесна растителност. 

 

Жм кафяв 

2. Устройствена зона и територии 

за предимно производствени и 
складови дейности 

80 2,5 20   Териториите са за производствени, складови и 

обслужващи сгради и съоръжения. В тях не се 
допускат производства с вредни отделяния.  

 Минимум една трета от озеленената площ е с 

дървесна растителност. 

Пп лилав 

3. Смесена производствено-

складова обществено-

обслужваща устройствена зона 

60 1,8 30   Териториите са с многофункционално 

предназначение за производствено-

обслужваща функция,  предимно с безвредни 
промишлени производства, животновъдни 

комплекси спазващи санитарно-хигиенните 

изисквания, обществено обслужване, жилища, 
спорт, търговия, предприятия на хранително-

вкусовата промишленост и др. 

Изпълняват се всички изисквания за 

изграждане на достъпна среда. 

Соп светло 

лилав с 

червено  
райе 
 

4. Устройствена зона за други 

рекреации 

30 0,6 65   Основното предназначение е за отдих и 

рекреационни дейности. Половината от площта 

за озеленяване трябва да бъде осигурена за 
дървесна растителност. 

Од зелен с  

тъмно 

червено 
райе 
  



5. Територии за чисто 

производствени дейности 

80 2,5 20   Териториите  са за производствени, складови и 

обслужващи сгради и съоръжения . 

Минимум една трета от озеленената площ е с 

дървесна растителност. 

Пч лилав 

6.Територии за спорт и атракции   20   Обхващат стадиони, спортни площадки и 

др.спортно обекти. Устройват се с  ПУПи в 

съответствие с чл. 33 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ Спазват се техническите 
изисквания и условията за безопасност. 

Изпълняват се всички изисквания за 

изграждане на достъпна среда. 

 тъмно зелен 

с  тъмно 

червен 

контур 

7.Земеделски територии с 

устройствен режим за допустима 
промяна на предназначението за 

обществено-обслужващи 

производствено-складови 
дейности 

60 1,8 30   Земеделски територии с допустима смяна на 

предназначението с многофункционално 
предназначение са за обществено-

обслужване,търговия,безвредни производства, 

жилища, спорт и атракции и др. допълващи 
функции, без да се допускат обекти за дейности 

с вредни отделяния и влияния.  

 

 лилаво-

червено 
райе 

8.Земеделски територии за 

алтернативно земеделие 

     Това саземеделски територии за алтернативно 

земеделие обхващащи ниви с висока 
бонитетност (от I до IV категория) . Без 

промяна на предназначението на земеделските 

земи се допуска застрояване с обекти и 
съоръжения свързани с непосредственото им 

ползване: оранжерии, стопански, складови, 

селскостопански сгради, площадки и 
съоръжения, жилищна сграда за стопаните и 

работещите, инженерни мрежи и съоръжения 

за благоустрояването на имотите и 
възобновяеми енергийни източници, съгласно 

ЗОЗЗ (чл. 23 (1), (2), (3)), ЗУТ (чл. 12 (3), чл. 109 

(2),(3)) и Наредба №19 на МРРБ и МЗХ от 2012г 
. 

 тъмно 

кафяв 
контур 

ТЕРЕНИ СЪС 

САМОСТОЯТЕЛЕН 

УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ 

        



9. Терени за гробищни паркове       Устройват се на основата на ПУПи в 

съответствие с чл. 31 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ и Наредба №2/2011 г. на МЗ за 

здравните изисквания към гробищните паркове 
и погребването и пренасянето на покойници.  

Изпълняват се всички изисквания за 

изграждане на достъпна среда. 

 сигнално 

зелено с 

тъмно зелен 

контур 

10. Терени за техническата 

инфраструктура 

         Обхваща водоснабдителната, 

канализационната, газопроводната и 

електропроводната мрежа, телекомуникация, 
радиотелевизионно и интернет покритие  на 

общината и обслужващите им 

дейности.Показателите на застрояване се 
определят с ПУП съобразно правилата и 

нормативите, определени с Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ, както и другите приложими 
подзаконови актове. 

 

 

мишосиво с 

тъмно сив 

контур 

11.Терени за озеленяване      Предназначени за широко обществено 

ползване в и извън населените места.  

Устройват се приусловията на чл.30 и чл.32 от 

Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

 светло 

зелен с 
тъмно зелен 

контур 

12.Терени за обществено 

обслужващи функции 

     Предназначени са за осигуряване на обекти за 

обществено обслужващи дейности-

образование, здравеопазване, социални грижи, 

култура, религия, административни, търговски  
и други обслужващи дейности. Устройват се 

приусловията на чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба 7 

за ПНУОВТУЗ . 

Изпълняват се всички изисквания за 

изграждане на достъпна среда. 

 червен с 

тъмно 

червен 

контур 



13.Терени за обекти на 

недвижимо културно наследство 

     Прилагат се разпоредбите на Закона за 

културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-

12 от 21 ноември 2012 г. за реда за 

идентифициране, деклариране, предоставяне 
на статут и за определяне на категорията на 

недвижимите културни ценности, за достъпа и 

подлежащите на вписване обстоятелства в 
националния регистър на недвижимите 

културни ценности на Министерство на 

културата. допускат дейности по консервация, 
реставрация, адаптация и социализация, които 

се извършват въз основа на виза за проектиране 
по чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, 

съгласувани МК по реда на ЗКН.  

Допустимостта за надстрояване, пристрояване 
и допълващо застрояване и устройство на 

терените за обекти на НКН, се доказват с ПУП 

и РУП, които да обхващат най - малко 
непосредствено прилежащите и 

срещулежащите през улицата имоти и 

подлежат на съгласуване с МК. 

 

Ткин1 Оранжево с 

тъмно 

оранжев 

контур 

14. Терени за транспорт и 

комуникации 

     Устройват се на основата на ПУП и в 

съответствие с чл. 49 до чл.56 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ.  

Изпълняват се всички изисквания за 

изграждане на достъпна среда. 

 светлосиво 

с тъмно сив 

контур 

НАРУШЕНИИ ЗАЩИТЕНИ 

ТЕРИТОРИИ 

        

15.Охранителен пояс "І, II и III"  

около водоизточници и 
съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване и на минерални 
извори 

     Устройството и застрояването в охранителните 

пояси се реализират въз основа на 
устройствени планове и съобразно 

изискванията на специализираната нормативна 
уредба действаща към момента на изработване 

на подробния устройствен план (ЗВ, Наредба № 

3 от 2000 г на МОСВ, МЗ и МРРБ и 

аналогични). 

 лилаво райе 
 



16. Територии за възстановяване 

и рекултивация 

     Подлежат на поетапно закриване и 

рекултивация. След  рекултивацията им тези 

терени се използват при спазване на режимите, 

установени за териториите, в които попадат. 
Прилагат се комплекс от инженерни, 

мелиоративни, селскостопански, 

горскостопански и други дейности.  С 
рекултивацията се възстановява годността на 

земята за земеделско или горскостопанско 

ползване, а при невъзможност се създава друг 
вид ползване, като се оформя подходящ 

ландшафт. 

 светло 

синьо райе 

17.Защитени територии за 

опазване на недвижимото 

културно наследство 

       Обособени са във връзка с чл.79, ал.5 и 6 от ЗКН 

за локализираните архитектурно –строителни и 

исторически обекти НКЦ. Устройството на ПИ 
включва задължителноизготвяне на ПУП и 

РУП, и подлежат на съгласуване с МК. 

 

Ткин2 Светло 

оранжев  

контур 

18. Територии с режим на 

превантивна устройствена защита 

за опазване на НКН 

       Това са територии, в обхвата на които попадат 

обекти-недвижими културни ценности, без 

определен ПИ със съответното предназначение 

и НТП; без определени граници и охранителни 
зони. Границите на режима съвпада с 

границите на ПИ, в който се намира 

съответният обект НКЦ. Режимът е валиден до 
проучването на обектите и даване на оценка и 

статут, определяне на конкретни граници на 

НКЦ и охранителни зони. В обхвата на режима 
се прилагат разпоредбите на чл.160 и чл.161 от 

ЗКН. 

Ткин3 червено 

каре 

18. Територии с режим „зона за 

археологическо наблюдение“ 

     Режимът е определен за обекти НКЦ, на които 

е известно приблизителното местоположение. 

Границите на режима са приблизителни. 

Всички инвестиционни намерения се 
предхождат от археологическо проучване, като 

наблюдението продължава и по време на 

строителството.Режимът е валиден до 
проучването на обектите и даване на оценка и 

статут, определяне на конкретни граници на 
НКЦ и охранителни зони. 

 

Ткин4 Оранжево 

каре с 

червен 

контур 

 

 

 

 



№ 
Устройствена 

зона 

Ин

д

е

к

с 

Макс. 

плътност  на 

застрояване 

(%) 

Макс.Ки

нт 

Мин. 

озеленена 

площ 

(%) 

Макс.кота 

корниз 

[метри] 

Предназначение, други правила и 

забележки 
Цвят 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Жилищна устройствена 

зона с преобладаващо 

застрояване с малка 

височина 

Жм 60 1,2 40 10 

Мин.1/3 от озел. площ- дървесна 

растителност. ПУП за нежилищни 

функции – чл.17 ал.1,2 от Нар.7 за 

ПНЪОВТУЗ 

Светло кафяв 

2 
Предимно производствени 

зони и територии 
Пп 80 2,5 20 15 

Макс. не се отнася за съоръжения 

Показателят за Пзастр. Включва 

технологичните пътища и 

обслужващите открити площи 

Светло лилаво  

3 

Смесена обслужваща и 

производствено-складова 

зона 

Соп 60 1,8 30 15 

Макс. не се отнася за съоръжения 

Показателят за Пзастр. Включва 

технологичните пътища и 

обслужващите открити площи 

Светло лилаво с 

червено  райе 

4 Зона за друга рекреации Од 30 0,6 65 7,0 
Мин. 50% от озеленената площ е с 

висока дървесна растителност 

Зеленo с  тъмно 

червено райе 

5 
Терени със самостоятелен 

устройствен режим 
     

Конкретните устройствени параметри 

се определят с ПУП 
 

       

• Терени за гробищни паркове 

• Терени за озеленяване, паркове и градини 

• Терени за техническа инфраструктура 

• Терени за транспортна инфраструктура 

• Терени за обществено – обслужващи 

дейности 

• Терен за обекти на НКН 

 

- лимонено зелено 

- тъмно жълто 

зелено 

- тъмно сиво 

- светло сиво 

- червено 

- оранжево  

 

 



VI. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Окончателният проект за Общ устройствен план на Община Самуил е структуриран 

в три тома: 

❖ TOM I-1 

Текстова част: 

 Обяснителна записка на Общ устройствен план на Община Самуил; 

Чертежи: 

 Опорен план за територията на Община Самуил в М 1:25 000 - част I и част II; 

 Схема по вид собственост на Община Самуил в М1:30 000; 

 Общ устройствен план на територията на Община Самуил в М 1:25 000- част I 

и част II;; 

 Общ устройствен план на територията на Община Самуил – детайл на 

административен център в М 1:5 000; 

 Схема на транспортна инфраструктура в М 1:30 000; 

 Схема на водоснабдяване и канализация в М 1:30 000; 

 Схема на електроснабдяване и съобщителни мрежи в М 1:30 000; 

 Схема на газоснабдяване в М 1:30 000; 

 Схема на риск от бедствия вМ 1:30 000; 

 Схема на Ландшафтно устройство  в М 1:30 000. 

❖ TOM I-2 

 Приложение №1 - Протоколи от проведени обществено обсъждане и заседание 

на Общински експертен съвет по устройство на територията; 

 Приложение №2– Становища от заинтересованите централни и териториални 

администрации и дружества. 

 Приложение №3 – Изходни данни и материали от заинтересованите централни 

и териториални администрации и дружества. 

❖ ТОМ II 

Текстова част: 

 Обяснителна записка на Културното наследство към Общ устройствен план на 

Община Самуил 

Приложения: 

 Изходни данни и материали от институциите ; 

 Топографски описания на обектите на недвижимото културно наследство – 20 

броя; 

 Опорен план на културното наследство в Община Самуил, М1:25 000- част I и 

част II; 

 Схема на културното наследство в Община Самуил, М1:25 000- част I и частII; 

        

 

          


