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Във връзка със спазване на изискванията  на чл. 12, ал.2 и 

ал.3 от Закона за енергийна ефективност, Кметовете на общините 

разработват и внасят за приемане от Общински съвет, общински 

програми за енергийна ефективност, разработени в съответствие 

с Националната стратегия по чл. 24 от ЗЕЕ, Националния план за 

действие по енергийна ефективност и указанията от Агенция за 

устойчиво развитие от 2016 г.  

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния 

план за действие за енергията от възобновяеми източници и 

Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 

2016 г., Кметовете на общини разработват и внасят за приемане 

от общинския съвет краткосрочни и дългосрочни Програми за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

и биогорива.  

Изготвянето на общинските програми е задължителна част 

от държавната политика по енергийна ефективност и насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и налага 

участието на съответните регионални и местни структури. 

С общинските програми по енергийна ефективност и 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

и биогорива се цели да се повиши ефективността на използване 

на енергийните ресурси, да се намали енергопотреблението и 

вредните емисии в атмосферата, да се осигури здравословна 

среда чрез подобряване на микроклимата, да се създадат 

предпоставки за финансиране на приоритетни за Община Самуил 

проекти, мерки и дейности.  

С изпънението на двете програми, Община Самуил ще 

създаде устойчива политика за усвояване на различни енергийни 

възможности, тяхното приложение на местно ниво с конкретен 

обхват на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез 

различни инструменти.  
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Програмите са съгласувани с Общинския план за развитие 

на община Самуил за периода 2014-2020 г. 

Основният очакван резултат от изпълнението на двете 

програми е икономия на енергия и  икономически ефект – 

намаляване на разходите за ел.енергия и отопление, плащани 

ежегодно от общинския бюджет и населението. 

  

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

12, ал. 1 - ал.3 от Закона за енергийна ефективност, Общински 

съвет Самуил приема Програма за енергийна ефективност на 

община Самуил 2018-2021 г.  

 

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

10 от Закона за енергията от възобновяеми източници, 

Общински съвет Самуил приема краткосрочна общинска 

Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Самуил за 

периода 2018-2021 г. 

 

Общински съвет Самуил възлага на Кмета на Община 

Самуил да извърши всички необходими законови действия по 

влизане в сила, прилагане и отчитане на изпълнението на 

Програма за енергийна ефективност на община Самуил 2018-

2021 г.  и краткосрочна общинска Програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на община Самуил за периода 2018-2021г. Общински съвет 

Самуил  ссъс „За” –  16  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БГВ – бойлер за гореща вода 

ВИ – възобновяеми източници 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия 

ВЕЦ – Водноелектрическа централа 

ВтЕЦ – Вятърна електрическа централа 

ДКЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕЕ – Енергийна ефективност 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСБ – Енергийна стратегия на България 

ЕК – Европейска комисия 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ – Закон за водите 

ЗГ – Закон за горите 

ЗЕ – Закон за енергетиката 

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност 

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух 

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране 

КЕП – Крайно енергийно потребление 

КПД - Коефициент на полезно действие 

kW - Киловат 

MW- Мегават 

kW/h - Киловат час 

kW/p - Киловат пик 

l/s – литра в секунда 

МW/h - Мегават час 

GWh - Гигават час  

kW-Year - Киловата годишно  

kWh/m² - киловат час на квадратен метър  

МW/ h -Year - Мегават часа годишно 

l/s – литра в секунда 

m/s – метра в секунда 

НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

НСИ – Национален статистически институт 

ОП – Оперативна програма 

ПЧП – публично-частно партньорство 

ПНИЕВИБ – програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива 

РЗП – разгъната застроена площ 

PV – Фотоволтаик 

ФЕ – фотоволтаична енергия 

СЦР – Северен централен район 
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  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Самуил за периода 2018 – 2021 г. е разработена съгласно 

изискванията на чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 

Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г. Програмата се одобрява и приема от 

Общински съвет - Самуил, по предложение на Кмета на общината и обхваща тригодишен 

период на действие и изпълнение. 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от 

ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за 

развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в 

областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие. 

Традиционните източници на енергия, които се използват масово спадат към групата 

на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), 

течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; 

природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното 

потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга 

страна високото производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и по-

конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните 

промени. Това налага преосмисляне на начините, по които се произвежда и консумира 

енергията. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, 

вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе 

до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от 

вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез 

редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на 

енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, 

както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и 

иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и 

биогорива.  

Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от 

неизчерпаем източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече 

енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента. При използването на слънчева, водна, 

геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не 

влияят на глобалното затопляне и играят жизненоважна роля за намаляване на емисиите от 

парникови газове и други форми на замърсяване.  

Към 2017 г. България преизпълнява заложените цели за възобновяемите енергийни 

източници като дял от общото енергийно потребление. Това показва последният доклад на 

Европейската комисия (ЕК) за напредъка на „зелената” енергия в Общността, от който се 

вижда, че през 2015 г. възобновяемите източници покриват 18,4% от общото енергийно 

потребление в България. Целите, заложени от Директивата за възобновяемите източници през 

2015 г., са за дял от 12,4%. Като цяло Европейският съюз (ЕС) се движи с крачка напред 

спрямо заложените цели – 16,4% от енергийното потребление се покрива от ВЕИ при 

очаквани 13,8%. Крайната цел е през 2020 г. 27% от потребяваната енергия да е "зелена". 

Община Самуил притежава потенциал за използване на ВИ, който може да осигури 

част от общата, необходима енергия чрез развитие, разработване и използване на 

възобновяемите ресурси. Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива е подчинена на Енергийната стратегия на 

България до 2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата.  
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Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в 

енергийната политика на страната ни и кореспондират с целите в новата енергийна политика 

на ЕС. Произведената енергия от ВИ е важен показател за конкурентноспособността и 

енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВИ в енергийния баланс на 

България е значително по-малък от средния за страните от Европейския съюз (ЕС). За това се 

насърчава широкото им въвеждане и използване в бита и икономиката, включително, чрез 

заложените мерки и дейности в общинските програми за енергия от ВИ и биогорива на 

местно ниво. 

ІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

2.1. Национални цели 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички 

държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия от ВЕИ в 

брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%. 

Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни 

фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисии 

парникови газове. 

  Основните цели на страната ни са: 

- 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.; 

- 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; 

- 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта;  

- Подобряване на енергийната ефективност с 20%.  

  С изпълнението на тези цели ще се подпомогне справянето с един мащабен проблем на 

локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се стимулира развитието на 

вътрешния енергиен пазар и достигането и на дългосрочните количествени цели в бъдеще.   

2.2. Цели на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Самуил за 2018–2021 г. 

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР следва да бъдат 

конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло 

съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, 

отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването 

на енергия от възобновяеми източници, а именно:  

 Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;  

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници;  

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

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

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Самуил 2014-2024 г. 

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на 

политиката за устойчиво развитие на Община Самуил. 

Главната стратегическа цел на програмата е:  

Повишаване енергийната независимост на община Самуил, чрез 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива в публичния и частния сектор. 
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Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община Самуил, 

основана на два основни приоритета: 

П1: Оползотворяване на потенциала за производство и потребление на 

енергия от възобновяеми източници.  

П2: Подобряване на енергийното управление на територията на община 

Самуил. 

Специфични цели: 

1. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината, 

чрез повишаване дела на енергия от ВЕИ, използвана в публичния и частния сектор. 

2. Насърчаване на инвестициите за изграждане на ВЕИ инсталации, въвеждане на 

локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в 

т.ч. преработка на отпадъци) и др. 

3. Повишаване на местния капацитет и изграждане на обществена подкрепа за 

въвеждане и използване на енергия от възобновяеми източници. 

4. Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано 

оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и 

намаляване на вредните емисии в атмосферата. 

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, мерки и 

инвестиционни намерения.  

Мерки: 

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и 

частния сектор;  

2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции;  

3.  Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и 

други имоти общинска собственост;  

4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти 

свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;  

5. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и 

публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни 

източници. 

Важен момент е намаляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия, 

топлинна енергия; използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

внедряването на високоефективни технологии от ВИ и респективно намаляване на 

въглеродните емисии. Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и 

тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване 

използването на енергия от ВИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните 

условия. В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за 

изменение и допълнение по целесъобразност през целия програмен период до 2020 г. 

ІII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

  Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички 

държави от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и 

развитие на възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с 

които трябва да се съобрази Програмата на община Самуил за насърчаване на използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива са: 
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 Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., 

ратифицирана от България през 1995 г. ; 

 Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.; 

 Стратегия Европа 2020 

 Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими 

източници;  

 Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009 г.; 

 Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. 

относно енергийната ефективност на сградния фонд;  

 Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното 

потребление на енергия и осъществяване на енергийни  услуги; 

 Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;  

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. През декември 2011 г. ЕК  публикува Пътна 

карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г.  

 Стратегически план за енергийните технологии;  

 Енергийната стратегия на България до 2020 г.; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 2008-

2020  

 Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в 

транспортния сектор за периода 2008-2020 г. 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  

 Закон за енергетиката (ЗЕ);  

 Закон за устройство на територията (ЗУТ);  

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  

 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);  

 Закон за горите;  

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане;  

 Закон за водите;  

 Закон за рибарство и аквакултурите;  

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 

на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на 

електрическа енергия (ЗУТ);  

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

програми  

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ЗООС);  

 Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на 

електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);  

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 

(ЗУТ). 
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ІV.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА САМУИЛ 

 

4.1. Географско местоположение, релеф, климат, води и почви 

    

 

Фиг. 1: Карта на област Разград 

 

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

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

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

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

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

на северозапад с община Исперих, на запад с община Разград, на юг с община Лозница.  

В община Самуил към 31.12.2017 г. живеят 6453 души или 5,7% от населението на 

област Разград (113714 души) и 0,8% от населението на СЦР (794998 души).  

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. 

 Таблица 1:   Разстояния в километри от с. Самуил до някои големи градове в България 

София Пловдив Разград Русе Шумен Варна Бургас 

372 337 20,5 84 51 134 180 

Източник: www.bgmaps.com 

Урбанистичната структура на общината се състои 14 населени места, като всичките 

са 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. Административен център на съвременната община от 22.12.1978 г. е село 

Самуил. 

http://www.bgmaps.com/
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Таблица 2: Разпределение на населените места в община Самуил по брой жители  

към 31.12.2017 г. 
Групи селища според 

броя на жителите 
Населени места 

0 – 200 ж. (1 село) с. Кара Михал 

200 – 500 ж. (2 села) с. Голям Извор и с. Голяма вода 

500 – 1000 ж. (8 села) 

с. Богданци, с. Богомилци, с. Здравец,  

с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума 

и с. Хърсово 

над 1000 ж. (3 села) с. Самуил, с. Владимировци и с. Желязковец 

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

Гъстотата на селищната мрежа е близка до средната за страната - 6 селища на 100 

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

предпоставка за формиране и функциониране на жизнена териториално-селищна общност. 

Селищата са със сходни функционални характеристики и облик. Липсва дисбаланс в 

социално-икономическото и демографското им развитие. 

Таблица 3: Баланс на територията на община Самуил (дка) 

Общо Земеделска Горска 
Населени 

места 

Водни 

течения и 

водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

250296 175285 57642 13280 1907 248 1934 

Източник: Национален статистически институт 

Около 93% от територията на община Самуил се състои от земеделски и горски площи. 

Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 175 285 дка или 70%. Населените 

места и другите урбанизирани територии са 5% от общата площ (13 280 дка). Водните течения 

заемат 0,9% от общината, а пплощите за транспорт и инфраструктура – 1%. Най-малък 

относителен дял имат териториите за добив на полезни изкопаеми 0,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grao.bg/
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Графика 1: Разпределение на площта на община Самуил по видове територии 

 
Източник: Национален статистически институт  

 

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 в общината 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. 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. 

Характеризира се с почти хоризонтална покривка от седиментни скали с мезозойска и 

неозойска възраст, припокрити през кватернера от мощни льосови наслаги. Формите на 

релефа са разнообразни – льосови, суходолия, плата, низини, речни долини. Характерно за 

сегашния релеф е алтернативното редуване на основните скали - силно пропусклив льос, със 

слабо пропускливи глини и скални пластове. Льосовите формации са се запазили в равнините, 

по платата и слабо наклонените заравнени била. Покритите с льос седименти от по-стар 

произход, понастоящем се разкриват по бреговете на по-дълбоките долове и реки. На 

повърхността седиментните скали са силно напукани на плочи и призми. Плъзгания, 

срутвания и сипеи почти липсват. В долините на реките и доловете са формирани алувиални 

наслаги от пясъци и чакъли. 

Климат 

 Според климатичното райониране на Република България, община Самуил попада в 

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

подобласт на Европейско-континенталната област. 

Климатът е умерено-континентален и се характеризира с горещо лято и студена зима. 

Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Не са изключения и резките 

понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците 

юли и август. Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен - октомври. 
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Фиг. 2: Средни месечни температури и валежи в община Самуил 

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) показва средната максимална 

дневна температура за всеки месец за Самуил. По същия начин „Среднодневният минимум“ 

(плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и 

студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в 

най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 

30 години. 

Средноденонощната годишна температура на въздуха е 10-12°С. Средномесечната 

максимална температура е през м.юли (26.2°С), а средната минимална температура е януарска 

(-5.8°С). Абсолютната максимална температура е 37°С, а абсолютната минимална -25.8°С. 

Средногодишната сума на валежите е 67.4 мм/м2. 

Фиг. 3: Диаграми на климата в община Самуил за 2017 г. 

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

 

http://www.meteoblue.com/bg
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Най-високи температури през 2017 г. са отчетени през месец юли – около 40
0
 С, а най-

ниски през януари – минус 15
0
 С . Продължителността на отоплителния период е от 180-200 

дни Средната скорост на вятъра в община Самуил за 2017 г. е около 20 км/час, като най-

интензивно движение на въздушните маси е имало през месец януари – над 80 км/час. (Фиг. 3)  

Фиг. 4: Средномесечни максимални температури и мразовити дни в община Самуил  

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

Фиг.5: Средномесечна продължителност на слънчевото греене в община Самуил  

(брой дни) 

 

Източник: www.meteoblue.com/bg 

 

Таблица 4: Честота, скорост и посока на вятъра 

Посоки 

Честотна роза 

на ветровете за 

м. Януари,% 

Честотна роза 

на ветровете за 

м. Януари,% 

Скоростен 

диапазон на 

ветровете по 

географски 

посоки, м/с 

N 15.7 5.9 4.1 

NE 11.8 12 3.5 

E 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 

http://www.meteoblue.com/bg
http://www.meteoblue.com/bg
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W 18.5 12.3 5.9 

NW 13.8 13 4.7 

Източник: www.meteoblue.com/bg 
 

Фиг. 6: Роза на ветровете на територията на община Самуил 
 

 
 

В южните части на района, където се издигат Самуиловските височини, ветровата 

характеристика е по-различна от северните части. Средногодишната скорост на вятъра за 

Самуил е 3.1 м/сек,. С изключение на зимните месеци средномесечната и годишна скорост на 

вятъра е равномерна. Преобладаващите ветрове са западни и североизточни. 

Фиг. 7: Средномесечни валежи в община Самуил 

 

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

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

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

период. Валежите от сняг са в периода ноември – април, снежната покривка се задържа 

сравнително дълго /над 3 месеца/.  
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Фиг. 8: Средномесечни количества на валежите в община Самуил (брой дни) 

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

Води  
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. 

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: 

Таблица 5: 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*1 

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 

                                                 
1
 *СМВТ – Силно модифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

 

http://www.meteoblue.com/bg
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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 

Източник: Общ устройствен план на Община Самуил 

*СМВТ – Силно модифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

 
Таблица 6: 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 

Източник: Общ устройствен план на Община Самуил 

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

височини се вливат в 6 микроязовира (водоема). Всички водоеми освен за рибовъдство могат 

ефективно да се използват за напояване. 

Таблица 7: 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 

6 Водоем „Богданци“ 540 000 общинска 
Предстои нова 

концесия 

Източник: Общ устройствен план на Община Самуил 

 

Почви 

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

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

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

образувания, така наречените карбонатни мицели.  
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 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. Срещат се и тъмно 

сиви горски почви. 
 От териториалното разположение на отделните почвени разновидности и техните 

агропроизводствени 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 Ножарово. 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. Най – общо растителността е представена от 

широколистни и иглолистни горски масиви. 

4.2. Население и демографска характеристика 

Динамиката на населението в община Самуил през последните години показва трайна 

тенденция на намаление (с около 12% за последните 8 години) или с 886 души през 2017 

спрямо 2010 г.  

Таблица 8: Население в община Самуил 2010 – 2017 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всичко 7339 6909 6859 6779 6645 6570 6474 6453 

Мъже 3615 3496 3477 3446 3385 3341 3279 3274 

Жени 3724 3413 3382 3333 3260 3229 3195 3179 

Източник: Национален статистически институт 

През 2017 г. в община Самуил живеят 6453 души, 51% от които мъже и 49% жени.  
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Графика 2: Динамика на населението в община Самуил 2010 – 2017 г. 

 

Източник: Национален статистически институт 

През 2017 г. под трудоспособна възраст е около 15% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 1575 души или 24%. Около 61% е делът на хората 

в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Таблица 9: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2017 г. 

 
2014 2015 2016 2017 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 6645 3385 3260 6570 3341 3229 6474 3279 3195 6453 3274 3179 

Под 

трудоспособна2 
977 509 468 948 489 459 931 473 458 948 484 464 

В 

трудоспособна3 
4089 2252 1837 4038 2231 1807 3964 2182 1782 3930 2161 1769 

Над 

трудоспособна4 
1579 624 955 1584 621 963 1579 624 955 1575 629 946 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2016 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% от населението, децата и младежите 

до 19 г. са 18%. Останалите 54% са хора в активна трудова възраст между 20 и 59 години. 

Анализираните особености на възрастовата структура, свидетелстват за тенденция на 

застаряване на населението на територията на общината.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

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

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

8 месеца за мъжете. 
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Таблица 10: Население в община Самуил по възрастови групи към 2016 г. 

Възраст 2016 

Общо 6474 

0-9 565 

10-19 611 

20-29 735 

30-39 813 

40-49 983 

50-59 986 

60-69 917 

70-79 643 

80+ 221 

Източник: Национален статистически институт 

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на общината по постоянен и 

настоящ адрес намалява. Към 31.12.2016 г. жителите по постоянен адрес са 11738 души, а по 

настоящ адрес – 7 226 души. Голямата разлика между населението по данни на НСИ и ГРАО 

се дължи на факта, че голяма част от хората избрали постоянен адрес в населено място на 

община Самуил не живеят реално в общината и имат друг настоящ адрес. 

Таблица 11: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12.2014-2017 г. 

Населени места 
Постоянен адрес Настоящ адрес 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

с. Богданци 733 737 735 727 521 523 527 516 

с. Богомилци 561 560 559 555 299 297 297 306 

с. Владимировци 1977 1964 1967 1984 1106 1093 1096 1105 

с. Голям извор 391 397 391 381 416 422 417 405 

с. Голяма вода 480 471 464 460 319 308 297 296 

с. Желязковец 1194 1198 1209 1204 815 808 810 835 

с. Здравец 596 591 595 591 382 381 387 373 

с. Кара Михал 56 56 53 52 47 50 49 53 

с. Кривица 614 602 597 596 255 253 247 242 

с. Ножарово 898 898 890 894 559 553 554 556 

с. Пчелина 537 531 530 530 272 271 272 278 

с. Самуил 2704 2726 2703 2721 1502 1494 1498 1505 

с. Хума 497 490 503 505 235 232 229 231 

с. Хърсово 548 551 549 538 537 543 527 525 

Общо  11786 11772 11745 11738 7265 7228 7207 7226 

Източник: http://www.grao.bg 

Естественият прираст на населението в община Самуил е отрицателен, като през 2017 

г. е минус 44 души. Средногодишният брой на живородените деца в община Самуил за 

периода 2010-2017 г. е 62. Средната смъртност за периода е 111 човека годишно. Тенденциите 

на ниска раждаемост и висока смъртност водят до дисбаланс в демографските показатели на 

общината и са причина за отрицателния естествен прираст. 
Таблица 12: Естествен прираст на населението на община Самуил 2010-2017 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2010 55 23 32 123 66 57 -68 -43 -25 

2011 65 29 36 122 58 64 -57 -29 -28 

2012 82 48 34 99 39 60 -17 9 -26 

http://www.grao.bg/
http://www.grao.bg/
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2013 62 23 39 97 45 52 -35 -22 -13 

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

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

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

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

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст като цяло е отрицателен, като за 2010 г. е – 115 души, а през 

2017 г. за първи път от последните осем години е плюс 23 души. Средногодишно населението 

на община Самуил намалява от миграция с около 45 човека, което оказва съществено влияние 

върху демографските процеси. Постепенно тенденциите на изселване от общината намаляват. 

Таблица 13: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самуил 2010-2017 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2010 141 53 88 256 108 148 -115 -55 -60 

2011 75 29 46 135 52 83 -60 -23 -37 

2012 81 22 59 114 50 64 -33 -28 -5 

2013 91 41 50 136 50 86 -45 -9 -36 

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

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

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

2017 187 80 107 164 63 101 23 17 6 

Източник: Национален статистически институт 

4.3.  Домакинства  

Таблица 14: Домакинства по населени места в община Самуил към 01.02.2011 г. 

Населено място 
Брой 

домакинства 

Лица в 

домакинствата 

Среден брой 

членове в едно 

домакинство 

с. Богданци 198 514 2,6 

с. Богомилци 99 277 2,8 

с. Владимировци 380 1123 3,0 

с. Голям извор 123 355 2,9 

с. Голяма вода 120 298 2,5 

с. Желязковец 233 654 2,8 

с. Здравец 144 373 2,6 

с. Кара Михал 40 63 1,6 

с. Кривица 88 205 2,3 

с. Ножарово 169 564 3,3 

с. Пчелина 101 271 2,7 

с. Самуил 509 1453 2,9 

с. Хума 105 241 2,3 

с. Хърсово 178 433 2,4 

Общо за общината 2487 6824 2,7 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 17 - Разград 

Домакинствата, живеещи на територията на община Самуил, по данни на НСИ от 

последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. са общо 24879. Средният брой 

членове на едно домакинство в Самуил е 2,7. Броят на домакинствата в общината е намалял 

със 190 или с 12% през 2011 г. спрямо 2001 г.  

Най-много домакинства живеят в с. Самуил – 509 (21%), следват с. Владимировци – 

380 (15%) и с. Желязковец – 233 (9%). В тези три по-големи населени места са съсредоточени 

45% от домакинствата и около 50% от населението на община Самуил. 
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Поради ниските доходи, високите цени на електроенергията и сериозните инвестиции, 

необходими за газификация на района, домакинствата в община Самуил използват за 

отопление през зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. Това води до значителни 

емисии на вредни вещества в атмосферата по време на отоплителния сезон.  

4.4. Сграден фонд 

На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова 

намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни 

източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на 

енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове. 

Съществуващите сгради на територията на община Самуил се делят най-общо по вид 

на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и 

юридически лица). Най-много са частните жилищни сгради – 3264 към 2016 г., държавни и 

общински са 52 жилищни сгради, а на юридически лица – 5 жилищни сгради. 

Таблица 15: Жилищни сгради в община Самуил по населени места към 01.02.2011 г.  

Населено място Брой сгради Обитавани Необитавани 

с. Богданци 258 185 73 

с. Богомилци 123 92 31 

с. Владимировци 510 357 153 

с. Голям извор 212 122 90 

с. Голяма вода 146 102 44 

с. Желязковец 308 201 107 

с. Здравец 178 132 46 

с. Кара Михал 131 39 92 

с. Кривица 150 80 69 

с. Ножарово 201 159 42 

с. Пчелина 138 104 34 

с. Самуил 516 419 95 

с. Хума 129 109 20 

с. Хърсово 240 169 70 

Общо за общината 3240 2270 966 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 17 - Разград 

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

Самуил са 3240, от които 966 или 30% необитавани. Най-много жилищни сгради има в 

селата Самуил (516), Владимировци (510) и Желязковец (308). В процентно отношение най-

голям е относителният дял на необитаваните сгради в с. Владимировци – 30% и в с. 

Желязковец – 35%. Общият брой жилища в община Самуил е 3334. Полезната жилищна 

площ в общината е 190 978 кв.м.  

 

Таблица 16: Жилищни сгради в община Самуил по период на построяване (брой)  

Общо До края на 

1949 г. 

1950 – 

1959 г 

1960 – 

1969 г. 

1970 – 

1979 г. 

1980 – 

1989 г. 

1990 – 

1999 г. 

2000 – 

2011 г. 

3240 940 762 881 415 194 29 19 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 17 - Разград 

В община Самуил има 940 жилищни сгради, строени преди 1949 г. (29% от жилищния 

фонд). Най-много сгради са построени от 1959 до 1969 г. – 1643 или 51%. Около 13% от 

сградите са от периода 1970-1979 г., 6% от сградния фонд е строен от 1980 до 1989 г. и едва 
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1,5% е след 1990 г. – само 48 сгради. Около77% от сградите в в Самуил са масивни, 0,5% са 

стоманобетонни, а останалите са с друг вид конструкция.  

От 2011 до 2014 г. в община Самуил не са постороявани нови сгради. По данни на НСИ 

през 2015 г. и 2016 г. в общината са въведени в експлоатация две нови жилищни сгради. 

Таблица 17: Основни характеристики на жилищния фонд в община Самуил 2013-2016 г. 

 Показатели 
Мерна 

единица 
2013 2014 2015 2016 

Жилищни сгради Брой 3231 3229 3228 3227 

По материал на външните стени на 

сградата 
    

стомано-бетонни  Брой 10 10 11 11 

панелни Брой 5 5 5 5 

тухлени Брой 2497 2497 2497 2497 

други Брой 719 717 715 714 

Жилища  Брой 3325 3323 3322 3321 

  По брой на стаите       

   едностайни Брой 40 40 40 40 

   двустайни Брой 392 392 392 390 

   тристайни Брой 1325 1325 1323 1323 

   четиристайни Брой 924 923 923 923 

   петстайни Брой 379 379 379 380 

   с шест и повече стаи Брой 265 264 265 265 

Полезна площ кв. м 231464 231259 231329 231401 

  жилищна кв. м 190797 190659 190728 190758 

  спомагателна кв. м 31912 31863 31867 31909 

  площ на кухни кв. м 8755 8737 8734 8734 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2016 г. в община Самуил има 3227 жилищни сгради. Общият брой на 

самостоятелните жилища е 3321, с полезна площ 231 401 кв.м. и жилищна площ 190 758 кв.м. 

Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2016 г. е около 30 кв.м. 

По брой на стаите преобладават тристайни и четиристайни жилища – общо 2246 броя или 

68%. По вида на конструкцията 2497 сгради (около 77%) са масивни/тухлени, 11 сгради са 

стомано-бетонни, 5 са панелни и 714 с друг вид конструкции.  

Остарелият и амортизиран жилищен фонд е предпоставка за слаба енергийна 

ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите. Външните 

стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с 

нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи на 

съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през 

прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските 

топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото 

физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна 

ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с 

енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации и др. Подобряването на 

топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева 

енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.  

Съгласно нормативните изисквания на Чл. 38. на ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.): 

(1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ 

над 250 кв.м. и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и 

сертифициране с изключение на:  

1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;  

2. временните сгради с планирано време за използване до две години;  
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3. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия за селскостопанска дейност;  

4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;  

5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или 

като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на 

енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;  

6. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.  

(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното 

наследство, могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, 

доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики не 

води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата.  

Съгласно нормативните изисквания, собствениците на сгради за обществено 

обслужване са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас 

на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата 

на приемане на резултатите от обследването.  

Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има 

издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на 

видно място в сградата. 

По-голямата част от старите частни сгради и жилища се нуждаят от сериозни 

инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд вероятно 

ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки 

конкретен случай това е икономически оправдано. 

За отопление на сградите в общината се използват предимно локални топлоизточници, 

или печки на дърва и въглища. В по–голямата си част котлите за локално отопление на 

обществените сгради работят с нафта или твърди горива, горелките са неефективни, липсва 

измерителна апаратура и автоматизация. Подобряването на топлоизолацията, подмяната на 

дограмите, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия 

и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е 

приоритет на Община Самуил. 

На всички съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти, част от 

които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно изискванията на НАРЕДБА №5 от 

28.XII.2006 г. за техническите паспорти на строежите.  

Съгласно нормативните изисквания за Чл. 20 от ЗЕВИ:  

„При изграждане на нови или при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт 

или преустройство на съществуващи сгради се въвеждат в експлоатация инсталации за 

производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е технически възможно и 

икономически целесъобразно. Най-малко 15 на сто от общото количество топлинна енергия и 

енергия за охлаждане, необходима на сградата, трябва да бъде произведена от възобновяеми 

източници чрез въвеждане на: 

1. централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия; 

2. индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобразуването 

най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при промишлени 

сгради; 

3. слънчеви топлинни инсталации; 

4. термопомпи и повърхностни геотермални системи. 

При изготвянето на инвестиционни проекти за нови сгради или за реконструкция, 

основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради в част 

„Енергийна ефективност” и при обследването за енергийна ефективност на съществуващи 

сгради задължително се анализират възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност. 
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Анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от 

оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.” 

4.5. Промишленост 

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.  

На територията на община Самуил, промишлеността е представена от: 

 производство на превозни средства/вагони/ – 1 фирма 

„Тракция”АД с.Самуил 

 „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 m². , а заетите са от класа на големите 

предприятия. 

 производство храни -  3 фирми – Маслодобивна фабрика на 

"Октопод-С" ЕООД, мандри с.Самуил и с.Владимировци 

 Маслодобивната фабрика на фирма "Октопод-С" ЕООД гр. 

Варна е специализирана в преработка на растително олио. Заетите 

във фирмата са около 80 души. 

 От двете мандри, към момента постоянно работи тази в 

с.Самуил, като преработва 6 тона мляко дневно.  Заети са 15 души. 

 производство на дървени въглища – с. Владимировци. 

 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.  

Сградният фонд на местните промишлени предприятия като цяло е амортизиран с 

лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи топлозагуби. 

Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им характеристики и използването на 

енергия от ВЕИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива все по-голямо значение 

и ще се развива в община Самуил.  

Независимо от високата значимост и предимствата на енергийната ефективност, 

промишлените предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно, да внедрят 

необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните енергийни източници с 

ВЕИ без значителни инвестиции.  

Съгласно ЗЕВИ (Чл.20, ел.4), при реализиране на проекти за модернизация на 

производствените процеси в малки и средни предприятия мерките за енергийна ефективност 

се комбинират с въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на топлинна 
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енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници за задоволяване на технологични 

нужди на предприятието. 

4.6. Селско и горско стопанство 

Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската икономика в Самуил. 

Земеделието продължава да бъде един от основните източници на доходи и поминък на 

населението от общината, независимо от високия риск и ниската рентабилност.  

Общият брой декари обработваема земеделска земя в община Самуил към 2017 г. е  

145 513 дка. Обработваемите земи с145ъставляват над 80% от общата земеделска земя (175 

285) дка по данни на НСИ. На територията на общината няма регистрирани поливни площи. 
  

     Таблица 18: Земеделски производители в община Самуил 2013-2016 г.            

Показател 2013 2014 2015 2016 

Брой земеделски производители 203 220 212 306 

Източник: ОСЗ – Исперих 

Броят на регистрираните земеделски производители в община Самуил се увеличава с 

50% за разглежданите 4 години и през 2016 г. те са 306. На територията на общината работят 

и пет земеделски кооперации.  

 Основните отглеждани култури в община Самуил са пшеница, ечемик, царевица, 

слънчоглед и рапица. 

Таблица 19: Среден добив на основните култури, отглеждани  в община Самуил 

Култура 

Среден добив по стопански години (кг/дка) 

2013 2014 2015 2016 

Пшеница 525 390 546 550 

Ечемик 511 414 476 450 

Рапица 306 270 289 270 

Царевица 905 900 760 800 

Слънчоглед 280 270 250 280 

Люцерна 265 193 195 189 

Тикви 81 75 60 40 

Тютюн 191 150 120 120 

Сливи 700 240 500 950 

Кориандър - 140 110 180 

Източник: ОСЗ - Исперих 

По данни от ОСЗ – Исперих средния добив от декар пшеница в общината за периода 

2013-2016 г. е около 503 кг/дка. Най-високи добиви (550 кг/дка пшеница) са достигнати през 

2016 г. Средният добив от декар на засятите площи с царевица е 841 кг/дка, като най-висок е 

добива през 2013 г. - 905 кг/дка. Добивите от ечемик са по 463 кг/дка, от рапица по 284 кг/дка, 

а от слънчоглед по 270 кг/дка.  

В общината се отглеждат още – люцерна, тикви, тютюн, сливи, а през последните 

години и кориандър.  

Пазарът на земята в община Самуил е динамичен за периода 2013 – 2016 г. са 

извършени разпоредителни сделки с 1258 имоти с обща площ 13 804,08 дка. 

Един от ресурсите на общината - ливади, мери и пасища, все още не е използван 

достатъчно ефективно, като основа за развитие на животновъдството. 
Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в използване на съвременна 

техника и механизация, която не замърсява околната среда, във внедряване на енергоспестяващи мерки в 

сградния фонд и използване на енергия от ВИ, където е приложимо (за парници, оранжерии, ферми за 
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животни и др.). Енергийна ефективност се постига и с изграждане на инсталации за производство на биогаз и 

преработка на биомаса.  

Водещо в изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в 

селското стопанство е повишаването на информираността на земеделските производители и 

техните познания за различните технологии на производство. Земеделските стопани трябва да 

бъдат обучени да използват максимално ресурса на местните почвени типове и районирани 

сортове на основните земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови 

производствени технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското 

стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските площи, като 

допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране и обучение на земеделските 

производители трябва да са насочени към: 

 достъп до европейски програми и мерки; 

 производство с минимум почвени обработки; 

 възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на енергоемки 

минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и 

използване на органични торови за подобряване на химическите и физични 

своиства на почвата; 

 използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските култури 

и изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата 

на пестициди; 

  повишаване на познанията по организация на селскостопанското производство и 

 оптимално натоварване на машинния парк 

 Държавните горски територии в община Самуил се стопанисват от ТП „Държавно 

горско стопанство Разград” към РДГ Русе на Северноцентрално държавно предприятие – ДП 

– Габрово.  

Таблица 20: Разпределение на общата горска площ на община Самуил по вид собственост 

към 2017 г. в хектари /ха/ 

Вид собственост 
Площ на горите  

 

Държавни горски територии 2631,10 

Общински горски територии на община 

Самуил 
111,20 

Общински горски територии на община 

Разград 
319,20 

Частни гори 142,10 

Гори на религиозни организации 0,80 

Гори на обществени организации 142,10 

ВСИЧКО: 3221,90 

Източник: ТП ДГС - Разград 

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

землищата на община Самуил е 3221,90 ха. От тях 82% са държавна собственост, 13% 

общинска и останалите частни, на религиозни и обществени организации. 

Общата лесистост на територията на община Самуил към 2016 г. е 12,87%. За периода 

2014-2016 г. са извършени залесителни мероприятия на 1,3 ха. 

На територията на община Самуил няма дървообработващи и преработващи 

предприятия и функционира само един пункт за изкупуване на билки.  

През 2016 г. е планирано годишно ползване на 1080 куб. м. дървесина от горския фонд, 

на територията на общината, а е осъществено добиване на 1106 куб. м. През 2017 г. е 

планирано ползване на 632 куб. м. дървесина и е осъществено ползване на 691 куб. м.  
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За 2018 г. е планирано ползване на 510 куб. м. дървесина. Забелязва се тенденция за 

намаляване на планираното и осъществено ползване на дървесина от горския фонд в 

общината. 
Енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сектора на горското стопанство се изразява в 

използване на по-висок клас техника и механизация, която не замърсява околната среда, в изграждане на 

инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.  

 4.7. Транспортно-комуникационна система 

Републиканска пътна мрежа 

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

управление” гр. Разград на територията на община Самуил е с дължина от 42,9 км, състояща 

се от два третокласни пътя: 

 път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” с дължина от 29,2 км. и преминава 

през с. Самуил, с. Хърсово, с. Богданци, с. Ножарово, с. Владимировци и с. 

Здравец; 

 път IIІ-7002 "Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" с дължина от 

13,7 км. и преминава през с. Голяма вода, с. Хърсово и с. Голям извор. 

 Настилката на път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” е асфалтобетонова, а 

настилката на път IIІ-7002 "Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" е: 1,6 км е 

трошенокаменна настилка /1,2 км след с. Голям извор по посока кръстовище с път III-205 

„Разград – Исперих”/ и 12,1 км е настилката от асфалтобетон. 

 По пътища: 

 път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” в „средно” транспортно състояние - 9,3 

км и в „лошо” транспортно състояние - 19,9 км; 

 път IIІ-7002"Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" в „добро” 

транспортно състояние се намират - 9,3 км, в „средно” транспортно състояние - 2,3 км 

и в „лошо” транспортно състояние - 2,1 км. 

Таблица 21: Републиканска пътна мрежа в община Самуил  

 

Път,№, наименование 

Дължина в 

територията 

на общината, 

/км/ 

Състояние на пътната 

настилка Вид 

настилка 
добро средно лошо 

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/ 

 √  асфалт 

ІІІ-7002 

„(О.п. Дулово - о.п. Шумен) Венец - 

Борци - Ясенково - Голяма вода - 

Хърсово - Голям извор - (Ясеновец - 

Лудогорци)“ 

14,000 
/участък от 

км 10+600 до 

км 24+600/ 

√   асфалт 
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Пътни връзки 

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 

 

1,844 

  √  

асфалт 

Общо републ. пътна мрежа 43,200    43,2км-

асфалт 

Източник: АПИ „Областно пътно управление” гр. Разград 

 

 

Общинска пътна мрежа 

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. 

Таблица 22: Общински пътища в община Самуил 

 

Път,№, наименование 

Дължина в 

територията 

на общината, 

/км/ 

Състояние на пътната 

настилка Вид 

настилка 
добро средно лошо 

Първа категория 

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/ 

√   асфалт 

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/ 

√   асфалт 

RAZ1141 /ІV-20035/ 

"/ III - 2005, п.к. Мортагоново - 

Самуил / - Желязковец" 

1,100 

/участък от 

км 0+000 до 

км 1+100/ 

√   асфалт 

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/ 

√   асфалт 

Втора категория 

RAZ2140 /ІV-20033/ 

"/ III - 2005 / Самуил – Кривица" 

6,600 

/участък от 

км 0+000 до 

км 6+600/ 

√   асфалт 

RAZ2142 /ІV-20039/"/ RAZ1087, 

Веселина - Богомилци / - Хума" 

3,100 

/участък от 

км 0+000 до 

км 3+100/ 

√   асфалт 

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/ 

 √  

3,9км –

асфалт 

4,2км-

тр.кам. 
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Трета категория 

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/ 

  √ 

0.4км-

асфалт 

3,5км-

тр.кам. 

RAZ3143 /ІV-21443/ "/ III - 7002 / 

Голям извор - / III - 2005/" 

4,300 

/участък от 

км 0+000 до 

км 4+300/ 

√   асфалт 

Общо общинска пътна мрежа в 

община Самуил: 
43,000    

35,3-

асфалт 

7,7км-

тр.камък 

Източник: Община Самуил 

От Таблица 22 се вижда, че по-голяма част от общинските пътищата са в добро 

състояние и са с асфалтово покритие.  

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. 

Улична мрежа  

Дължината на улиците с тротоари в община Самуил е 186062 м, а площта е 210049 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. 

Таблица 23: Улици и тротоари 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 6500 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 

Железопътна инфраструктура 

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 
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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 6 бр. международни бързи 

влака. По IX линия ежедневно преминават 2 бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака и 4 бр. 

локални товарни влака. До настоящия момент няма предвидени за реализация нови проекти, 

засягащи железопътната мрежа на територията на община Самуил.  

4.8. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба  

Основен източник на електроенергия за община Самуил е общата електроенергийна 
система на страната. Съществуващата енергийна мрежа 20 kV  е в добро състояние и напълно 
задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия. Мрежата с 
ниско напрежение (НН) 380/220V също е в добро техническо състояние. Електрозахранването 
е реализирано на ниво ниско напрежение 20/0,4кV (НН). Самите трафопостове, захранващи 
консуматорите в града - граждански, общински и частни обекти и уличното осветление са 
самостоятелни.  

Електроснабдяването на община Самуил и цялостното стопанисване на 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “ЕнергоПро 

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 "ЕнергоПро 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 24: Технически характеристики на електроразпределителната мрежа в община Самуил 
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Община Възлова Ел.проводи 

СрН. 

ТП ТП 

 Бр. Км. Бр. kVA 

Самуил 1 91.04 39 7153 

 

Външна осветителна уредба 

В началото на 2018 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на 

съществуващата система за улично осветление на територията на община Самуил.  

Резултатите от обследването показват, че при съществуващото състояние на 

осветителната система, тя не може да осигури нормените показатели от стандарта за улично 

осветление. Има над 53% липсващи или несветещи осветителни тела. Настоящата система 

генерира значителни разходи за електрическа енергия и за експлоатация и поддръжка. 

Изграждането на системата за улично осветление е започнало преди 1989 г. Тя 

представлява съвкупност от захранващи източници, разпределителна електрическа мрежа, 

стълбови линии и арматура, както и сравнително еднотипни осветителни тела.  

През последните 5 години е извършена подмяна на 98% от старите неефективни 

живачни осветители на системата за улично осветление в община Самуил. Въведени са 

предимно нов тип Осветителни тела (КЛЛ) с мощност от 18 до 52 W – 1451 бр. и Натриеви 

Лампи Високо Налягане (НЛВН) с мощност от 100W – 23 броя. Избраните мощности на 

телата са подбрани, така че да отговарят на нормите за съответния клас улици. Ежегодно се 

извършва смяна на дефектирали лампи и на скъсани или дефектирали ел. проводници. 

Подмяната на уличните лампи в бъдеще ще бъде съобразена с препоръките на Доклада от 

извършеното обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за улично 

осветление на територията на община Самуил от 2018 г.  

 
Таблица 25: Вид, брой и количество на осветителите тела в община Самуил  

към ноември 2018 г. 

Наименование на населено 
място/улица 

НЛВН 
/ЖЛВН 

100/250W 

КЛЛ  
18-32W 

LED  
20-30 W 

Парково 
ос.тяло КЛЛ 

18-32W 

с.Самуил - Улица:     

Любен Карвелов  4   

Д.Благоев при ЖП прелез  1   

Васил Левски  18   

Пробуда  3   

Вихрен 1 7   

Ивайло  12   

Хаджи Димитър  2  20 

Паисий Хилендарски  15   

П. Пенев  2   

Царева  4   
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Димитър Благоев  6   

Тича  3   

Драва  4   

Дунав  2   

Арда  2   

Родопи+Алея Стадион  9   

Никола Вапцаров  13   

Осъм  0   

Паркова  19   

Черни връх  10   

Цар Калоян  6   

Огоста  2   

Струма  5   

Клисура  3   

Бачо Киро  7   

Средец  5   

Космос  4   

Гаврил Генов  7   

Руен  2   

Пирин  3   

Етър  1   

Ахелой  2   

Мусала  23   

Кавала  6   

Въча 1 1   

Плиска  12   

Хан Аспарух  5   
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Морава  1   

Искър  0   

СЕЛА:      

Желязковец  128   

Богомилци  64   

Хума  61   

Кривица  54   

Хърсово  96   

Голям извор 4 83   

Богданци 3 99   

Кара Михал 3 53   

Голяма вода  77   

Пчелина  62   

Здравец 2 94 1 6 

Ножарово 2 82   

Владимировци 7 241   

ОБЩО: 23 1425 1 26 

Източник: Доклад за извършено обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за 

улично осветление на територията на община Самуил 

 

Според препоръките на Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност 

на уличното осветление в община Самуил, за привеждане на системата в допустими норми е 

необходимо цялостна подмяна на осветителните тела със светодиодни (LED осветителни 

тела) и използване на електронна система за управление. 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и генератор на 

разходи в бюджета на Община Самуил. Енергийната политика на местно ниво следва да се 

насочи към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково 

осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за 

приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни 

панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради 

високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово 

финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба. 

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общините и 

намаляване на консумацията на електрическа енергия. 

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските 

стандарти и норми. 

3. Намаляване на преките разходи на Общините за улично осветление при осигурено 

високо качество на осветлението. 
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4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства повишаване 

сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна 

атмосфера. 

ІV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ.  

ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

Устойчиво енергийно развитие, включващо минимално използване на конвенционални 

горива, може да бъде достигнато само при последователно прилагане и съчетаване на 

различни мерки, въвеждащи производството и използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива с дейности за енергийна ефективност. Възможностите за насърчаване 

потреблението на енергия от ВЕИ се определят в зависимост от стратегическите цели и 

политиката за развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, динамична и 

рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на 

територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от 

политиката по устойчиво енергийно развитие.  

На местно ниво механизъм за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива е 

изготвянето на общински краткосрочни и дългорсрочни програми, съгласно методическите 

указания на АУЕР. При разрабоването на настоящата краткосрочна общинска програма са 

отчетени възможностите на общината и произтичащите от тях мерки и насоки, имащи 

отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. Основната линия, 

която се следва е съчетаване на мерки за повишаване на енергийна ефективност с 

производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници.   

В това отношение Община Самуил изостава и има въведени ВЕИ – соларни панели за 

топла вода само в две общински сгради – ДВХУИ – с. Самуил и ЗЖ – с.Кривица. Общата 

инсталирана мощност за двете системи е 25,9 kW, разпределени, както следва: в ДВХУИ – 

18,9 kW и в Защитено жилище – с. Кривица – 6 kW.  

Основните пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Самуил са: 

- висока цена на инвестициите във ВЕИ; 

- ниски цени на изкупуване на елекрическата енергия, произведена от ВЕИ; 

- недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината); 

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; 

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление; 

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ. 

- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии. 

Изпълнението на мерките може да се обвърже с препоръките в заключителните 

доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При 

обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната изолация, след 

доказана икономическа ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични 

слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ. 
Краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в община Самуил 2018-2021 г. е в пряка връзка със 

следните стратегически документи и програми: 

- Общ устройствен план на община Самуил; 

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

- Програма за енергийна ефективност на община Самуил 2018 – 2021 г. 

- Дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на община 

Самуил 2014-2024 г. 

- Програма за опазване на околната среда на община Самуил 2014-2020 г. 
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V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ  

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, 

вятърна енергия и геотермална енергия. 

Световният Енергиен Съвет (WEC) е възприел следните оценки на достъпния 

потенциал от отделни ВЕИ в световен мащаб. 
 

Таблица 26: Световен достъпен потенциал на ВЕИ             Фиг. 9: Световен достъпен потенциал на ВЕИ 
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 Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe 

- Таблица 18) е значително по-малък от ПЕП за 2004 година 

(19 017 ktoe). Следователно в близко бъдеще България може да 

задоволи около 32% от енергийните си нужди при пълно 

усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на 

територията й.  
Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България е представен в долната 

таблица.  

Таблица 27: Достъпен потенциал на ВЕИ в България         Фиг. 10: Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ  
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 Следователно в 

преходния период (до постигането на устойчиво енергийно 

развитие на страната) заедно с мащабното въвеждане на ВЕИ, 

                                                 
5
 ktoe - килотона петролен еквивалент -1 toe (1 тон петролен еквивалент) = 11,63 MWHh 

Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно 

ВЕИ EJ Gtoe 

Водна енергия 50 1,2 

Биомаса 276 6,6 

Слънчева 

енергия 
1575 37,6 

Вятърна енергия 640 15,3 

Геотермална 

енергия 
5 000 119,5 

ОБЩО 7600 180,2 

ВЕИ 

Достъпен потенциал в 

България 

- - ktoe
5
 

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 

Биомаса 113 000 TJ 2 700 

Слънчева енергия 4 535 GWh 390 

Вятърна енергия 3 283 GWh 283 

Геотермална 

енергия 
14 667 TJ 350 

ОБЩО - - 6 005 
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повишаване на ЕЕ и преструктурирането на икономиката (с цел 

по-ефективно използване на вносните изкопаеми горива), 

атомната енергия ще играе решаваща роля, особено във връзка с 

баланса на електрическата енергия.  

Таблица 28: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия, приведена към лева 

ВЕИ 
Електропроизводство Директно топлопроизводство 

лв / kWh лв/kWh 

Водна енергия 0,10 – 0,30  

Биомаса 0,10 – 0,30 0,02 – 0,05 

Слънчеви панели   0,05 – 0,30 

От фотоволтаици 0,40 – 2,00  

Ветрова енергия  0,10 - 0,30  

Геотермална енергия 0,03 - 0,15 0,01 – 0,05 

По долу са дадени графиките при осреднени себестойности. 
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Фиг. 11: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към лева 

 

Производствените разходи за енергийно производство (особено на топлинна енергия) 

от геотермални източници са най-ниски. 

6.1. Слънчева енергия  

В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя интензивността на 

слънчевото греене и какво е средно-годишното количество слънчева радиация попадаща на 

единица хоризонтална повърхност (kWh/m2).  

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а 

средногодишният ресурс слънчева радиация е 1517 kWh/m2. Това е около 49% от 

максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на слънчевата 

енергия падаща върху територията на страната за една година е от порядъка на 13.103 ktoe. От 

този потенциал като достъпен за усвояване в годишен план  може да се посочи приблизително 

390 ktoe. Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия е 

използван проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа 

оценка на ВЕИ в България”. В основата на проекта са залегнали данни от Института по 

метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични станции в 

България  за период над 30 години. След анализ на голяма база данни по проекта, е направено 

райониране на страната по слънчев потенциал. България е разделена на три зони в зависимост 

от интензивността на слънчевото греене. 
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Фиг. 12: Теоретичен потенциал на слънчевата радиация в България по зони 

 
 

 
Територията на община Самуил попада във втора зона, в която падащата слънчева 

радиация е от 1450 до 1500 kWh/m2 год. или 4,04 kWh/m2 дневно. Климатичните дадености 

на общината са особено благоприятни за изграждане на фотоволтаични инсталации. (Фиг.5) 

 
Таблица 29: Продължителност на слънчевото греене в часове 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

ст. 

Разград 
30 107 144 202  232 271 322 310 249 176 98 77 2 218 

Източник: План за действие за устойчива енергия и климат на община Самуил до 2030 г. 
 

Тъй като наблюдения върху радиационните потоци на територията на Община 

Самуил не са правени, в Таблица 29 са представени данни за приведени стойностите на 

слънчевото греене от основната най-близка станция - Разград. 

 

Относителната продължителност на слънчевото греене за района на Община Самуил 

се изменя от 24-36 % през зимата, до 72-74 % през летните месеци. Сравнително високия брой 

часове със слънчево греене (средно около 2 200 h/y за периода 2007 - 2010 г.) и високи 

стойности на слънчева радиация в района благоприятстват развитието на енергийни системи, 

захранвани слънчева енергия. Годишната сумарна слънчева радиация, измерена в станция 

Разград е 20-20.5 kcal/cm2, а годишният радиационен баланс е 53-57 kcal/cm2. 

Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, 

географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от годината и др 

представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на използване 

слънчевата енергия. Единственият възобновяем енергиен източник с установени изградени 

мощности на територията на общината е слънчевата енергия. Като цяло би могло да се 

направи заключението, че поради благоприятните климатични условия фотоволтаични и 

соларни инсталации биха могли да се поставят на всяка административна и жилищна сграда. 

От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява сериозен 

ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно изследвано във всички 

направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, при значителни 
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ограничителни условия е извършена оценка само на част от техническия (достъпния) 

потенциал. Последната включва  оценка за оползотворяване на слънчева енергия за загряване 

на вода за битови нужди на общински сгради. Избрана е технология за изграждане на 

инсталации със слънчеви колектори, които да се разположат на покривите на сградите. 

Покривната площ, която участва в оценката представлява 0,0002 % от общата територия на 

общината, върху която попада слънчева радиация. 
При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от своята 

енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява 

обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия (от порядъка на 30%) се 

задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна причина за това са 

поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, озоновото поглъщане в 

ултравиолетовата част на спектъра и разсейването (отраженията) от твърдите частици във 

въздуха. Степента на влияние на земната атмосфера се дефинира като Air Mass (въздушна 

маса). Въздушната маса се измерва с разстоянието, изминато от слънчевите лъчи в 

атмосферата, спрямо минималното разстояние в зенита. За удобство това минимално 

разстояние се закръглява на 1000 W/m² и се нарича 1.0 АМ. За по-голяма яснота може да се 

приеме, че имаме въздушна маса 1.0 AM тогава, когато в ясен слънчев ден на екватора 1 m² 

хоризонтална повърхност се облъчва със слънчева радиация с мощност от 1000 W. 

 

Таблица 30: Влияние на атмосферата. Директна, дифузна н отразена радиация 

 

Месец Глобална сл .радиация Дифузна сл. радиация Пряка сл. радиация 

 kWh/m
2
 mth kWh/m

2
 mth kWh/m

2
 mth 

Януари 53,25 26,03 27,22 
Февруари 69,77 34,10 35,66 
Март 103,84 50,76 53,08 
Април 138,21 67,56 70,65 
Май 180,10 88,18 92,21 
Юни 195,44 95,53 99,91 
Юли 216,09 105,49 110,31 
Август 197,36 96,47 100,89 
Септември 138,06 67,48 70,57 

Октомври 88,80 43,40 45,39 
Ноември 50,89 24,87 26,01 
Декември 43,22 21,13 22,09 
Годишно 1475 721 754 

 

Най-важната информация от Таблица 30 е средногодишното количество на слънчевата 

енергия за района на община Самуил - 1475 kWh/m2. 
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Фиг. 13: Средногодишна слънчева радиация в България (kWh/m2) 

 

 
 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, 

съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен. 

ПАСИВЕН МЕТОД – „Управление” на слънчевата енергия без прилагане на 

енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата 

енергия, се отнася към определени строително - технически, конструктивни, архитектурни и 

интериорни решения. 

АКТИВЕН МЕТОД – 1.Осветление; 2. Топлинна енергия; 3. Охлаждане; 4. Ел. Енергия 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 

слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална 

земна повърхност и се изразява в KWh/m
2
. При географски ширини 40

0 –
 60

0
 върху земната 

повърхност за един час пада максимално 0,8 – 0,9 KW/m
2  

и до 1KW/m
2
 за райони, близки до 

екватора. Ако се използва само о,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се 

получи  40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента. 

Достъпния потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица 

основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата 

енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; 

ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични 

територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от слънчевата 

радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се превърне в 

един от най-значителните икономически отрасли.   

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и 

продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация съществува 

независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга, не е възможно да се 

изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 години. Но 

могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и 

достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация. Минимизирането на риска се 

постига посредством:  

- използване на подходяща технология,  
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- използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на фотоволтаичния 

генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава конструкция е оразмерена 

така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 m над терена, което не позволява 

натрупване на сняг върху тях. При всички случаи конструкцията трябва да притежава 

сертификат за статика;  

- монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на 

инсталацията, местните климатични условия и вида на терена;  

- изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и интернет 

връзка за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и дефекти в 

работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ).  

Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно данните 

на фирмата доставчик за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна експлоатация 

ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 80%. За останалите 

електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите конструкции е 25 

години. Икономическият живот представлява периодът, в който проектът носи печалба 

заложена в предложението за инвестиране.  

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява 

намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и 

до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на ресурси за 

решаване обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, подобна инвестиция ще 

има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности за добив на енергия от 

слънчевата енергия, позволява максимално ефективното използване на сградите общинска 

собственост през всички месеци от годината, което подобрява достъпа на населението до 

културни, социални и административни услуги.  

Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. 

Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез 

разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в ремонтирани, така и в 

новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на обществени обекти както 

и на стопански обекти могат да намерят широко приложение. Най-достъпни и икономически 

ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи 

т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в 

следното: произвежда се екологична топлинна енергия и се икономисват конвенционални 

горива и енергии. Слънчевите топлинни инсталации са главно за: топла вода в обществени 

сгради и в домакинствата.  

Най – достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на 

слънчевите термични инсталации се заключват в следното: 

 Произвежда се екологична топлинна енергия; 

 Икономисват конвенционални горива и енергии; 

 Могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени. 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите 

инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато основните 

фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. 

Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 

70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. За този период може да се 

приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата 

радиация – 1230 kWh/m2.   

На фигура 14 е представена възможната за оползотворяване на слънчева енергия при 

сезонното използване на инсталациите  за периода от месец април до месец октомври.  
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Фиг. 14: Разпределение на възможната за оползотворяване  слънчева енергия 
по месеци при сезонна работа на инсталациите 

 
Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че общината не 

попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, изграждането на такъв 

тип инсталации е икономически ефективно и е напълно постижимо за реализиране както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен период. Производството на електрическа енергия от 

слънчеви фотоволтаични системи за България е ограничено поради все още високите 

капиталови разходи на този вид системи. Резултатите показват още, че от един квадратен 

метър слънчеви колектори ще се получава 630 kWh топлина за периода от 1 април до 30 

септември. Необходимата инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на откупуване е: 

при база природен газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база електроенергия 

– 7,5 г. Това прави слънчеви фотоволтаични системи силно зависими от преференциални 

условия и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в последните години 

значително нарасна. Като доказателство може да се посочи фактът, че само през 2008 г. към 

електроенергийната система на страната са присъединени няколко малки PV електроцентрали 

с инсталирана мощност от 87 kW. За постигането на националната индикативна цел – 11% дял 

на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на 

страната, ФЕЦ ще имат все по-голямо значение. 

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните системи 

може да бъде разделено на две основни направления: 

 изграждане на PV системи до 100 kW за задоволяване нуждите от 

електроенергия на сгради и стопански обекти; 

 изграждане на PV системи за производство, присъединяване и продажба на 

електроенергия за електроенергийната система на страната.  

Генерирането на електроенергия от фотоволтаични слънчеви системи е предмет на 

проучване, оценка на възможностите за изграждане на този тип системи и оценка на реалните 

ползи за общината.  
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6.2. Вятърна енергия  

Картата на ветровия потенциал на България показва ниска скорост на вятъра в района 

на община Самуил - под 4 m/s. Тази средногодишна скорост е първият критерий за оценка на 

потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока. Картата на Фиг. 15 е с общ характер и 

е съставена след продължително проучване в период от 30 години. Теоретично ветровия 

потенциал на България не е голям, но конкретни планински територии могат да го използват. 

 
Фиг. 15: Теоретичен потенциал на вятърната енергия в България 

 
Ефективна ли е възможността за производство на електричество от вятърната енергия 

на местно ниво, зависи предимно от географските и климатичните дадености на района.  

Преди обмислянето на подобна инициатива е необходимо да бъде направен анализ по 

следните теми: Какъв е вятърният потенциал на различни височини на потенциалните места 

на територията на общината? При това играят важна роля топографските условия? Има ли по-

високи възвишения, означава че има добри условия за добив на енергия.  

 
Фиг. 16: Ветрови потенциал на България 
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На територията на България са обособени три зони с различен ветрови потенциал, но 

само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната 

енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра 

е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите 

за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. 

Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра 

зависи от прилагането на нови технически решения. 

 

Община Самуил попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – 

включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на 

р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България.  

Характеристиките на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона 

е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).  

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази зона е 

900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h). 

Средният ветроенергиен поток за територията на община Самуил (W/m2): 

- На височина 10 м над повърхността - 100 W/m2; 

- На височина 25 м над повърхността - 156 W/m2; 

- На височина 50 м над повърхността - 201 W/m2; 

- На височина 100 м над повърхността – 255 W/m2; 

От данните е видно, че на територията на Община Самуил енергийната мощност е в 

границите на 100 до 255 W/m2.  

Ветрови потенциал за община Самуил по сезони в проценти от средногодишния: -

Зима-41%, Пролет-29%, Лято-15%, Есен-5%. 

Почти цялата територия на община Самуил попада в зоната на технологично 

неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра под 4 

м/сек.  

 
Фиг. 17: Ветрови потенциал в България по сезони 
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Трябва да отбележим, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна 

величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за 

енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на 

въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от 

направените измервания на височина 10 m над земната повърхност, е извършено райониране 

на страната по представената картосхема: 

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси на височина 10 

метра над земната повърхност. В последните години производството на ветрогенератори в 

света е с височини на мачтата над 40 m, което налага определянето на потенциала на вятъра 

на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се 

инсталират на височина над 80 m над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-

голяма височина от 10 m е разработена методика от Националния институт по метеорология и 

хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра. 

За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи е 

необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура и срок 1-3 

години.  

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на 

оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. 

На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им на конкретна 

площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на вятъра, а 

също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 m. В резултат 

на проведените измервания се анализират розата на ветровете, турболентността, честотното 

разпределение на ветровете и средните им стойности по часове и дни. Използва се 

математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, изчислява се 

количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и се извършва 

оптимален избор на ветрогенератор.  

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, 

че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за 

промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на 

страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, 

че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват 

мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m/s  

Никоя институция към момента в България не разполага с актуални данни за 

плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната 

повърхност. Ето защо данните, които има към момента, не дават възможност да се направи 

избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. 

Необходимо бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да вложат 

средства за проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура.  

Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките 

на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 m над 

земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по-голям. 
 

Таблица 31: Достъпен потенциал на вятърната енергия 

КЛАС Степен на използваемост на 

терена, % 

Достъпни ресурси, GWh 

0 49.3 1 615 

1 62.9 18 522 

2 76.5 12 229 

3 57.3 12 504 

4 31.0 2 542 
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КЛАС 
Степен на използваемост на 

терена, % 
Достъпни ресурси. GWh 

5 32.5 1 200 

6 28.4 1 715 

7 86.4 3 872 

8 25.0 8 057 

Общо  62 256 (5 354 ktoe) 

 

Забележка към Таблица 31:  

1. Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането 

на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови 

съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични 

територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните 

сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; 

техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощност. 

2. Степента на използваемост на терена се определя като среден % от използваемостта 

на терена. 

 Клас 0-1 - характерен за района на Предбалкана, западна Тракия и долините на р. 

Струма и р. Места.  

 Клас 2 - характерен за района на Дунавското крайбрежие и Айтоското поле.  

 Клас 3 - характерен за Добруджанското плато и средно високите части на планините.  

 Клас 5-6 - Черноморското крайбрежие и високите части на планините  

 Клас 7 - района на нос Калиакра и нос Емине и билата на планинските възвишения над 

2000 m надморска височина  

 Клас 8 - високопланинските върхове.  
Община Самуил попада в зона на ветрови потенциал със следните 

характеристики: 
 Средногодишна скорост на вятъра под 4 m/s; 
 Плътност: до 100 W/m

2
  

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от 

икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка на 

технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в 

подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от 

прилагането на нови технически решения. Развитието на вятърните технологии през 

последните години, дава възможности да се използват генериращи мощности при скорости на 

вятъра 3–3,5 m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, 

ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес. В доклада „2004, Survey of Energy 

Resources” на Световния енергиен съвет (The World Energy Council) се посочва, че у нас могат 

да бъдат инсталирани следните примерни мощности:  

В зона на среден ветрови потенциал могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с 

мощности до няколко десетки kW. Възможно е евентуално включване на самостоятелни 

много-лопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни 

(фотоволтаични) системи за водни помпи. Разположението на тези съоръжения е най-

подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, където плътността на 

енергийния поток дори е под 100 W/m2.  

Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 3 лопаткови турбини с 

инсталирана мощност от няколко десетки kW до МW. В тази зона плътността на енергийния 

поток е между 100 и 200 W/m2. 
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Зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 2 или 3 лопаткови 

турбини, с мощност от няколко стотици kW до няколко MW. Тези съоръжения обикновено са 

решетъчно свързани вятърни централи. Височината на стълба (кулата) е между 50 и 100 m, но 

може да бъде и по-висока, в зависимост от дължината на лопатките.  

Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 

1400 km2 площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за 

икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия. Следователно зоните, където е 

най-удачно разработването на значими проекти в България са само някои райони в 

планинските области и северното крайбрежие. 

 

6.3. Водна енергия  

 Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, въпреки 

наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия 

и биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни традиции при производството на 

електроенергия от водноелектрически централи, а в настоящия момент редица икономически 

и екологични фактори насочват голяма част от предприемачите към инвестиции в този сектор 

и най-вече в малки и микро ВЕЦ-ове. Сред причините за повишения инвестиционен интерес 

към изграждането на централи с мощности до 10 000 kW са дългият период на експлоатация 

на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката, както и 

сигурността на инвестицията, макар и при относително дълъг срок на откупуване. 

Предимство се явява и фактът, че малките ВЕЦ-ове на течащи води не използват 

предварително резервирани водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена 

и оформянето на язовирно езеро. Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва 

за производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични 

условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните количества(m3/s).  

Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е почти изцяло базирано 

на използването на водния потенциал на страната. Поради това то е силно зависимо от 

падналите валежи през годината и в периода 1997 г. – 2008 г. варира от 1733 GWh до 4338 

GWh. През последните години оползотворяването на хидроенергийния потенциал в страната е 

насочено към изграждането на малки водноелектрически централи (МВЕЦ). 

Разграничаването на малки, мини и микро водноелектрически централи е условно и се 

използва най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти всички страни по 

света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. В категорията малки ВЕЦ 

спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат 

централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ - до 500 kW. 

Реките в района на община Самуил са от долинната мрежа на Разградско-Самуилската 

подутина, която е с 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.  

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

незначителни, с малък отток и имат значение предимно за пълнене на микроязовирите – 6 на 

брой. 
Според хидроложкото райониране община Самуил принадлежи към Басейнова 

дирекция „Черноморски район“ със седалище в град Варна.  

Към 2018 г. на територията на община Самуил няма изградени ВЕЦ. 

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и 

високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България да 

създават нови ВЕЦ.  
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След основно проучване се налага извода, че най-подходящи сред хидроенергийните 

обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки 

изисквания  относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена 

и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността за бързо 

започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален 

финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, 

към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната 

система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, 

могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в 

околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.  

След основно проучване на условно обособена част сред хидроенергийните обекти са 

малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  

относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и 

квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността  за бързо 

започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален 

финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, 

към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната 

система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, 

могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в 

околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.   

В община Самуил не съществува сериозен потенциал за изграждане на мини ВЕЦ, 

поради неголемият потенциал на реките на територията на общината 

 

6.4. Геотермална енергия  
Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара, 

нагретите скали намиращи се на по-голяма дълбочина. Енергийният потенциал на термалните 

води се определя от оползотворения дебит и реализираната температурна разлика (охлаждане) 

на водата.  

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от 

използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на 

геотермалния потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал 

за директно използване на топлинната енергия. 

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен 

геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство 

и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия. 

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял 

от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване 

на получената енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за 

производство на електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все 

повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно 

и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на използване 

до над 11% годишно. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи 

и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за 

изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни 

мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези 

при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на 

геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите 

технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 
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използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива 

проекти е подходящо да се използват ПЧП. 

По различни оценки в България геотермалните източници са между 136 до 154. От тях 

около 50 са с доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част 

от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с 

температура над 90°С са до 4% от общия дебит.  

Таблица 32: Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони 

Регион 
Достъпна 

мощност 

Достъпен потенциал, Иконом. Форум, 

София 2001 г. 

 MW ktoe/год. 

Северозападен Видин 8.3 5.6 

Северен централен Русе 70.2 55.8 

Североизточен Варна 126.7 107.4 

Югоизточен Бургас 14.4 12.7 

Южен централен Пловдив 103.8 81.0 

Югозападен София 115.9 87.1 

ОБЩО 439.3 349.6 

На територията на община Самуил няма официално регистрирани топли 

минерални извори, което изключва потенциал за производство на геотермална енергия.  

 

6.5. Енергия от биомаса  

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има 

биомасата. Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и 

предпазлив подход тъй като става дума за ресурси които имат ограничен прираст и много 

други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за 

атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и 

горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго 

приложение и отпада по естествени причини без да се използва, енергийни култури 

отглеждани на пустеещи земи и т.н. 

Обобщени данни за потенциала и приложението на източниците на биомаса в България 

са дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за 

периода 2008-2020 г. 

Таблица 33:  Потенциал на биомаса в България 

Вид отпадък 
ПОТЕНЦИАЛ 

Общ  Неизползван  

 ktoe ktoe % 

Дървесина 1 110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1 000 1 000 100 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

Общо 2 692 2 038 76 
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Фиг. 18: Съотношение между инвестиции и производителност за отделнитевидове източници на 

енергия 

 

Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на 

пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата. 

Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо 

изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в 

развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да 

съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт.  

 Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла 

гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, 

твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Дървесината, най-големият 

източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на топлина. Но има и 

много други видове биомаса – като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и 

лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци – те 

могат да бъдат използвани за производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, 

ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, 

като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса. 

Енергийният потенциал на биомасата в първоначално енергийно потребление се 

предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при 

преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на 

биомасата в крайно енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ. 

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход 

тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни 

приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. 

Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско 

стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и 

отпада по естествени причини без да се използва, както и енергийни култури, отглеждани на 

пустеещи земи и т.н. 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 

Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Технико-

икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство на 

топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с 

изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства пред всички 

традиционни горива. 

 Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по 

икономически показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната 

енергия. Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се 
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губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или 

преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството 

на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което 

се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. 

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За 

балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в 

голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и 

специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, 

слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи. 

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което 

ще надробява отпадъците от горското стопанство. 

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел понататъшното 

й използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по всички възможни начини от 

държавата. 

Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички 

растения под въздействито на слънчевато греене. Затова тя е продукт на Слънцето и 

дотолкова, доколкото то огрява Земята периодично, то биомасата е напълно 

самовъзобновяващ се източник на енергия. И по специално отпадъчната биомаса е безплатен 

и един от важните алтернативни източници на енергия. У нас се оценява, че тъкмо биомасата 

има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници. С 

развиването на дърводобива и дървообработването у нас дървесните отпадъци могат все по-

широко да се ползват като екогорива. Дървесната биомаса може естествено да се възобновява. 

При съвременните технологии и машини отпадъчната биомаса се превърне в индустриални 

горива, каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ.  

Една от най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи 

капиталовложения е производството на брикети и пелети. Брикетите и пелетите са продукти, 

получени чрез пресоване на раздробена отпадъчна биомаса без свързващо вещество. В редица 

европейски страни са изградени заводи за производство на брикети и пелети от отпадъчна 

биомаса независимо от произхода й. Като суровина за производството на брикети и пелети 

служат:  

 

 от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, 

суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.  

 от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и 

др.;  

 от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;  

 от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от 

овощните дървета и др.  

Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно 

съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при 

изгарянето на 1 кг гориво. 

За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е 

нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.  

Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно 

използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са 

в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина 

могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и 

изисквания за инсталация за биомаса:  

Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен 

материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването? 
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Годно ли е местоположението по отношение на инфраструктурата за редовните 

доставки?  

Ще натовари ли доставката на суровината трафика в населеното място и ще бъде ли 

пречка за жителите?  

Има ли изградена топло преносна мрежа и има ли достатъчно запитвания за 

присъединяване към нея?  

Горският фонд на община Самуил е 57 807 дка от общата й територия. На него се падат 

23,1 % от територията на общината при средно за страната 33,5%. 

 За периода 2016-2018 г. от горския фонд на община Самуил е изпълнено ползване на 

2307 куб. м. дървесина. 

Изпълненото ползване на дървесина определя Самуил като община с потенциал 

за производство на енергия от биомаса. 

6.6. Използване на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта 

Обобщени данни за потенциала и възможностите за производство и използване на 

биогорива в България са дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване 

потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г. 

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски  

отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им 

изгаряне. Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от 

сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага 

спиране работата на ферментаторите или използване на значителна част от произведения газ 

за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от 

произвеждания газ.  

Производството на биогаз в ЕС, през 2003 г. достига 3 219 ktoe. При запазване на 

съществуващата тенденция, се очаква, през 2010 г., производството на биогаз да достигне 

5300 ktoe, което е около 3 пъти по-малко от целта набелязана в Бялата книга.  

Основните бариери пред производството на биогаз са:  

 Значителните  инвестиции  за  изграждането на съвременни инсталации, достигащи 

до 4000-5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия; 

 Намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове); 

 Неефективна работа през зимата. 

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се 
превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-разпространени 
вида биогорива са етанола и биодизела. Етанолът, който е алкохол, се получава от 
ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като царевицата, чрез процес 
подобен на този на получаването на бира. Той се използва предимно като добавка към 
горивото за намаляване на въглеродния моно-оксид на превозното средство и други емисии, 
които причиняват смог. Биодизелът, който е вид естер, се получава от растителни масла, 
животински мазнини, водорасли, или дори рециклирани готварски мазнини. Той може да се 
използва като добавка към дизела за намаляване на емисиите на превозното средство или 
във чистата му форма като гориво. 

Топлината може да се използва за химическото конвертиране на биомасата в горивно 
масло, което може да се използва като петрол за генериране на електричество. Биомасата 
може също така да се гори директно за производството на пара за електричество или за други 
производствени процеси. В един работещ завод, парата се улавя от турбина, а генератор я 
конвертира в електричество. В дървесната и хартиена промишленост, дървения скрап 
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понякога директно се поема от парните котли за произвеждането на пара за 
производствените процеси ии за отоплението на сградите им. Някои заводи, които се 
захранват с въглища, използват биомасата като допълнителен източник на енергия във 
високоефективни парни котли за значително намаляване на емисиите. 

Може да бъде произведен дори газ от биомаса за генериране на електричество. 
Системите за газификация използват високи температури за обръщане на биомасата в газ 
(смес от водород, въглероден моно-оксид и метан). Газът задвижва турбина, която е подобна 
на двигателя на реактивния самолет, с тази разлика, че тя завърта електрически генератор, 
вместо перките на самолета. От разлагането на биомасата в сметищата също се произвежда 
газ – метан, който може да се гори в парен котел за произвеждането на пара за генериране на 
електричество или за промишлени цели. 

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. Но 
постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа изчерпаемост и 
глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда, 
поставят биогоривата на една нова позиция – горивa на бъдещето. Те се получават чрез 
обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. Биогоривата могат да 
заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да се интегрират в системата 
за снабдяване с горива.  

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел 

може да се произвежда от растителни масла (в зависимост местонахождението на 

производството това, което е традиционна култура за континента за Южна и Северна Америка 

от соя, за Европа от рапица и слънчоглед, за Азия от кокос) или животински мазнини и се 

използва в автомобилни и други двигатели. Това е най-перспективното и екологично чисто 

гориво. Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини. 

Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се 

смесва с петродизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори.Най-

популярната смеска е 30/70. Като 30% е Биодизелът а 70% е петродизел. Чистият биодизел 

(В100) може да бъде наливан директно в резервоара за гориво. Както и петродизела, 

биодизелът през зимата се продава с добавки предпазващи горивото от замръзване. 

Биоетанол представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от 

растителна маса чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от зърнени 

култури, картофено нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда се от царевица, 

ечемик, захарна тръстика и др. Предимствата на биоетанола са, че той е възобновяем енергиен 

източник, даво по-добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на 

двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в атмосферата и запазва образуването на озон. 

Биоетанола е без токсични съставни части и без съдържание на сяра и има безотпадно 

производство. В специална европейска директива, която има за цел да увеличи използването 

на биогорива в страните от общността е предвидено, че всички страни членки трябва да 

увеличат използването на биогорива до 5.75% от общата си консумация на горива до 2010 г. 

Освен това в ЕС действа и регламент с препоръчителен характер, който предвижда от 2007 г. 

петролните рафинерии да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния бензин в 

съотношение 2% към 98%.  

Чисти растителни масла се добиват от маслодайни култури като рапица, слънчоглед, 

соя и палми. Маслата се добиват механично или чрез химически разтворители от маслодайни 

семена. Големия вискозитет, слабата термална и хидролитична стабилност и ниското 

цетаново число са типични характеристики на растителните масла, което прави използването 

им в системи за преобразуване на енергия по-трудно. Затова растителните масла се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
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подлагат на естерификация и се получава биодизел, който се използва в немодифицирани 

двигатели. 

Въпреки това, в сравнение с биодизела чистите растителни масла предлагат предимството на 

по-ниските разходи и по-добрия енергиен баланс (по-малко потребление на енергия при 

производствения процес). Затова съществуват примери за използване на не-естерифицирано 

растително масло в модифицирани дизелови двигатели. 

Сметищен газ -  добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. 

Сметищата са най-големият източник на метан, произведен вследствие дейността на човека. 

Метанът е един от най-силните парникови газове с 21 пъти по-голям ефект върху глобалното 

затопляне в сравнение с въглеродния двуокис за 100-годишен времеви хоризонт и неговото 

изгаряне намалява вредното въздействие на сметищата върху околната среда. Ефектът от 

изгарянето на метан се изразява и в заместване на произволните на нефта горива. 

Оползотворяването на сметищен газ води до намаляване на миризмата в районите около 

сметището и намаляване на опасността от образуване на експлозивни смеси в затворени 

пространства (най-вече сградите на самото сметище). Не е за пренебрегване и 

икономическият ефект от оползотворяването на газа, изразен в производство на енергия и 

създаване на работни места.  

С увеличаване броя и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия 

потенциал на сметищен газ. От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 години е 

възможно намаляване количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите за 

рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че 

намаляване количествата на сметищен газ започва 10-15 години след намаляване 

количеството на депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния газ 

(съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови газове.  

Сметищният газ се образува в резултат на бактериологичното разлагане на органичната 

компонента на битовите отпадъци в четири фази:  

I. Първа фаза – аеробно разграждане. Аеробни бактерии използват наличния кислород 

за разделяне на дэлгите въглеводородни вериги;  

II. Втора фаза – киселинна фаза. След изчерпване на количествата кислород процесът 

на разграждане става анаеробен и бактериите преобразуват продуктите от предишната фаза в 

оцетна, млечна и мравчена киселина и алкохоли като метанол и етанол;  

III. Трета фаза – метанова фаза. Тя настъпва когато определени анаеробни 

бактериизапочнат да използват органичните киселини от предишната фаза и формират 

ацетати, което води до намаляване на киселинността. Появават се бактерии, които 

произвеждат метан.  

IV. Четвърта фаза – същинска метанова фаза. Тя започва, когато отделянето на 

сметищен газ достигне относително постоянно ниво и трае повече от 20 години след 

затваряне на сметището.  

Метанът е токсичен газ и има задушаващо действие. Скоростта и количествата на 

отделяне на сметищен газ зависят от:  

- Морфологичният състав на сметта - колкото по-голяма е органичната компонента в 

сметта, толкова повече сметнщен газ се отделя.  

- Възраст на отпадъка - по-скоро положените отпадъци отделят повече газ. Върховата 

стойност на отделен газ обикновено се достига след 5-та до 7-та година от полагането на 

сметта.  

- Присъствие на кислород - метанът започва да се произвежда едва след като се 

изчерпят количествата кислород в тялото на сметта. Сметта трябва да се компресира добре и 

да не се разравя след нейното полагане.  

- Съдържание на влага - съдържанието на влага интензнфицира процеса на биологично 

разграждане. Оптималното влагосъдържание е 40-50%.  



Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Самуил 2018-2021 г. 

 

 

55 

- Температура - през лятото се наблюдава леко увеличаване на количествата отделян 

газ, а през зимата то леко намалява.  

Използването на сметищен газ като биологично гориво може да бъде икономически 

ефективно при определени условия.  

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на 
територията на община Самуил е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от 
възобновяеми източници, горивата за дизелови и бензинови двигатели се предлагат на 
пазара, смесени с биогорива в определени процентни съотношения. 

На територията на община Самуил няма изградени предприятия за производство на 
биогорива, поради липса на инвеститори и недостиг на наличната суровина за неговото 
производство. На този етап количеството на произвежданите енергийни култури 
задоволява единствено нуждите на селскостопанските производители. 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:  

Община Самуил има най-голям потенциал за използване на слънчевата енергия, 

следвана от енергията от биомаса, като основни възобновяеми източници за 

задоволяване на енергийните потребности. 

 

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение 

за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Самуил.  

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид:  

- достъпност на избраните мерки и дейности;  

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;  

- проследяване на резултатите. 

- контрол на вложените средства. 

За насърчаване използването на ВЕИ са подходящи следните мерки: 

- Административни мерки 

- Финансово-технически мерки 

7.1. Административни мерки 

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината следва да 

бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към реализирането на 

програмите.  

Примерни административни мерки, съгласно методическите указания на АУЕР:  

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени 

планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на 

енергия от възобновяеми източници;  

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не 

допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използване 

на енергия от възобновяеми източници;  

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и 

потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за 

потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;  

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на 

индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от възобновяеми източници;  
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- Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за  

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването 

на енергия от възобновяеми източници. 

 Препоръчителни административни мерки за Община Самуил: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска 

администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕВИ. 

 Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване използването 

на ВЕИ. 

 Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика. 

 Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените места 

в общината с възможностите за използване на енергия от ВЕИ. 

 Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за 

използване на енергия от възобновяеми източници. 

 Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване 

на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ. 

 Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на комбинирани 

системи с внедрени соларни панели. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови. 

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради. 

 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

 Стимулиране производството на енергия от биомаса.  

 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на енергия от възобновяеми източници. 

7.2. Финансово-технически мерки  

7.2.1. Технически мерки 

Съгласно методическите указания на АУЕР, Програмата за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници трябва да отразява наличието и възможностите за 

съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници с тези, 

насочени към повишаване на енергийната ефективност.  

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна 

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска;  

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми 

източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със 

смесен режим на собственост – държавна и общинска;  

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;  

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината. 

Мерките, заложени в настоящата Програма на община Самуил за оползотворяване  на 

енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ. 

Препоръчителни технически мерки за Община Самуил: 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ 

върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен 

режим на собственост. 
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 След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично       

осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми източници, 

като алтернатива на съществуващото улично осветление. 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия. 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от 

ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или 

такива със смесен режим на собственост.  

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна 

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, 

основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради 

със смесен режим на собственост – държавна и общинска. 

 Въвеждане на соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно 

осветление на територията на община Самуил. 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване 

на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство. 

7.2.2. Източници и схеми на финансиране 

Подходите на финансиране на общинските програми са:  

Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за 

формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При този 

подход се извършат следните действия:  

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и 

въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за 

извънбюджетни приходи на общината;  

- използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен 

фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).  

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на 

общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на 

общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство.  

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното определяне на 

финансовата рамка на програмата).  

Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:  

 Държавни субсидии – републикански бюджет;  

 Общински бюджет;  

 Собствени средства на заинтересованите лица;  

 Договори с гарантиран резултат;  

 Публично частно партньорство;  

 Финансиране по Оперативни програми;  

 Финансови схеми по Национални и европейски програми;  

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.  

Конкретни източници на финансиране до 2020 г.: 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  

 Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома 

http://www.seea.government.bg/documents/OP%20RG%202014-2020_naturalpers_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Nation%20Program%20EE%20Multi-Family%20Resid%20Buildings_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/REECL%203_new.pdf
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 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014 – 2020 г. 

 Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна 

помощ България - Турция 2014-2020 г. 

 Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 

 Програма „Хоризонт“ 2020 

Забележка: Информацията за схемите на финансиране е достъпна на Интернет страницата 

на АУЕР (Финансиране).  

 

VІIІ. ПРОЕКТИ 

Таблица 34: Списък с приоритетни дейности и проекти за въвеждане на ВЕИ в община 

Самуил до 2021 г. 

№ Проект Прогнозна стойност 

(лева) 

Източник на 

финансиране 

1 Поставяне на соларни 

инсталации за топла вода на 

покривите на детски градини в 

общината 

50000 Общински бюджет 

Фонд „Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници“ 

2 Изграждане на соларни 

инсталации за топла вода в 

общинската социална 

инфраструктура 

20000 Общински бюджет 

Фонд „Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници“ 

3 Въвеждане на ВЕИ в частни 

жилищни сгради на територията 

на община Самуил 

50000 Частни инвестиции 

4 Инсталиране на ВЕИ 

инсталации, фотоволтаични и 

слънчеви системи в 

производствени предприятия, 

складове, търговски и офис 

сгради 

10000 ОПИК и Частни 

инвестиции 

5 Обучение на специалисти от 

Общинската администрация, работещи 

в сферата на ВЕИ  

- ИПА, АУЕР и др. 

6 Провеждане на ежегодни 

информационни кампании за ползите 

от въвеждането на ВЕИ 

500 Общински 

бюджет 

7 Установяване на международни 

партньорства по запознаване и 

въвеждане на добри практики по 

енергията от ВИ 

5000 Общински бюджет, 

Държавен бюджте и/или 

други финансиращи 

програми 

8 Създаване на консултативен 

орган към община Самуил за 

оказване помощ на домакинства 

при въвеждане на ВЕИ за 

собствени нужди 

- - 

 ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА 135500  

http://www.seea.government.bg/documents/Financ%20mechanism%20EEA%202014-2021_new.pdf
http://www.seea.government.bg/bg/finansirane
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
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 IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Наблюдението и контрола на общинската краткосрочна Програма за насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива на община Самуил трябва да се осъществява на три 

равнища.  

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на 

графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По 

заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя 

периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави 

предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки 

за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за 

изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет. 

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. 

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно 

изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ. 

Трето равнище: АУЕР 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението 

на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

на АУЕР. Отчетите се представят на Агенцията по образец до 31 март на годината, следваща 

отчетната година. 

Препоръчва се Годишният доклад да съдържа информация за: 

 Същността на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива; 

 Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинската 

политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива, въз 

основа на индикаторите за наблюдение; 

 Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване; 

 Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на общинската политика за енергийна ефективност и 

насърчаване използването на ВЕИ и биогорива. 
Съгласно Чл. 9. на ЗЕВИ: „Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни 

програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива“.  

Според Чл. 10. Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския 

съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, които 

включват:  

1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за наличния и 

прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем 

източник;  

2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска 

собственост;  

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено 

осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична 

общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности;  

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, 

топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и 

такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;  

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в 

общинския транспорт;  
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6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на 

енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - 

общинска собственост;  

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа 

енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително 

индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от 

възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта;  

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни 

мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на 

изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;  

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, 

свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с 

мерките по т. 2, 3 и 4;  

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната 

община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта.  

Съгласно нормативните разпоредби на ЗЕВИ краткосрочните програми за насърчаване 

използването на енергия от ВЕИ и биогорива се разработват за срок от три години.  

Кметът на общината е длъжен да:  

1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите за 

ВЕИ, включително чрез публикуването им на интернет страницата на общината;  

2. организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на изпълнителния 

директор на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за 

изпълнението им;  

3. организира за територията на общината актуализирането на данните и поддържането 

на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗЕВИ;  

4. отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури 

относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми 

източници и за производство на биогаз от селскостопански материали - твърди и течни 

торове, както и на други отпадъци от животински и органичен произход, а когато е 

необходимо - прави предложения пред общинския съвет за опростяването и облекчаването на 

процедурите;  

5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на 

правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация и документи, 

организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето на достъп до 

съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4 

от ЗЕВИ.  

Реализирането на настоящата Програма е непрекъснат процес на изпълнение на 

дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, трудностите и 

неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки за развитие в посока към 

адаптиране на новите обстоятелства и промени във вътрешната и външна среда.  

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат изразени чрез 

количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори, посочени в 

Таблица 35. 
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Таблица 35: Мерки за въвеждане на ВЕИ, очаквани резултати и индикатори за тяхното 

измерване  

№ Мерки за ЕЕ Очаквани резултати Индикатор Мярка 
Източник на 

информация 

 

1 

Насърчаване 

използването на 

енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния и частния 

сектор  

Въведени ВЕИ в общински сгради и 

намаляване потреблението на енергия в 

тях; 

Намаляване разходите в общинския 

бюджет; 

Въведени ВЕИ в жилищни сгради; 

Повишаване на комфорта на обитаване 

на обектите; 

Намаляване потреблението на енергия в 

общината. 

 

Общински сгради 

с въведени ВЕИ; 

Частни жилищни 

сгради с ВЕИ; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени емисии 

на СО² 

Икономии в 

общинския 

бюджет  

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

Лева 

 

Технически и работни 

проекти, издадени 

разрешения за строеж; 

 

Справки за потребявано 

количество ел. енергия; 

 

Годишни отчети за 

изпълнение на общинския 

бюджет. 

2 Стимулиране на 

бизнес сектора за 

използване на ВЕИ и 

привличане на 

местни и 

чуждестранни 

инвестиции  

Инсталирани фотоволтаични 

и/или слънчеви системи върху 

големи покривни и сградни 

площи на производствени 

предприятия, складове, 

търговски и офис сгради; 

Намаляване потреблението на енергия; 

Подобряване условията на труд. 

Обновени 

производственисг

ради; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени емисии 

на СО² 

Брой 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

Технически и работни 

проекти; 

Издадени разрешения за 

строеж; 

Справки за потребявано 

количество ел. енергия.  

3 Използване на 

енергия от ВЕИ при 

осветление на улици, 

площади, паркове, 

градини и други 

имоти общинска 

собственост 

Извършено енергийно обследване на 

системата за улично осветление на 

територията на общината; 

Намаляване потреблението на енергия; 

Намаляване разходите в общинския 

бюджет. 

 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени емисии 

на СО² 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

 

Резюмета и доклади от 

извършени енергийни 

обследвания на уличното 

осветление; 

Справки за потребявано 

количество ел. енергия за 

улично осветление 

Годишни отчети за 

изпълнение на общинския 

бюджет. 

4 Повишаване на 

квалификацията на 

общинските 

служители с цел 

изпълнение на 

проекти свързани с 

въвеждането и 

използването на ВЕИ 

Проведени обучения на общински 

служители за въвеждане на ВЕИ; 

Изпълнение на заложените в общинската 

краткосрочна програма за насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива 

проекти и дейности. 

 

Реализирани 

проекти в 

областта на ВЕИ; 

Проведени 

обучения; 

Обучени 

общински 

служители за 

ВЕИ. 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

 

Документация на 

реализираните проекти; 

Присъствени списъци, 

сертификати и други 

документи за проведени 

обучения. 
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5 Повишаване на 

нивото на 

информираност сред 

заинтересованите 

страни в частния и 

публичния сектор, 

както и сред 

гражданите във 

връзка с 

възобновяемите 

енергийни източници 

Подобрена информираност на 

гражданите и бизнеса по въпроси, 

свързани с ползите от въвеждане на ВЕИ 

Проведени 

информационни 

кампании; 

Проведени 

семинарии  

обучения; 

Изработени 

информационни 

материали; 

Публикации в 

медии. 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

Присъствени списъци; 

 

 

Снимки; 

 

Копия на информационни 

материали; 

 

Копия на публикации в 

медии. 

 

За успешния мониторинг на Програмата е необходимо да се прави периодична оценка 

на изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите 

резултати.  

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

    Изготвянето и изпълнението на общинската Краткосрочна програма за насърчаване на 

използването на ВЕИ и биогорива на община Самуил за периода 2018  – 2021 г. е важен 

инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична политики.  

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на 

територията на общините трябва да са в пряка връзка с техните планове по енергийна 

ефективност.  

Целеният резултат от изпълнението на програмите е:  

- намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината;  

- повишаване сигурността на енергийните доставки;  

- повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  

- намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;  

- повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на населението.  

Изпълнението на настоящата Програма ще доведе до: 

- институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване 

използването на възобновяеми източници 

-  балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при усвояване 

потенциала на енергията от възобновяеми източници 

- подобряване информираността на населението и изграждане на общинска 

информационна система в общината за използването на енергията от ВИ. 

Програмата обхваща областите на влияние на общината. При разработването на 

програми и проекти особено внимание ще се обърне на сградите, оборудването на основните 

енергопреобразуващи съоръжения, подмяната на използваната енергия с ВИ и изграждане на 

локални системи за отопление и охлаждане. 

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2021 г. ще се 

усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, 

новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация 

на нови мерки, проекти и дейности. 

Настоящата програма е разработена на основание чл.10, ал.1 от ЗЕВИ и е приета с 

Решение на Общински съвет – Самуил № ................................... от ......................................
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БГВ – бойлер за гореща вода 

ВИ – възобновяеми източници 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия 

ЕЕ – Енергийна ефективност 

ЕО – Европейска общност 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСБ – Енергийна стратегия на България 

ЕСМ – енергоспестяващи мерки 

ЕК – Европейска комисия 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ – Закон за водите 

ЗГ – Закон за горите 

ЗЕ – Закон за енергетиката 

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност 

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух 

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране 

КЕП – крайно енергийно потребление 

КПД - Коефициент на полезно действие 

КЛЛ -  Компактни луминисцентни лампи 

кВт - Киловат 

МВт - Мегават 

л./сек – литра в секунда 

МВтч - Мегават час 

кВт/год - Киловата годишно 

kWh - киловат час 

kWh/m² - киловат час на квадратен метър  

m
3 

– кубичен метър 

МВтч/год - Мегават часа годишно 

GWh - гигават часа  

m/s – метра в секунда 

МЕ - Министерство на енергетиката  

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МЗХ - Министерство на земеделието и храните 

МПС – моторно превозно средство 

НЛВН - Натриеви лампи с високо налягане 

НПДЕЕ – Национален план за действие за енергийна ефективност 

НСИ – Национален статистически институт 

ООН – Организация на обединените нации 

ОП – Оперативна програма 

ПЕЕ – Програма за енергийна ефективност 

РЗП – разгъната застроена площ 

СС – сдружение на собствениците 

УОТ – улично осветително тяло 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Понятието за енергийна ефективност е свързано не само с икономия, но и с извличане 

на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използването на съответните модерни 

технологии за задоволяване на ежедневните нужди от потребление. Тя е най-лесният и 

ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и същевременно предотвратява 

замърсяването на околната среда.  

Енергийната ефективност може да се представи и като измерител за разумното 

използване на енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите 

за това без загубата на енергиен комфорт. 

Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, води до: 

 намаляване разходите за горива и енергия; 

 повишаване сигурността на снабдяването с енергия; 

 подобряване на топлинния комфорт; 

 намаляване емисиите на парникови газове. 

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които 

водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката 

и енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Реализирането на националната 

политика по енергийна ефективност е възможно само с активното участие на Общините. От 

техните действия зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния 

сектор на съответната територия. Общините, като консуматори на енергия, имат съществена 

роля в развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, 

програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация. 

Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

 намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители; 

 намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и 

качеството на живот; 

 повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 

 откриване на иновативни производства и нови работни места; 

 ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. 
Общият стремеж при изпълнението на Програмите за енергийна ефективност е намаляване 

на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване 

потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.  

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна 

част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се 

намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради, инсталации, 

улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с 

оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията. 

Изпълнението на проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност е 

един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. 

Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията. 

Реализирането на местни програми, планове и проекти за устойчиво потребление на енергия 

трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи 

значителни ползи на местните общности. Предвидените в настоящата програма мерки, 

проекти и дейности имат за цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в 

приоритетна за Община Самуил, като по този начин се повишат икономическия растеж и 

жизнения стандарт на населението и се подпомогне опазването на околната среда. 
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І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Самуил за периода 2018 – 

2021 г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. 

ДВ бр. 35 от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия по чл. 24 от ЗЕЕ, Националния 

план за действие по енергийна ефективност и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна ефективност. 

Общинската програма е подчинена на Енергийната стратегия на Република България 

до 2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по 

изменение на климата. Основните цели на пакета „Климат – енергетика” на ООН са: 

 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо базовата година по 

протокола от Киото;  

 20% увеличение на енергийната ефективност;  

 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в 

ЕС до 2020 г.; 

 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г. 

Настоящата програма е разработена и в съответствие със: 

 Стратегия „Енергетика 2020“ на Европейския съюз. 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т.нар. „триада 20-

20-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната ефективност с 

20%. Тези цели целят ефективното използване на ресурсите на Европа като се направят важни 

промени в начина, по който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това 

което вече е постигнато в областта на енергийната политика. 

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 

През декември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката, 

която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. като същевременно се 

подобри конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа. 

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност. 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и 

девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за 

енергийната ефективност.  

Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в Общините: 

 Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г.  

относно енергийните характеристики на сградите. 

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на 

сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни условия, 

както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението разходи-

ефективност. Директивата определя изисквания по отношение на: 

- Общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики 

на сгради и части от тях; 

- Прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на 

нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на 

сградата, които подлежат на основен ремонт; 

- Енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно енергийната ефективност. 

Основната цел на директивата е да допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна 

ефективност до 2020 г. чрез: 
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- Изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и частен 

сграден фонд; 

- Задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) 

на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е пожелателно; 

- Насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и договори за 

енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането на сградния 

фонд; 

- Въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни 

обследвания, като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи. 

Община Самуил е в състояние да насърчава инвестициите и упражнява контрол върху 

редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност. 

С разработването на настоящата Програма за енергийна ефективност, Община Самуил 

ще създаде устойчива политика за усвояване на различни енергийни възможности, тяхното 

приложение на местно ниво с конкретен обхват на инвестициите и осигуряване на 

финансиране, чрез различни инструменти. Програмата е съгласувана с Общинския план за 

развитие на община Самуил за периода 2014-2020 г. 

ІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ                                                                                       

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни 

нормативни документи: 

 Закон за енергийната ефективност 

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред т. 

нар. „задължени лица - търговци с енергия“, както и пред Общините в качеството им на 

крайни клиенти на енергия. 
По силата на чл. 12, ал. 1 - ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната 

ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи 

разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, 

заложени в: 

- Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България; 

- Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020 г.; 

- Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 

г.;  

- Националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните 

и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация; 

- Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение  

на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и 

частния национален жилищен и търговски сграден фонд. 

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите 

цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на 

основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на 

перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо 

планиране. 

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по 

енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на 

общините. 

Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за 

енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да 
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осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление 

на енергия до 31 декември 2020 г. 

Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между следните задължени лица: 

- крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на 

крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

- топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават 

топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

- крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти 

повече от 1 млн. кубически метра годишно; 

- търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона 

течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели; 

- търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил, тона 

твърди горива годишно. 

При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните стойности за 

изчисление на енергийни спестявания в размер: 

- по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.; 

- по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.; 

- по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 

Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания задължените лица по чл, 14, ал. 4 (търговци с енергия) могат да: предлагат 

енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на енергийноефективни 

услуги, и/или правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна 

ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на 

индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т. 11, и/или 

сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други незадължени 

страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за 

енергийни спестявания. 
Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците на 

сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да бъде извършено обследване за 
енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на предприятия, промишлени 
системи и системи за външно изкуствено осветление са длъжни да извършват управление на 
енергийната ефективност. Списъкът от дейности, посредством които се осъществява 
управлението на енергийната ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва: 

1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на 
държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до изпълнението на 
индивидуалните цели за енергийни спестявания; 

2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове 

енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на 

доставените/продадените енергии и горива; 

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление; 

4. оценка на изпълнението на поставените индивидуални цели за енергийни 

спестявания. 

 Закон за енергетиката 

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения: 

- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за 

развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и 

планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване; 
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- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и 

съоръженията за външно осветление за имоти - общинска собственост; 

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени 

работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните 

предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

 Закон за устройство на територията 

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. 

„шесто изискване към строежите“ - изискването за енергийна ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, 

т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, 

свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и 

дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на нова основа. 

 Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

- НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. за техническите паспорти на строежите 

- НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и 

изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до енергийни 

спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост; 

- НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност и за създаване , поддържане и ползване на базата данни за 

тях; 

- НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им; 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на 

енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за 

външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 

- НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 

ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за 

задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания между задължените лица (приета с Постановление на Министерския съвет № 240 

от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.). 

 Енергиен паспорт на сграда 

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на 

съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по 

време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Сертификат за енергийна 

ефективност на сграда се издава след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за 

подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените 

нива на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при спазване на 

изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, 

както и по време на нейната експлоатация след извършване на строително-монтажни работи. 
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По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна 

ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж. 

ІІІ.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА САМУИЛ 

3.1. Географска характеристика, релеф, климат, води и почви 

 

 

Фиг. 1: Карта на област Разград 

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.  

В община Самуил към 31.12.2017 г. живеят 6453 души или 5,7% от населението на 

област Разград (113714 души) и 0,8% от населението на СЦР (794998 души).  

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. 

 Таблица 1:   Разстояния в километри от с. Самуил до някои големи градове в България 

София Пловдив Разград Русе Шумен Варна Бургас 

372 337 20,5 84 51 134 180 

Източник: www.bgmaps.com 

Урбанистичната структура на общината се състои 14 населени места, като всичките 

са 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. 

http://www.bgmaps.com/
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Хума, с. Хърсово. Административен център на съвременната община от 22.12.1978 г. е село 

Самуил. 

Таблица 2: Разпределение на населените места в община Самуил по брой жители  

към 31.12.2017 г. 
Групи селища според 

броя на жителите 
Населени места 

0 – 200 ж. (1 село) с. Кара Михал 

200 – 500 ж. (2 села) с. Голям Извор и с. Голяма вода 

500 – 1000 ж. (8 села) 

с. Богданци, с. Богомилци, с. Здравец,  

с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума 

и с. Хърсово 

над 1000 ж. (3 села) с. Самуил, с. Владимировци и с. Желязковец 

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

Гъстотата на селищната мрежа е близка до средната за страната - 6 селища на 100 

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

предпоставка за формиране и функциониране на жизнена териториално-селищна общност. 

Селищата са със сходни функционални характеристики и облик. Липсва дисбаланс в 

социално-икономическото и демографското им развитие. 

Таблица 3: Баланс на територията на община Самуил (дка) 

Общо Земеделска Горска 
Населени 

места 

Водни 

течения и 

водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

250296 175285 57642 13280 1907 248 1934 

Източник: Национален статистически институт 

Около 93% от територията на община Самуил се състои от земеделски и горски площи. 

Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 175 285 дка или 70%. Населените 

места и другите урбанизирани територии са 5% от общата площ (13 280 дка). Водните течения 

заемат 0,9% от общината, а пплощите за транспорт и инфраструктура – 1%. Най-малък 

относителен дял имат териториите за добив на полезни изкопаеми 0,1%.  

Графика 1: Разпределение на площта на община Самуил по видове територии 

 

http://www.grao.bg/
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Източник: Национален статистически институт  

 

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 в общината 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. 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. 

Характеризира се с почти хоризонтална покривка от седиментни скали с мезозойска и 

неозойска възраст, припокрити през кватернера от мощни льосови наслаги. Формите на 

релефа са разнообразни – льосови, суходолия, плата, низини, речни долини. Характерно за 

сегашния релеф е алтернативното редуване на основните скали - силно пропусклив льос, със 

слабо пропускливи глини и скални пластове. Льосовите формации са се запазили в равнините, 

по платата и слабо наклонените заравнени била. Покритите с льос седименти от по-стар 

произход, понастоящем се разкриват по бреговете на по-дълбоките долове и реки. На 

повърхността седиментните скали са силно напукани на плочи и призми. Плъзгания, 

срутвания и сипеи почти липсват. 

В долините на реките и доловете са формирани алувиални наслаги от пясъци и чакъли. 

Според климатичното райониране на Република България, община Самуил попада в 

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

подобласт на Европейско-континенталната област. 

Климатът е умерено-континентален и се характеризира с горещо лято и студена зима. 

Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Не са изключения и резките 

понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците 

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

 
Фиг. 2: Средни месечни температури и валежи в община Самуил 

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

 

„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) показва средната максимална 

дневна температура за всеки месец за Самуил. По същия начин „Среднодневният минимум“ 

(плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и 
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студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в 

най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 

30 години. 

Средноденонощната годишна температура на въздуха е 10-12°С. Средномесечната 

максимална температура е през м.юли (26.2°С), а средната минимална температура е януарска 

(-5.8°С). Абсолютната максимална температура е 37°С, а абсолютната минимална -25.8°С. 

Средногодишната сума на валежите е 67.4 мм/м2. 

Фиг. 3: Диаграми на климата в община Самуил за 2017 г. 

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

Най-високи температури през 2017 г. са отчетени през месец юли – около 40
0
 С, а най-

ниски през януари – минус 15
0
 С . Продължителността на отоплителния период е от 180-200 

дни Средната скорост на вятъра в община Самуил за 2017 г. е около 20 км/час, като най-

интензивно движение на въздушните маси е имало през месец януари – над 80 км/час. (Фиг. 3)  
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Фиг. 4: Средномесечни максимални температури и мразовити дни в община Самуил  

  

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

Фиг.5: Средномесечна продължителност на слънчевото греене в община Самуил  

(брой дни) 

 

Източник: www.meteoblue.com/bg 

 

Таблица 4: Честота, скорост и посока на вятъра 

Посоки 

Честотна 

роза на 

ветровете за 

м. Януари,% 

Честотна 

роза на 

ветровете за 

м. Януари,% 

Скоростен 

диапазон на 

ветровете по 

географски 

посоки, м/с 

N 15.7 5.9 4.1 

NE 11.8 12 3.5 

E 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 

http://www.meteoblue.com/bg
http://www.meteoblue.com/bg
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NW 13.8 13 4.7 

Източник: www.meteoblue.com/bg 
 

Фиг. 6: Роза на ветровете на територията на община Самуил 
 

 
 

В южните части на района, където се издигат Самуиловските височини, ветровата 

характеристика е по-различна от северните части. Средногодишната скорост на вятъра за 

Самуил е 3.1 м/сек,. С изключение на зимните месеци средномесечната и годишна скорост на 

вятъра е равномерна. Преобладаващите ветрове са западни и североизточни. 

Фиг. 7: Средномесечни валежи в община Самуил 

 

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

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

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

период. Валежите от сняг са в периода ноември – април, снежната покривка се задържа 

сравнително дълго /над 3 месеца/.  
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Фиг. 8: Средномесечни количества на валежите в община Самуил (брой дни) 

 
Източник: www.meteoblue.com/bg 

 

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. 

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: 

Таблица 5: 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*6 

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 

                                                 
6
 *СМВТ – Силно модифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

 

http://www.meteoblue.com/bg
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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 

Източник: Общ устройствен план на Община Самуил 

*СМВТ – Силно модифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

 
Таблица 6: 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 

Източник: Общ устройствен план на Община Самуил 

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

височини се вливат в 6 микроязовира (водоема). Всички водоеми освен за рибовъдство могат 

ефективно да се използват за напояване. 

Таблица 7: 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 

6 Водоем „Богданци“ 540 000 общинска Предстои нова концесия 

Източник: Общ устройствен план на Община Самуил 

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

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

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

образувания, така наречените карбонатни мицели.  
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 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. Срещат се и тъмно 

сиви горски почви. 
 От териториалното разположение на отделните почвени разновидности и техните 

агропроизводствени 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 Ножарово. 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. Най – общо растителността е представена от 

широколистни и иглолистни горски масиви. 

 

3.2.  Население и демографска характеристика 

Динамиката на населението в община Самуил през последните години показва трайна 

тенденция на намаление (с около 12% за последните 8 години) или с 886 души през 2017 

спрямо 2010 г.  

Таблица 8: Население в община Самуил 2010 – 2017 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всичко 7339 6909 6859 6779 6645 6570 6474 6453 

Мъже 3615 3496 3477 3446 3385 3341 3279 3274 

Жени 3724 3413 3382 3333 3260 3229 3195 3179 

Източник: Национален статистически институт 

През 2017 г. в община Самуил живеят 6453 души, 51% от които мъже и 49% жени.  
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Графика 2: Динамика на населението в община Самуил 2010 – 2017 г. 

 

Източник: Национален статистически институт 

През 2017 г. под трудоспособна възраст е около 15% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 1575 души или 24%. Около 61% е делът на хората 

в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Таблица 9: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2017 г. 

 
2014 2015 2016 2017 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 6645 3385 3260 6570 3341 3229 6474 3279 3195 6453 3274 3179 

Под 

трудоспособна7 
977 509 468 948 489 459 931 473 458 948 484 464 

В 

трудоспособна8 
4089 2252 1837 4038 2231 1807 3964 2182 1782 3930 2161 1769 

Над 

трудоспособна9 
1579 624 955 1584 621 963 1579 624 955 1575 629 946 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2016 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% от населението, децата и младежите 

до 19 г. са 18%. Останалите 54% са хора в активна трудова възраст между 20 и 59 години. 

Анализираните особености на възрастовата структура, свидетелстват за тенденция на 

застаряване на населението на територията на общината.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

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

9
 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 

8 месеца за мъжете. 
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Таблица 10: Население в община Самуил по възрастови групи към 2016 г. 

Възраст 2016 

Общо 6474 

0-9 565 

10-19 611 

20-29 735 

30-39 813 

40-49 983 

50-59 986 

60-69 917 

70-79 643 

80+ 221 

Източник: Национален статистически институт 

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на общината по постоянен и 

настоящ адрес намалява. Към 31.12.2016 г. жителите по постоянен адрес са 11738 души, а по 

настоящ адрес – 7 226 души. Голямата разлика между населението по данни на НСИ и ГРАО 

се дължи на факта, че голяма част от хората избрали постоянен адрес в населено място на 

община Самуил не живеят реално в общината и имат друг настоящ адрес. 

Таблица 11: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12.2014-2017 г. 

Населени места 
Постоянен адрес Настоящ адрес 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

с. Богданци 733 737 735 727 521 523 527 516 

с. Богомилци 561 560 559 555 299 297 297 306 

с. Владимировци 1977 1964 1967 1984 1106 1093 1096 1105 

с. Голям извор 391 397 391 381 416 422 417 405 

с. Голяма вода 480 471 464 460 319 308 297 296 

с. Желязковец 1194 1198 1209 1204 815 808 810 835 

с. Здравец 596 591 595 591 382 381 387 373 

с. Кара Михал 56 56 53 52 47 50 49 53 

с. Кривица 614 602 597 596 255 253 247 242 

с. Ножарово 898 898 890 894 559 553 554 556 

с. Пчелина 537 531 530 530 272 271 272 278 

с. Самуил 2704 2726 2703 2721 1502 1494 1498 1505 

с. Хума 497 490 503 505 235 232 229 231 

с. Хърсово 548 551 549 538 537 543 527 525 

Общо  11786 11772 11745 11738 7265 7228 7207 7226 

Източник: http://www.grao.bg 

Естественият прираст на населението в община Самуил е отрицателен, като през 2017 

г. е минус 44 души. Средногодишният брой на живородените деца в община Самуил за 

периода 2010-2017 г. е 62. Средната смъртност за периода е 111 човека годишно. Тенденциите 

на ниска раждаемост и висока смъртност водят до дисбаланс в демографските показатели на 

общината и са причина за отрицателния естествен прираст. 
Таблица 12: Естествен прираст на населението на община Самуил 2010-2017 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2010 55 23 32 123 66 57 -68 -43 -25 

2011 65 29 36 122 58 64 -57 -29 -28 

http://www.grao.bg/
http://www.grao.bg/
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2012 82 48 34 99 39 60 -17 9 -26 

2013 62 23 39 97 45 52 -35 -22 -13 

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

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

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

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

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст като цяло е отрицателен, като за 2010 г. е – 115 души, а през 

2017 г. за първи път от последните осем години е плюс 23 души. Средногодишно населението 

на община Самуил намалява от миграция с около 45 човека, което оказва съществено влияние 

върху демографските процеси. Постепенно тенденциите на изселване от общината намаляват. 

Таблица 13: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самуил 2010-2017 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2010 141 53 88 256 108 148 -115 -55 -60 

2011 75 29 46 135 52 83 -60 -23 -37 

2012 81 22 59 114 50 64 -33 -28 -5 

2013 91 41 50 136 50 86 -45 -9 -36 

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

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

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

2017 187 80 107 164 63 101 23 17 6 

Източник: Национален статистически институт 

3.3. Домакинства  

Таблица 14: Домакинства по населени места в община Самуил към 01.02.2011 г. 

Населено място 
Брой 

домакинства 

Лица в 

домакинствата 

Среден брой 

членове в едно 

домакинство 

с. Богданци 198 514 2,6 

с. Богомилци 99 277 2,8 

с. Владимировци 380 1123 3,0 

с. Голям извор 123 355 2,9 

с. Голяма вода 120 298 2,5 

с. Желязковец 233 654 2,8 

с. Здравец 144 373 2,6 

с. Кара Михал 40 63 1,6 

с. Кривица 88 205 2,3 

с. Ножарово 169 564 3,3 

с. Пчелина 101 271 2,7 

с. Самуил 509 1453 2,9 

с. Хума 105 241 2,3 

с. Хърсово 178 433 2,4 

Общо за общината 2487 6824 2,7 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 17 - Разград 

Домакинствата, живеещи на територията на община Самуил, по данни на НСИ от 

последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. са общо 24879. Средният брой 

членове на едно домакинство в Самуил е 2,7. Броят на домакинствата в общината е намалял 

със 190 или с 12% през 2011 г. спрямо 2001 г.  
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Най-много домакинства живеят в с. Самуил – 509 (21%), следват с. Владимировци – 

380 (15%) и с. Желязковец – 233 (9%). В тези три по-големи населени места са съсредоточени 

45% от домакинствата и около 50% от населението на община Самуил. 

Поради ниските доходи, високите цени на електроенергията и сериозните инвестиции, 

необходими за газификация на района, домакинствата в община Самуил използват за 

отопление през зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. Това води до значителни 

емисии на вредни вещества в атмосферата по време на отоплителния сезон.  

3.4. Сграден фонд 

На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова 

намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни 

източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на 

енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове. 

Съществуващите сгради на територията на община Самуил се делят най-общо по вид 

на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и 

юридически лица). Най-много са частните жилищни сгради – 3264 към 2016 г., държавни и 

общински са 52 жилищни сгради, а на юридически лица – 5 жилищни сгради. 

Таблица 15: Жилищни сгради в община Самуил по населени места към 01.02.2011 г.  

Населено място Брой сгради Обитавани Необитавани 

с. Богданци 258 185 73 

с. Богомилци 123 92 31 

с. Владимировци 510 357 153 

с. Голям извор 212 122 90 

с. Голяма вода 146 102 44 

с. Желязковец 308 201 107 

с. Здравец 178 132 46 

с. Кара Михал 131 39 92 

с. Кривица 150 80 69 

с. Ножарово 201 159 42 

с. Пчелина 138 104 34 

с. Самуил 516 419 95 

с. Хума 129 109 20 

с. Хърсово 240 169 70 

Общо за общината 3240 2270 966 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 17 - Разград 

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

Самуил са 3240, от които 966 или 30% необитавани. Най-много жилищни сгради има в 

селата Самуил (516), Владимировци (510) и Желязковец (308). В процентно отношение най-

голям е относителният дял на необитаваните сгради в с. Владимировци – 30% и в с. 

Желязковец – 35%. Общият брой жилища в община Самуил е 3334. Полезната жилищна 

площ в общината е 190 978 кв.м.  

Таблица 16: Жилищни сгради в община Самуил по период на построяване (брой)  

Общо До края на 

1949 г. 

1950 – 

1959 г 

1960 – 

1969 г. 

1970 – 

1979 г. 

1980 – 

1989 г. 

1990 – 

1999 г. 

2000 – 

2011 г. 

3240 940 762 881 415 194 29 19 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 17 - Разград 
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В община Самуил има 940 жилищни сгради, строени преди 1949 г. (29% от жилищния 

фонд). Най-много сгради са построени от 1959 до 1969 г. – 1643 или 51%. Около 13% от 

сградите са от периода 1970-1979 г., 6% от сградния фонд е строен от 1980 до 1989 г. и едва 

1,5% е след 1990 г. – само 48 сгради. Около77% от сградите в в Самуил са масивни, 0,5% са 

стоманобетонни, а останалите са с друг вид конструкция.  

От 2011 до 2014 г. в община Самуил не са постороявани нови сгради. По данни на НСИ 

през 2015 г. и 2016 г. в общината са въведени в експлоатация две нови жилищни сгради. 

Таблица 17: Основни характеристики на жилищния фонд в община Самуил 2013-2016 г. 

 Показатели 
Мерна 

единица 
2013 2014 2015 2016 

Жилищни сгради Брой 3231 3229 3228 3227 

По материал на външните стени на 

сградата 
    

стомано-бетонни  Брой 10 10 11 11 

панелни Брой 5 5 5 5 

тухлени Брой 2497 2497 2497 2497 

други Брой 719 717 715 714 

Жилища  Брой 3325 3323 3322 3321 

  По брой на стаите       

   едностайни Брой 40 40 40 40 

   двустайни Брой 392 392 392 390 

   тристайни Брой 1325 1325 1323 1323 

   четиристайни Брой 924 923 923 923 

   петстайни Брой 379 379 379 380 

   с шест и повече стаи Брой 265 264 265 265 

Полезна площ кв. м 231464 231259 231329 231401 

  жилищна кв. м 190797 190659 190728 190758 

  спомагателна кв. м 31912 31863 31867 31909 

  площ на кухни кв. м 8755 8737 8734 8734 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2016 г. в община Самуил има 3227 жилищни сгради. Общият брой на 

самостоятелните жилища е 3321, с полезна площ 231 401 кв.м. и жилищна площ 190 758 кв.м. 

Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2016 г. е около 30 кв.м. 

По брой на стаите преобладават тристайни и четиристайни жилища – общо 2246 броя или 

68%. По вида на конструкцията 2497 сгради (около 77%) са масивни/тухлени, 11 сгради са 

стомано-бетонни, 5 са панелни и 714 с друг вид конструкции.  

Остарелият и амортизиран жилищен фонд е предпоставка за слаба енергийна 

ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите. Външните 

стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с 

нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи на 

съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през 

прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските 

топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото 

физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна 

ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с 

енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации и др. Подобряването на 

топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева 

енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.  

Съгласно нормативните изисквания на Чл. 38. на ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.): 
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(1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ 

над 250 кв.м. и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и 

сертифициране с изключение на:  

1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;  

2. временните сгради с планирано време за използване до две години;  

3. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска 

дейност;  

4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;  

5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или 

като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на 

енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;  

6. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.  

(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното 

наследство, могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, 

доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики не 

води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата.  

Съгласно нормативните изисквания, собствениците на сгради за обществено 

обслужване са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас 

на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата 

на приемане на резултатите от обследването.  

Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има 

издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на 

видно място в сградата. 
Таблица 18: Енергийни характеристики на общинския сграден фонд на Община Самуил  

към 2018 г. 

№ 
Сграда, адрес 

РЗП 

Кв.м. 

Година на 

въвеждане  в 

експлоатация 

Клас на 

енергопотребление 

Изпълнени 

мерки за ЕЕ  

1 

Административна 

сграда на Община 

Самуил, „ Хаджи 

Димитър”   №2 

772,26 1991 Е 

Изолация на 

външни стени, 

Изолация на 

покрив, Подмяна 

на дограма 

2 

СОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий” с. 

Самуил, с.Самуил, 

ул. „Черни връх 

”№25 

4164 1977 D 

Изолация на 

външни стени, 

Изолация на под, 

Изолация на 

покрив, Подмяна 

на дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по 

осветление, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

3 

Детска градина, 

физкултурен салон и 

перално помещение 

с. Самуил, 

ул.”Ивайло” №16 

349,24 1960 E 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

4 

Читалище с. Голяма 

вода, ул. Царевец”  

№12 

293,4 1942 G Няма 

5 
Читалище с. 

Хърсово, ул. 
292 1956 G Няма 
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Ал.Стамболийски” 

№37 

6 

Здравен дом с. 

Хърсово, ул. „Ал. 

„Стамболийски ” 

№39 

302 1945 G Няма 

7 

Кметство и здравна 

служба с. Ножарово, 

ул. „В.Терешкова”  

№1А 

276 1999 G Няма 

8 

Училище, детски 

дом и физкултурен 

салон с. Ножарово, 

ул. „Христо 

Смирненски”  №4 

452 1960 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

9 

Сграда за култура и 

изкуство с. 

Владимировци, ул. „ 

Места”  №5 

1087 1936 D 

Изолация на 

външни стени, 

Изолация на 

покрив, Подмяна 

на дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по 

осветление, 

Енергоспестяващи 

мерки по прибори 

за измерване, 

контрол и 

управление 

10 

ОУ "Христо Ботев" 

с. Владимировци, 

ул. „Христо Ботев”  

№1 

3622 1955 E 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

11 

ЦНСТ с. Хърсово, 

ул. „Пею Яворов”  

№5 

1037,15 1931 E 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

12 

Читалище с. 

Самуил, 

ул.”Димитър 

Благоев” №36 

447,4 1969 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

13 

Администрация и 

склад - Полиция с. 

Самуил, ул. 

„Н.Й.Вапцаров” №2 

275 1946 G Няма 

14 

Административни 

дейности - ОСЗ, СП 

и ЦОП, с. Самуил, 

ул. „Хаджи 

Димитър”  №5 

511,5 1987 E 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

15 

Кметство с. 

Пчелина, ,  ул. 

„Байкал”  №2 

807,06 1985 G Няма 

16 

Сватбено-ритуална 

зала с. Самуил, ул. 

„Мусала” №7 

583 1991 G Няма 

17 Читалище с. 290 1949 G Няма 
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Богомилци, ул.”Гео 

Милев” №17 

18 

Училище и ЦДГ с. 

Голяма вода, ул. 

„Люлин ”  №2 

626 1969 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

19 

ДВХУИ с. Самуил, 

ул.”Любен 

Каравелов” №4 

3274 1959 D 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация, ВЕИ 

20 

Читалище с. Кара 

Михал, ул. „Христо  

Ботев” №5 

470.63 1936 G Няма 

21 

Защитено жилище с. 

Богомилци, ул.„Гео 

Милев №2 

694 1950 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

22 

Читалище с. 

Желязковец, ул. 

Тракия”  №22 

426.5 1954 G Няма 

23 
ОУ с. Желязковец, 

ул. „Тракия”  №22 
1172.8 1951 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

24 
Читалище с. Хума, 

ул.”Гео Милев” №24 
315 1952 G Няма 

25 

Ритуална зала с. 

Желязковец, 

ул.„Тракия”  №46 

250 1999 G Няма 

26 
Защитено жилище 

с.Самуил 
553.07 1960 G 

Подмяна на 

дограма 

27 

2 бр. складове и 

дърводелна, 

с.Самуил, ул. „Драва 

” №1 

365.42 1960 G Няма 

28 

Сграда обществено 

обслужване с. 

Самуил, ул. „Васил 

Левски ” №31 

402 1991 E 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

29 

Защитени жилище с. 

Кривица, 

ул.”Ивайло” №40А 

410 1953 F 
Подмяна на 

дограма, ВЕИ 

30 

Сграда за стопанска 

дейност с. Кара 

Михал, ул.„Мургаш 

” №36 

614.8 1965 G Няма 

31 
ЦНСТ с. Хума, ул. 

„Гагарин”  №4 
456.01 1952 G 

Подмяна на 

дограма 

32 

Читалище и 

ритуална зала с. 

Богданци, 

ул.”Георги 

Бенковски” №14 

696 1962 G 
Подмяна на 

дограма 

33 

Читалище с. Голям 

извор, ул. „Васил 

Левски” №50 

300.36 1954 G Няма 
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34 

Кметство, поща и 

лек. кабинет с. 

Богданци , 

ул.”Г.Бенковски”  

№17 

250 1960 G Няма 

35 

Училище с.Голям 

извор, ул. „В.Левски  

№91 

1003 1950 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

36 

Детско заведение, 

битови услуги и 

склад с.Здравец, ул. 

Гео Милев”  №3 

488 1951 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

37 

Сграда за култура и 

културно изкуство с. 

Здравец, ул. „Гео 

Милев” №50 

1036 1963 G Няма 

38 

Защитено жилище и 

здравна служба с. 

Пчелина, 

ул.”Куванджълар” 

№4 

551.42 1976 F 

Подмяна на 

дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по 

осветление, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

39 

Сграда за 

предоставяне на 

социална услуга за 

деца и родители с. 

Самуил, ул. „Хаджи 

Димитър”  №3 

581,8 2013 C 

Изолация на 

външни стени, 

Изолация на 

покрив, Подмяна 

на дограма, 

Енергоспестяващи 

мерки по 

осветление, 

Енергоспестяващи 

мерки по котелна 

инсталация 

40 

Двуетажна масивна 

сграда ЦДГ с. 

Хърсово, ул.Ал. 

„Стамболийски”   

№16 

 520 1950 F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

41 

Ритуална зала с. 

Кривица, ул. 

„Ивайло”  №42 А 

273 1970 G Няма 

42 

Кметство с. 

Хърсово, ул. 

„Ал.Стамболийски ” 

№34 

414 1957 G Няма 

43 

Читалище с. 

Кривица, ул. 

„Ивайло”  №42 А 

473 1903 G Няма 

44 

Сгради ЦСРИ 

с.Владимировци, ул. 

„В.Левски”  №2и№4 

320 - F 

Изолация на 

външни стени, 

Подмяна на 

дограма 

45 

Кметство и здравна 

служба, с. 

Желязковец, ул. 

„Хан Омуртаг” №2 

200 - G Няма 

Източник: Общинска администрация - Самуил 
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Към 2018 г. Община Самуил разполага с 45 сгради, общинска собственост. Най-много 

– 14 са сградите за административно обслужване, следват сградите в сферата на културата – 

12, за образование и наука – 9 сгради, за социални услуги и дейности също 9 сгради и 1 в 

сферата на здравеопазването. Здравните служби в повечето населени места са устроени  в 

сгради за административни нужди и са класифицирани по основното им предназначение. 

Проблем представляват сградите на закрити училища и детски градини в общината. 

Неизползваните сгради започват да се рушат, като същевременно Общината не разполага със 

средства за тяхното поддържане и охрана.  

Повечето сгради от общинския сграден фонд на Община Самуил подлежат на 

задължително енергийно обследване, тъй като са с РЗП повече от 250 кв.м. Данните в 

Таблица 18 показват, че сградите не са сертифицирани, но в 24 от тях са въведени частично 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ) – сменена дограма, изолация на външни стени, изолация на 

покрив, енергоефективно осветление, ВЕИ, подменени котелни инсталации и др. Въпреки 

това 25 от сградите остават с най-ниския клас енергопотребление – G, тоест с най-ниска 

енергийна ефективност. 

Като цяло общинският сграден фонд на общината е морално остарял. Сградите са 

строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни 

инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са с ниски качества по 

отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. 

Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически характеристики и изискват 

допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC 

дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, 

което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.  

Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен 

припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на 

дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под. Санирането 

на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на общинската енергийна политика. 

По-голямата част от старите частни сгради и жилища се нуждаят от сериозни 

инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд вероятно 

ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки 

конкретен случай това е икономически оправдано. 

За отопление на сградите в общината се използват предимно локални топлоизточници, 

или печки на дърва и въглища. В по–голямата си част котлите за локално отопление на 

обществените сгради работят с нафта или твърди горива, горелките са неефективни, липсва 

измерителна апаратура и автоматизация.  

Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на 

отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят 

енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е приоритет на Община 

Самуил. 

На всички съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти, част от 

които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно изискванията на НАРЕДБА №5 от 

28.XII.2006 г. за техническите паспорти на строежите.  

3.4. Промишленост 

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.  

На територията на община Самуил, промишлеността е представена от: 
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 производство на превозни средства/вагони/ – 1 фирма 

„Тракция”АД с.Самуил 

 „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 m². , а заетите са от класа на големите 

предприятия. 

 производство храни -  3 фирми – Маслодобивна фабрика на 

"Октопод-С" ЕООД, мандри с.Самуил и с.Владимировци 

 Маслодобивната фабрика на фирма "Октопод-С" ЕООД гр. 

Варна е специализирана в преработка на растително олио. Заетите 

във фирмата са около 80 души. 

 От двете мандри, към момента постоянно работи тази в 

с.Самуил, като преработва 6 тона мляко дневно.  Заети са 15 души. 

 производство на дървени въглища – с. Владимировци. 

 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.  

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи е 

сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за енергийна 

ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания.  

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г.):   

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности 

за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на 

енергийната ефективност.  

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:  

1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла 

на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  

2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  

3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;  

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с 

население над 20 000 жители.  
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Сградният фонд на местните промишлени предприятия като цяло е амортизиран с 

лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи топлозагуби. 

Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им характеристики и използването на 

енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива все по-голямо значение и 

ще се развива в община Самуил. Независимо от високата значимост и предимствата на 

енергийната ефективност, промишлените предприятия на този етап не могат да се конкурират 

ефективно, да внедрят необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните 

енергийни източници без значителни инвестиции.  

За повишаване на енергийната ефективност в община Самуил, в промишлената сфера, 

трябва да се приложат следните общи мерки: 

 Въвеждане в производството енергоспестяващи технологии на базата на  

оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и други; 

 Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез  

въвеждане на нови отоплителни технологии; 

 Въвеждане на енергоспестяващо осветление; 

 Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната  

ефективност на общинско ниво на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, 

специфични за общината. 

3.5. Селско и горско стопанство 

Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската икономика в Самуил. 

Земеделието продължава да бъде един от основните източници на доходи и поминък на 

населението от общината, независимо от високия риск и ниската рентабилност.  

Общият брой декари обработваема земеделска земя в община Самуил към 2017 г. е  

145 513 дка. Обработваемите земи с145ъставляват над 80% от общата земеделска земя (175 

285) дка по данни на НСИ. На територията на общината няма регистрирани поливни площи. 
  

     Таблица 19: Земеделски производители в община Самуил 2013-2016 г.            

Показател 2013 2014 2015 2016 

Брой земеделски производители 203 220 212 306 

Източник: ОСЗ – Исперих 

Броят на регистрираните земеделски производители в община Самуил се увеличава с 

50% за разглежданите 4 години и през 2016 г. те са 306. На територията на общината работят 

и пет земеделски кооперации.  

 Основните отглеждани култури в община Самуил са пшеница, ечемик, царевица, 

слънчоглед и рапица. 

Таблица 20: Среден добив на основните култури, отглеждани  в община Самуил 

Култура 

Среден добив по стопански години (кг/дка) 

2013 2014 2015 2016 

Пшеница 525 390 546 550 

Ечемик 511 414 476 450 

Рапица 306 270 289 270 

Царевица 905 900 760 800 

Слънчоглед 280 270 250 280 

Люцерна 265 193 195 189 
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Тикви 81 75 60 40 

Тютюн 191 150 120 120 

Сливи 700 240 500 950 

Кориандър - 140 110 180 

Източник: ОСЗ - Исперих 

По данни от ОСЗ – Исперих средния добив от декар пшеница в общината за периода 

2013-2016 г. е около 503 кг/дка. Най-високи добиви (550 кг/дка пшеница) са достигнати през 

2016 г. Средният добив от декар на засятите площи с царевица е 841 кг/дка, като най-висок е 

добива през 2013 г. - 905 кг/дка. Добивите от ечемик са по 463 кг/дка, от рапица по 284 кг/дка, 

а от слънчоглед по 270 кг/дка.  

В общината се отглеждат още – люцерна, тикви, тютюн, сливи, а през последните 

години и кориандър. 

 Пазарът на земята в община Самуил е динамичен за периода 2013 – 2016 г. са 

извършени разпоредителни сделки с 1258 имоти с обща площ 13 804,08 дка. 

Държавните горски територии в община Самуил се стопанисват от ТП „Държавно горско 

стопанство Разград” към РДГ Русе на Северноцентрално държавно предприятие – ДП – 

Габрово.  

 
Таблица 21: Разпределение на общата горска площ на община Самуил по вид собственост 

към 2017 г. в хектари /ха/ 

Вид собственост 
Площ на горите  

 

Държавни горски територии 2631,10 

Общински горски територии на община 

Самуил 
111,20 

Общински горски територии на община 

Разград 
319,20 

Частни гори 142,10 

Гори на религиозни организации 0,80 

Гори на обществени организации 142,10 

ВСИЧКО: 3221,90 

Източник: ТП ДГС - Разград 

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

землищата на община Самуил е 3221,90 ха. От тях 82% са държавна собственост, 13% 

общинска и останалите частни, на религиозни и обществени организации. 

Общата лесистост на територията на община Самуил към 2016 г. е 12,87%. За периода 

2014-2016 г. са извършени залесителни мероприятия на 1,3 ха. 

На територията на община Самуил няма дървообработващи и преработващи 

предприятия и функционира само един пункт за изкупуване на билки.  

През 2016 г. е планирано годишно ползване на 1080 куб. м. дървесина от горския фонд, 

на територията на общината, а е осъществено добиване на 1106 куб. м. През 2017 г. е 

планирано ползване на 632 куб. м. дървесина и е осъществено ползване на 691 куб. м. За 2018 

г. е планирано ползване на 510 куб. м. дървесина. Забелязва се тенденция за намаляване на 

планираното и осъществено ползване на дървесина от горския фонд в общината. 

3.6. Транспортно-комуникационна система  

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

управление” гр. Разград на територията на община Самуил е с дължина от 42,9 км, състояща 

се от два третокласни пътя: 

 път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” с дължина от 29,2 км. и преминава 

през с. Самуил, с. Хърсово, с. Богданци, с. Ножарово, с. Владимировци и с. 

Здравец; 

 път IIІ-7002 "Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" с дължина от 

13,7 км. и преминава през с. Голяма вода, с. Хърсово и с. Голям извор. 

 Настилката на път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” е асфалтобетонова, а 

настилката на път IIІ-7002 "Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" е: 1,6 км е 

трошенокаменна настилка /1,2 км след с. Голям извор по посока кръстовище с път III-205 

„Разград – Исперих”/ и 12,1 км е настилката от асфалтобетон. 

 По пътища: 

 път III-2005 “I-2 – Самуил – Хърсово – III-702” в „средно” транспортно състояние - 9,3 

км и в „лошо” транспортно състояние - 19,9 км; 

 път IIІ-7002"Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-ІІІ-205" в „добро” 

транспортно състояние се намират - 9,3 км, в „средно” транспортно състояние - 2,3 км 

и в „лошо” транспортно състояние - 2,1 км. 

Таблица 22: Републиканска пътна мрежа в община Самуил  

 

Път,№, наименование 

Дължина в 

територията 

на общината, 

/км/ 

Състояние на пътната 

настилка Вид 

настилка 
добро средно лошо 

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/ 

 √  асфалт 

ІІІ-7002 

„(О.п. Дулово - о.п. Шумен) Венец 

- Борци - Ясенково - Голяма вода - 

Хърсово - Голям извор - (Ясеновец 

- Лудогорци)“ 

14,000 
/участък от 

км 10+600 до 

км 24+600/ 

√   асфалт 

Пътни връзки 

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 

 

1,844 

  √  

асфалт 

Общо републ. пътна мрежа 43,200    43,2км-

асфалт 

Източник: АПИ „Областно пътно управление” гр. Разград 

На територията на Община Самуил няма изградени автоматизирани преброителни 

пунктове за преброяване на МПС. Не се извършва и допълнително ръчно преброяване по път 
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III-2005 и по път III-7002. Поради това няма данни за средно-денонощната интензивност на 

движението на МПС по пътищата в Община Самуил. 

Общинска пътна мрежа 

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 Таблица 23 се вижда, че по-голяма част от общинските пътищата са в добро 

състояние и са с асфалтово покритие. 
Таблица 23: Общински пътища в община Самуил 

 

Път,№, наименование 

Дължина в 

територията 

на общината, 

/км/ 

Състояние на пътната 

настилка Вид 

настилка 
добро средно лошо 

Първа категория 

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/ 

√   асфалт 

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/ 

√   асфалт 

RAZ1141 /ІV-20035/ 

"/ III - 2005, п.к. Мортагоново - 

Самуил / - Желязковец" 

1,100 

/участък от 

км 0+000 до 

км 1+100/ 

√   асфалт 

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/ 

√   асфалт 

Втора категория 

RAZ2140 /ІV-20033/ 

"/ III - 2005 / Самуил – Кривица" 

6,600 

/участък от 

км 0+000 до 

км 6+600/ 

√   асфалт 

RAZ2142 /ІV-20039/ 

"/ RAZ1087, Веселина - Богомилци / 

- Хума" 

3,100 

/участък от 

км 0+000 до 

км 3+100/ 

√   асфалт 

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/ 

 √  

3,9км –

асфалт 

4,2км-

тр.кам. 

Трета категория 

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/ 

  √ 

0.4км-

асфалт 

3,5км-

тр.кам. 

RAZ3143 /ІV-21443/ 

"/ III - 7002 / Голям извор - / III - 

2005/" 

4,300 

/участък от 

км 0+000 до 

км 4+300/ 

√   асфалт 
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Общо общинска пътна мрежа в 

община Самуил: 
43,000    

35,3-асфалт 

7,7км-

тр.камък 

Източник: Община Самуил 

Улична мрежа  

 

Дължината на улиците с тротоари в община Самуил е 186062 м, а площта е 210049 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. 

Таблица 24: Улици и тротоари 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 6500 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 

Железопътна инфраструктура 

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 6 бр. международни бързи 

влака. По IX линия ежедневно преминават 2 бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака и 4 бр. 

локални товарни влака. До настоящия момент няма предвидени за реализация нови проекти, 
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засягащи железопътната мрежа на територията на община Самуил.  

 

 3.7. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба  

Енергийна мрежа  
Електроснабдяването на община Самуил и цялостното стопанисване на 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “ЕнергоПро 

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 "ЕнергоПро 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 25: Технически характеристики на електроразпределителната мрежа в община Самуил 

Община Възлова Ел.проводи 

СрН. 

ТП ТП 

 Бр. Км. Бр. kVA 

Самуил 1 91.04 39 7153 

 

Външна осветителна уредба 

В началото на 2018 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на 

съществуващата система за улично осветление на територията на община Самуил.  

Резултатите от обследването показват, че при съществуващото състояние на 

осветителната система, тя не може да осигури нормените показатели от стандарта за улично 

осветление. Има над 53% липсващи или несветещи осветителни тела. Настоящата система 

генерира значителни разходи за електрическа енергия и за експлоатация и поддръжка. 

Изграждането на системата за улично осветление е започнало преди 1989 г. Тя 

представлява съвкупност от захранващи източници, разпределителна електрическа мрежа, 

стълбови линии и арматура, както и сравнително еднотипни осветителни тела.  

През последните 5 години е извършена подмяна на 98% от старите неефективни 

живачни осветители на системата за улично осветление в община Самуил. Въведени са 

предимно нов тип Осветителни тела (КЛЛ) с мощност от 18 до 52 W – 1451 бр. и Натриеви 

Лампи Високо Налягане (НЛВН) с мощност от 100W – 23 броя. Избраните мощности на 

телата са подбрани, така че да отговарят на нормите за съответния клас улици. Ежегодно се 
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извършва смяна на дефектирали лампи и на скъсани или дефектирали ел. проводници. 

Подмяната на уличните лампи в бъдеще ще бъде съобразена с препоръките на Доклада от 

извършеното обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за улично 

осветление на територията на община Самуил от 2018 г.  

 
Таблица 26: Вид, брой и количество на осветителите тела в община Самуил към ноември 2018 г. 

Наименование на населено 
място/улица 

НЛВН 
/ЖЛВН 

100/250W 

КЛЛ  
18-32W 

LED  
20-30 W 

Парково 
ос.тяло КЛЛ 

18-32W 

с.Самуил - Улица:     

Любен Карвелов  4   

Д.Благоев при ЖП прелез  1   

Васил Левски  18   

Пробуда  3   

Вихрен 1 7   

Ивайло  12   

Хаджи Димитър  2  20 

Паисий Хилендарски  15   

П. Пенев  2   

Царева  4   

Димитър Благоев  6   

Тича  3   

Драва  4   

Дунав  2   

Арда  2   

Родопи+Алея Стадион  9   

Никола Вапцаров  13   

Осъм  0   

Паркова  19   

Черни връх  10   

Цар Калоян  6   

Огоста  2   

Струма  5   

Клисура  3   

Бачо Киро  7   

Средец  5   

Космос  4   

Гаврил Генов  7   

Руен  2   
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Пирин  3   

Етър  1   

Ахелой  2   

Мусала  23   

Кавала  6   

Въча 1 1   

Плиска  12   

Хан Аспарух  5   

Морава  1   

Искър  0   

СЕЛА:      

Желязковец  128   

Богомилци  64   

Хума  61   

Кривица  54   

Хърсово  96   

Голям извор 4 83   

Богданци 3 99   

Кара Михал 3 53   

Голяма вода  77   

Пчелина  62   

Здравец 2 94 1 6 

Ножарово 2 82   

Владимировци 7 241   

ОБЩО: 23 1425 1 26 

Източник: Доклад за извършено обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за 

улично осветление на територията на община Самуил 

 

Според препоръките на Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност 

на уличното осветление в община Самуил, за привеждане на системата в допустими норми е 

необходимо цялостна подмяна на осветителните тела със светодиодни (LED осветителни 

тела) и използване на електронна система за управление. 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и генератор на 

разходи в бюджета на Община Самуил. Енергийната политика на местно ниво следва да се 

насочи към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково 

осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за 

приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни 

панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради 

високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово 

финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба. 

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 
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1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общините и 

намаляване на консумацията на електрическа енергия. 

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските 

стандарти и норми. 

3. Намаляване на преките разходи на Общините за улично осветление при осигурено 

високо качество на осветлението. 

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства повишаване 

сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна 

атмосфера. 

 

Възможности за подобряване на ЕЕ в уличното осветление (УО) 

ЕС постави нови изисквания за енергийна ефективност, на които е необходимо да 

отговарят лампите, произведени за пазара на ЕС, считано от 1 септември 2009 г. Традиционните 

крушки с нажежаема жичка и по-малко ефективните халогенни крушки бяха постепенно 

премахнати от пазара в края на 2012 г. Мярката прави разграничение между „безцветни“ 

(прозрачни) и непрозрачни лампи. Непрозрачните ще трябва да достигнат до клас „A“ според 

енергийния етикет на ЕС за лампи, което означава икономия на енергия от 75% или повече, в 

сравнение с традиционните крушки с нажежаема жичка. Такова високо ниво на ефективност 

може да се постигне само от компактните луминесцентни и светодиодните лампи. Въведени 

бяха нови изисквания относно функционалностите на лампите (време за стартиране, живот и 

др.), така че на пазара се допускат само качествени лампи. Задължително изискване е 

поместването на допълнителна информация относно продукта върху опаковката, за да се 

помогне на потребителите да направят правилния избор съобразно предназначението. 

Таблица 27: Подробен план на ЕС за поетапно премахване на неефективните електрически 

крушки 

2010 • Постепенно премахване на линейните луминесцентни лампи („халофосфат“) 

• Етикетиране на баластите за луминесцентни лампи 

• Минимални изисквания за ефективност на баластите 

2011 • Задължителна информация за продукта за осветителни тела 

2012 

• Постепенно премахване на: 

• Луминесцентните лампи от тип „T12" (38 mm) 

• Посочване на ефективността на баласт за газоразрядни лампи с висок интензитет 

• Минимални изисквания за коефициентите на запазване на светлинния поток на лампата 

(LLMF) и коефициентите на дълготрайност на лампата (LSF) 

2015 • Постепенно премахване на: 

• Живачните лампи с високо налягане 

• Натриевите щепселни лампи с високо налягане 

2017 • По-високи изисквания за метал-халогенните лампи 

•  Постепенно премахване на магнитните баласти, само електронни баласти 

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ – 

Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г. 

 

В идеалния случай лампите, осветителните тела и системите за регулиране се 

разглеждат като цялостна система за осветление, в която всички компоненти трябва да 
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работят заедно без проблеми. Сравненията, базирани само на мощността, не са разумни и 

могат да бъдат подвеждащи. Работните характеристики на лампата се измерват в лумени, 

което позволява преки сравнения на количеството светлина.  

Колкото по-висока е стойността на лумените на една електрическа крушка, толкова по-

голямо количество светлина ще произведе тя. Затова винаги се проверява „стойността за 

лумените" на лапмата, а ефикасността на лампата можете да определите от съотношението 

„лумени/ватове“ (колко вата електроенергия са необходими за съответната стойност за 

лумените). 

 

 

 

Таблица 28: Технически характеристики на различни видове лампи за УО 

 

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ – 

Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип на лампата 
Ефективност на 

преобразуване 

(лумени на един ват) 

Средна продъл-
жителност на живота 

(часове) 

Индекс на цве- 
топредаване 

(CRI) 

Крушка с нажежаема жичка 8 - 15 1000 100 

Халогенна лампа на ниско напрежение 12 - 25 2500 100 

Халогенна лампа с инфрачервено покритие 25 - 35 5000 100 

Компактна луминесцентна лампа 50 - 84 6000 - 15000 85 

Луминесцентни лампи T8, конвенцио-нален 

баласт 
47 - 83 8000 >90 

Луминесцентни лампи Т8, трилентови, 

електронен баласт 
до 100 19000  

Луминесцентни лампи T5, електронен 

баласт 

67 - 110 20000 - 30000 80 - 90 

Метал-халогенни лампи 84 - 104 10000 - 15000 >80 

Натриеви лампи с високо налягане 90 - 150 20000 - 30000 25 
 

Натриеви лампи с ниско налягане 120 - 200 12000 - 20000 
 

Светодиоди (LED) 
30 - 90 (до 130) 

50000 + >80 

Органични светоизлъчващи диоди (OLED) 
25 ~10000 >80 
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Фиг.9: Сравнение: Ефективност на лампи 

 

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ – 

Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г. 

Лампите с висока трайност са препоръчителни от екологични съображения и с оглед 

намаляване на разходите за поддръжка. Животът на продуктите винаги следва да се взема под 

внимание. За лампи, които са етикетирани, се препоръчва да се провери класът на енергийна 

ефективност. Когато има такива и в зависимост от приложението, за предпочитане е да се 

използват лампи от класове „А“, „А+” и „А++”. 

 

ІV. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Политиката по енергийна ефективност в община Самуил е насочена към постигане на 

определени цели и приоритети, заложени в развитието на общината като цяло. Общинската 

програма за енергийна ефективност до 2020 г. е подчинена на националната дългосрочна 

програма по енергийна ефективност, която конкретизира тезите на Управленската програма 

на Правителството и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и 

мерките за повишаване на енергийната ефективност. 

Прилагането на успешна политика по енергийна ефективност води до повишаване 

качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за 

намаляване на енергопотреблението, чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на 

енергията. Тенденцията за третиране на енергията като елемент на местната политика и 

планиране от страна на местните власти е условие за рационалното използване на енергията 

на местно ниво. 

Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и в резултат от 

приватизацията в енергетиката, общините придобиха нови функции, насочени към 

намаляване на консумацията на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди, 

намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в 

поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост. 

Общините разполагат с широки правомощия за организация и координация на 

дейностите, свързани с рационалното използване на местните възобновяеми източници. 

Децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници или използването 

на слънчевата, вятърната енергия и биомасата съобразно местния потенциал и нужди е сектор 

с големи перспективи за устойчивото развитие на всяка община. 

Община Самуил провежда политика насочена към оптимизиране на енергийните си 

разходи. Реализираното намаляване на енергопотребление на територията на общината е 

принос за постигане на националната индикативна цел за енергийни спестявания.  
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Основните насоки на местната политика по енергийна ефективност са: 

 Намаляване топлинните загуби в сградите, чрез подобряване на енергийните им  

характеристики; 

 Използване на енергийните ресурси за отопление и охлаждане, чрез 

високоефективни системи; 

 Поддържане на стабилни параметри на микросредата в обитаваните помещения; 

 Създаване условия за насърчаване използването на ВИЕ; 

 Намаляване емисиите на вредните газове; 

 Модернизиране и автоматизиране на осветлението на общинските обекти, чрез 

използването на високоефективни източници на светлина и системи за контрол; 

 Реконструкция на уличното осветление; 

 Насърчаване на добрите практики при договорирането за енергоспестяване. 

 

Приоритетни направления за проекти и мерки за енергийна ефективност: 

 Изграждане на информационна система за състоянието енергийната ефективност в 

община Самуил; 

 Създаване на база данни за информация по мерки за ЕЕ с препоръчителен характер, 

отнасящи се за община Самуил; 

 Насърчаване разработването и осъществяването на проекти за намаляване 

потреблението на енергия в производството на стоки и услугите; 

 Подобряване енергийните характеристики на обществените и жилищни сгради и 

намаляване на топлинните загуби, чрез саниране (пълно или частично); 

 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление, чрез отоплителни 

системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на 

потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в 

отопляваните обекти; 

 Продължаване процеса на обследване на сгради с РЗП над 250 кв. м. и промишлени 

системи с общо годишно потребление над 3 000 MWh. 

 Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на 

осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни 

луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на 

осветеност/; 

 Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление; 

 Обучение на специалисти от общинската администрация, работещи в сферата на 

енергийната ефективност по енергиен мениджмънт; 

 Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането 

за енергоспестяване в общинския сектор; 

 Намаляване емисиите на парниковите газове. Икономията в потреблението на 

енергия, в резултат от въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

не се отразява пряко върху равнището на емисиите на парникови газове, но 

същевременно повишаването на енергийната ефективност води до ограничаване 

необходимостта от производство на допълнителна енергия, а с това се ограничава 

вредното въздействие върху околната среда; 

 Изграждане на постоянно действащ център за информация по енергийна 

ефективност и информационни кампании; 

 Разширяване доброто взаимодействие между общината и областните и национални 

структури и организации. 
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Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до 

повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с това и в 

границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен 

характер. Основни инструменти за това могат да бъдат: 

 одобряване на устройствени планове; 

 използване на екологично съобразени технологии; 

 насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни 

мероприятия. 

Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки: 

- Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия - промишлени 

предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни кампании 

и предоставяне на стимули за намаляване потреблението на енергия; 

-  Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци с енергия. 

Израз на последователната общинска политика по енергийна ефективност са 

извършените обследвания и внедрените частични енергоспестяващи мерки в обществени 

сгради, както и предприетите действия за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление 

в община Самуил. 

 

 

 

 

V. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

Таблица 29: Използвана ел. енергия в общински сгради и обекти на община Самуил по населени 

места за периода 2015-2017 г. 

Населено място 

2015 2016 2017 

kWh 

сума с 

ДДС в 

лева 

kWh 
сума с ДДС 

в лева 
kWh 

сума с ДДС 

в лева 

с. Богданци 7896 2141.48 9606 2464.83 9504 2198.24 

с. Богомилци 22397 6080.44 13458 3425.46 15912 3675.93 

с. Владимировци 9374 2542.02 28858 7219.69 34487 7795.76 

с. Голям извор 10 2.69 386 96.79 565 130.81 

с. Голяма вода 5131 1414.02 5313 1336.29 4860 1058.16 

с. Желязковец 5443 1468.96 5055 1288.93 4004 916.71 

с. Здравец 9640 2622.04 5820 1511.71 7199 1665.58 

с. Кара Михал 476 129.32 1552 408.11 1102 254.68 

с. Кривица 932 253.17 26768 6078.4 10036 2011.15 

с. Ножарово 9118 2522.25 8116 2034.89 7726 1746.01 

с. Пчелина 11353 3085.71 14968 3817.54 17084 3951.79 

с. Самуил 290015 75616.66 277983 67422.45 267077 58189.3 

с. Хума 1274 337.17 7597 1614.07 18029 3771.91 

с. Хърсово 40400 10405.65 38722 9369.68 41907 9142.64 

Общо за общината 413459 108621.6 444202 108088.8 439492 96508.67 

Източник: Община Самуил 
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Енергийното потребление в общински сгради и обекти в община Самуил за периода 

2015-2017 г. е общо 1297153 КWh или 432384 КWh средногодишно. Изчислената консумация 

от сгради и обекти, общинска собсвеност коства 96508,67  лева на общинския бюджет през 

2017 г. Данните в Таблица 29 показват, че консумираната ел.енергия в КWh се запазва 

относително постоянна на годишна база и коства значителни разходи на общинския бюджет. 

Това налага да се търсят решения за внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

намаляване на консумацията на ел. енергия и реализиране на икономии. 

 
Таблица 30: Използвана ел. енергия за улично осветление в община Самуил 

2015-2017 г. 

2015 2016 2017 

kWh 

сума с 

ДДС в 

лева 

kWh 
сума с ДДС 

в лева 
kWh 

сума с ДДС 

в лева 

341568 65584,44 337563 61302,60 324569 56311,20 

Източник: Община Самуил 

Уличното осветление е един от основните разход в  общинския бюджет на Самуил – 

56311,20 лева за 2017 г. Разходите за улично осветление са 37% от всички разходи за ел. 

енергия на общината на годишна база за 2017 г. –  общо 152 820 лева. Данните в Таблица 30 

показват намаляване на разходите за улично осветление в общината, поради въвеждане на 

енергоспестяващи - КЛЛ -  Компактни луминисцентни лампи.  

Разходите за улично осветление могат да бъдат намалени още с въвеждане на 

комбинирано ЛЕД – осветление със соларни панели, препоръчано в Доклада от извършения 

енергиен одит на уличното осветление в общината през 2018 г.  

  За намаляване разходите на ел. енергия от общинския бюджет е необходимо и 

въвеждане на нова система за управление на уличното осветление, обновяване на парковите 

осветителни тела, художествено и фасадно осветление на някой обществени сгради със 

соларни лампи и други мерки. 

Големи загуби на енергия се констатират при битовите абонати на територията на 

общината. Значителен процент от жилищния фонд се състои от сгради с ниска 

енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. 

Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна 

ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. Над 

50% от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни – 

причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата 

възраст. Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките и параметрите 

им по отношение на икономичност на ел. енергия.  

За отопление на жилищните сгради в общината се използват предимно локални 

топлоизточници или печки на дърва. Повечето общински сгради също се отопляват на твърди 

горива – дърва и въглища. Единствено сградата на Общинска администрация – Саумил 

използва локална отоплителна инсталация на газьол, СУ – с. Самуил  и ОУ – с. Владимировци 

се отопляват с дизелово гориво. (Таблица 31) 
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Таблица 31: Разходи за отопление в общински сгради на Община Самуил 2015-2017 г. 

Обекти на 

Община 

Самуил 

2015 2016 2017 

вид 

гориво 

к-во -

кубик/тон/ 

литър 

ст/ст с 

ДДС 

вид 

гориво 

к-во -

кубик/тон/ 

литър 

ст/ст с 

ДДС 

вид 

гориво 

к-во -

кубик/тон/ 

литър 

ст/ст с 

ДДС 

км-во Голям 

Извор 
дърва 4.50 163.40 дърва 10.50 224.77 дърва 7.50 224.40 

км-во 

Ножарово 
дърва 9.00 326.79 дърва 13.50 340.82 дърва 15.50 528.15 

км-во Кара 

Михал 
дърва 0.00 0.00 дърва 2.00 20.00 дърва 2.50 54.44 

к-во Голяма 

Вода 
дърва 6.00 217.86 дърва 12.25 290.74 дърва 15.00 412.00 

км-во 

Богданци 
дърва 5.00 181.50 дърва 13.00 336.41 дърва 9.00 309.76 

км-во 

Владимировци 
дърва 15.00 544.65 дърва 16.50 498.81 дърва 25.00 835.88 

км-во Кривица дърва 5.00 181.55 дърва 9.00 185.96 дърва 5.00 183.22 

км-во 

Желязковец 
дърва 15.00 544.65 дърва 6.00 234.31 дърва 12.00 440.50 

км-во Хърсово дърва 3.00 108.93 дърва 6.80 407.60 дърва 7.00 281.24 

км-во Хума дърва 1.50 54.47 дърва 8.00 176.68 дърва 6.00 206.29 

км-во 

Богомилци 
дърва 8.00 290.48 дърва 11.50 267.61 дърва 5.00 182.94 

км-во Пчелина дърва 5.00 181.55 дърва 11.00 261.71 дърва 6.50 273.29 

км-во Здравец дърва 0.00 0.00 дърва 12.50 363.05 дърва 5.00 173.37 

Община 

Самуил 
газьол 3740.00 5262.66 газьол 7010.00 11345.40 газьол 8626.00 16973.19 

ДВХУИ 

Самуил 

въглища 45.00 14502.00 въглища 54.00 16430.23 въглища 45.00 13510.17 

дърва 60.00 2233.89 дърва 65.00 2265.19 дърва 135.00 4618.08 

дърва  0.00 0.00 дърва  81.00 2547.65 дърва 0.00 0.00 

ЦНСТ Хърсово дърва 57.00 2125.57 дърва 49.00 1393.96 дърва 48.00 1325.45 

ЦДГ Богданци 
въглища 0.00 0.00 въглища 0.00 0.00 въглища 1.50 470.40 

дърва 5.50 130.01 дърва 6.50 200.35 дърва 0.50 15.31 

ЦДГ Голяма 

Вода 
дърва 7.50 234.37 дърва 6.00 228.62 дърва 6.50 243.71 

ЦДГ Хърсово дърва 9.00 326.70 дърва 15.00 618.50 дърва 8.30 342.23 

ЦДГ 

Желязковец 
дърва 9.50 269.70 дърва 23.74 1251.81 дърва 0.00 0.00 

ЦДГ Здравец дърва 10.00 363.00 дърва 15.00 789.50 дърва 13.50 628.27 

ЦДГ Ножарово дърва 15.00 516.57 дърва 12.00 539.21 дърва 8.00 359.47 

ОДЗ Самуил 
въглища 0.00 0.00 въглища 2.00 627.20 въглища 1.15 345.98 

дърва 32.50 1179.75 дърва 45.50 2349.47 дърва 45.00 1491.08 

ЦДГ 

Владимировци 

дърва 24.00 895.87 дърва 30.00 1519.76 дърва 20.00 893.05 

въглища 3.49 1295.77 въглища 5.00 1556.67 въглища 0.00 0.00 

ЗЖХУИ 

Самуил 

въглища 6.10 1995.76 въглища 5.90 1806.23 въглища 5.60 1718.73 

 дърва 90.90 4020.95 дърва 21.00 704.45 дърва 5.00 181.44 

дърва 20.00 610.56 дърва 34.50 1262.34 дърва 29.50 1000.05 

ЗЖХУИ 

Богомилци 

въглища 1.20 391.92 въглища 4.00 1201.40 въглища 2.00 648.00 

дърва 0.00   дърва 45.50 1580.15 дърва 55.00 2003.23 

дърва 9.00 572.40 дърва 3.00 190.80 дърва 0.00 0.00 
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ЦСРИ Вл-ци дърва 16.60 523.91 дърва 4.00 149.76 дърва 16.00 559.04 

ЦНСТ Пчелина 
въглища 5.50 1773.32 въглища 5.50 1680.80 въглища 4.30 1277.45 

дърва 97.00 3522.07 дърва 27.00 1142.47 дърва 50.00 2175.27 

ЗЖ Кривица 
въглища 0.00 0.00 въглища 0.46 145.64 въглища 1.20 388.80 

дърва 60.00 791.72 дърва 12.00 373.29 дърва 13.00 443.65 

ЦОП Самуил дърва 15.00 638.70 дърва 10.00 400.17 дърва 20.00 1042.06 

Ясла Самуил дърва 0.00 0.00 дърва 1.00 35.93 дърва 4.50 150.89 

ЦНСТ Хума 
въглища 0.00 0.00 въглища 7.00 2041.20 въглища 14.00 4210.30 

дърва 0.00 0.00 дърва 9.50 627.00 дърва 42.00 2111.90 

ОУ "Христо 

Ботев" 

с.Владимировци 

ДГ 10827.00 13462.03 ДГ 9183.00 13423.38 ДГ 10647.00 20596.43 

ОУ 

"Св.Климент 

Охридски" 

с.Желязковец 

дърва 55 2818.05 дърва 36 2120 дърва 24 1680 

ОУ 

"Св.Паисий 

Хилендарски" 

с.Хърсово 

дърва 105 6334.57 дърва 70 4800 дърва 100 9900 

СУ "Св. Св. 

Кирил и 

Методий" - 

Самуил 

ДГ 22957 28544.18 ДГ 22190 32436.55 ДГ 16420 31559 

Общо - лева     98131.83     113393.55     126968.11 

 

Данните в Таблица 31 показват, че разходите за отопление на обекти и сгради, 

общинска собственост нарастват средно с 12% на година за последните три години. За 2017 г. 

отоплението е коствало на общинския бюджет общо 126 968 лева. Анализът показва 

едновременно нарастване на потребяваните количества твърди и течни горива по обектите и 

покачване на цените. 

Общо за консумирана ел.енергия в общински сгради, улично осветление и 

потребени течни и твърди горива за отопление за 2017 г., Община Самуил е 

изразходвала 279788 лева от Общинския бюджет. През 2015 г. тези разходи са възлизали 

на 272338 лева. Наблюдава се намаляване на консумираните количества ел.енергия, за 

сметка а по-големите разходи за отопление, които водят до общо повишаване на 

разходите в Общинския бюджет с 3% за последните 3 години. 

Изводът, който се налага е, че Община Самуил трябва да вземе спешни мерки за 

повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд и подмяна на 

източниците на отопление и вътрешните отоплителни инсталации в обектите.  

 

VI. ЦЕЛИ И ОБХВАТ 

Целите на общинската енергийна стратегия за ЕЕ са интегрирани в общия контекст на 

държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и 

Енергийна стратегия на Р.България. Енергийната стратегия включва следните основни цели: 

 насърчаване на инвестиции в ЕЕ при крайния потребител; 

 подкрепа, вкл. чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, 

които имат значителен социален ефект; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 намаляване на енергийните загуби; 

 опазване на околната среда. 
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Приоритетите на община Самуил за повишаване на енергийната ефективност са в 

зависимост от националните цели за енергийна ефективност и в съответствие със 

стратегическите цели и политиката за устойчиво енергийно развитие, заложени в Общинския 

план за развитие за периода 2014-2020 г.   

Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община Самуил е 4 

години от 2018 г. до 2021 г., като е съобразен със съществуващите възможности за 

финансиране на енергоспестяващи мерки. 

Основната цел при разработването на настоящата общинска програма за енергийна 

ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до 

енергийни спестявания, както и приоритетните проекти и източниците на финансиране за 

тяхното изпълнение. Прилагането на енергоефективни мерки през последните години е 

задължително не само за намаляване на разходите в общинския бюджет, но и за повишаване 

на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия като цяло.  

ГЛАВНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на програмата е:  

Усъвършенстване на системата от мерки за енергийна ефективност в 

община Самуил и постигане на устойчив модел за потребление на енергия в 

съответствие с нормативно определените параметри и стандарти. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

П1: Подобряване на енергийното управление на територията на община Самуил, чрез 

намаляване разходите за енергия, внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки в 

обществения, частния и бизнес сектор. 

П2: Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез методите на 

енергийната ефективност, балансирано оползотворяване на местния потенциал от 

възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата. 

П3: Създаване на единна информационна система за енергопотреблението и 

повишаване на местния капацитет и информираност на гражданите за икономия на енергия, 

наблюдение и контрол на енергийната ефективност в жилищни, промишлени и обществени 

сгради. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради  

2. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради 

3. Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради  

4. Повишаване ефективността на уличното осветление  

5. Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ 

6. Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ 

Така формулираните цели могат да бъдат постигнати с реализацията на конкретни 

проекти, дейности, мерки и инвестиции от страна на обществения, частния и бизнес сектори в 

общината. Важен момент е да се постигне намаляване на брутното крайно потребление на 

електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане; да се ограничи 

потреблението на горива в транспорта и да се внедрят високоефективни технологии от ВИ.  
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Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в 

развитието на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност, 

насърчаване използването на енергия от ВИ и пазарните условия.  

В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за 

изменение и допълнение по целесъобразност през целия програмен период до 2020 г.  

 

 

VІІ. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ  

Това е най-важният етап от разработването на Програмата за енергийна ефективност 

(ПЕЕ) на община Самуил до 2021 г. От правилния избор на проекти, мерки и дейности за 

намаляване на енергийното потребление зависи успешното и ефективно изпълнение на ПЕЕ.  

Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ) са представени на следващата диаграма: 

Първоначално се определят обектите, в които ще бъдат предприети мерки за 

намаляване на енергийната консумация. След това се пристъпва към избор на конкретни 

дейности и мерки, които ще бъдат предприети в определените обекти. На тази основа е важно 

да се прецени рационалността от обединяване и групиране на мерки и обекти с цел по-лесното 

планиране и изпълнение на група сходни дейности за енергийна ефективност. Това ще улесни 

кандидатстването за финансиране за тяхното изпълнение от различни фондове и европейски 

програми. 

 

 

 

 
Фиг. 10: Средни периоди на откупуване на най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки 

 
Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на 

дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори 

за измерване, контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни 

инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 

Изборът на обекти, дейности, мерки и проекти следва да бъде направен на база 

технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на енергийното потребление 

след тяхното реализиране. Също така при избора е необходимо да бъдат взети предвид срокът 

на възвръщаемост на вложените инвестиции, прилагане на ефективни технологии в 

съответната област, както и следните особености:  
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 достъпност на избраните мерки и дейности; 

 степента на амортизация на обектите и инсталациите;  

 ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

 проследимост на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ; 

 ясни контролни механизми за вложените бюджетни средства; 

 възможност за мултиплициране на резултатите от използването на избраните мерки 

и дейности в други обекти със значителна енергийна консумация.  

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с 

подобряване техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - изолация на 

външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. Чрез използване на съвременни 

изолационни материали и дограми, изброените мерки водят до понижаване коефициента на 

топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване степента на 

инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна ефективност. Следващите 

по значимост мерки са подобряване функционирането на котелни инсталации и абонатни 

станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. Веднага след тях се 

нарежда мярката за подобряване работата на сградните инсталации за отопление, топла вода и 

вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите – 

отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане 

на автоматика и др. Останалите мерки не са предписвани често, но и те от своя страна също 

водят до сериозна икономия на енергия.  

Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху 

икономията на енергия, което е онагледено на долната диаграма. 

 

 
 

Фиг. 11: Спестена енергия в % от въвеждане на различни енергоспестяващи мерки 
 

 
 

Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - 

ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, 

контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други 

(въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност може да се обвърже с препоръките 

в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска 

собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната 

изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за 

въвеждане на слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, 

базирано на ВЕИ или други енергоефективни източници. 
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Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение 

за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Самуил. Най-общо 

предприеманите мерки могат да бъдат разделени на посочените по-долу две основни групи. 

Административни мерки: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт на територията на общината и 

функционираща Общинска администрация в съответствие с регламентираните 

права и задължения в ЗЕЕ. 

 Ефективно общинско планиране за внедряване на ЕСМ в сгради и обекти, 

общинска собственост. 

 Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и бизнес 

сектори за внедряване на ЕСМ в жилищни и стопански сгради и използване на 

високоефективни енергийни консуматори и съоръжения. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови. 

 Модернизация на уличното, парково и фасадно осветление. 

 Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината. 

 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

ползите и практическите особености на използването на консуматори с висок 

енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на ЕСМ в сгради. 

Технически мерки: 

 Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на сградния фонд на 

територията на общината: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - 

Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по 

абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, 

контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по 

сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и 

т.н.) 

 Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на външната 

осветителна уредба в общината. След изтичане на амортизационния срок на 

съществуващата система за улично, парково и фасадно осветление, изграждане на 

нова по-икономична с използване на енергия от възобновяеми източници, след 

извършен пълен енергиен одит. 

 Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с висок енергиен 

клас в обществения, частния и бизнес сектор. 

 Мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност в транспорта – 

подновяване на автопарка и оптимизиране на транспортните схеми. 

 
Таблица 32: Списък с приоритетни дейности и проекти за енергийна ефективност в община 

Самуил до 2021 г. 

№ Проект Прогнозна стойност 

(лева) 

Източник на 

финансиране 

1 Въвеждане на ЕСМ в частни 

жилищни сгради на територията 

на община Самуил 

200000 Национална програма за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради 

2 Оптимизиране работата на 

уличното осветление в 

общината 

10000 Общински бюджет 

3 Създаване на информационна система 

за енергийната ефективност в  

1000 Общински бюджет 
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общината, включваща база данни за 

енергийните разходи и потребление от 

всички сектори и системи  

4 Обучение на специалисти от 

Общинската администрация, 

работещи в сферата на енергийната 

ефективност  

- ИПА, АУЕР и др. 

5 Провеждане на ежегодни 

информационни кампании за ползите 

от въвеждането на ЕСМ 

1000 Общински бюджет 

6 Извършване на енергайни 

обследвания на общинския сграден 

фонд и издаване на сертификати за ЕЕ 

за обекти над 250 кв.м. РЗП и 

подлежащи на саниране сгради 

5000 Общински бюджет 

7 Въвеждане на ЕСМ  /саниране/ на 

сгради на кметства в селата на община 

Самуил 

100 ПРСР, Национални и 

други донорски програми 

8 Обновяване на отоплителните 

инсталации на общински сгради и 

смяна на източниците на отопление 

100 ПРСР, Национални и 

други донорски програми 

9 Повишаване на енергийната 

ефективност на стопански сгради в 

общината 

 

300 Частни инвестиции, ПРСР 

и други донорски 

програми 

 ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА   

 

VІIІ. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

При изпълнението на мерките за енергийна ефективност, включени в настоящата 

Програма на община Самуил ще се постигнат следните ефекти: 

 Икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези 

средства за други дейности 

 Екологичен – прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до 

положителни ефекти по отношение на околната среда, включително ограничаване на 

вредните емисии в атмосферата. 

 Повишаване качеството на общинските услуги – с реализацията на мерките за 

енергийната ефективност ще се подобрят общинските услуги, предимно чрез 

подобряване комфорта, качеството на отоплението в детските градини, училищата и 

други обществени сгради и институции. 

 Обществена подкрепа и одобрение на политиката на Общината за енергийна 

ефективност. 

Най-общо резултатите, които ще се постигнат с реализирането на настоящата 

Програма могат да бъдат обобщени така: 

 икономия на топлинна енергия; 

 икономия на електрическа енергия; 

 икономия на горива; 

 намалени емисии парникови газове; 

 икономия на финансови средства и оптимизиране на бюджетните разходи. 

С приложените ЕСМ ще бъде удължен експлоатационния срок на сградите и техните  

инсталации и съоръжения.  
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За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, 

но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е 

важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на 

база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. 

Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на 

горивата на международните пазари, поради което срокът на откупуване може да се окаже по-

малък, в сравнение с направените изчисления.  

В дългорсочен план изпълнението на общинската Програма за ЕЕ ще доведе до: 

 опазване на околната среда; 

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

 подобряване на условията и стандарта на живот на хората в община Самуил; 

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на 

крайните клиенти от цените на горива и енергии; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места; 

 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма 

сигурност на доставките; 

 подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на 

околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Р. България по:   

- Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата, ратифициран от Народното събрание със закон от 16.03.1995 г.  

- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 година, съгласно който страната 

ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през периода 2008-2012 г. 

с 8 % от общото количество емисии спрямо базисната 1988 година.  

 

IX. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Програмата за 

енергийна ефективност да се изпълни на няколко етапа:  

Инвестиционно намерение  

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи 

дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на 

изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица 

маркетингови, технологически и други въпроси.  

Предварително проучване  

Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за 

състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за 

намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, 

енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.  

Инвестиционен проект  

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради 

спецификата и обема на предвидените дейности – например Подмяна на отоплителната 

инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с котел на пелети и др.  

Подготовка и изпълнение на строителството  

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел.  

Мониторинг  
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За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на 

съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на 

параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката 

на инсталациите и др. 

 

X. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ  

Съгласно чл.12, ал.4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за енергийна 
ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните ведомства. Освен тях 
за изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ може да се търси финансиране от следните 
подходящи източници:   

 кредитна линия за енергийна ефективност  

 оперативни програми  

 заеми от търговски банки  

 ESCO услуги  

 безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 

Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми  

 финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ 

проекта “под ключ”  

 заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка и др. 

Финансирането на дейностите от Общинската програма за енергийна ефективност на 

община Самуил за периода 2018 – 2021 г. може да бъде осигурено по различни начини.  

Най-общо подходите за финансиране са два: 

 Подход „отгоре – надолу” – анализ на съществуващата законова рамка за  

формиране на общинския бюджет, прогнозиране на бюджета и използване на специализирани 

източници. 

 Подход „отдолу – нагоре” – основава се на комплексни оценки на възможностите  

на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства или публично-частни 

партньорства (ПЧП). 

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-

ефективно да се възползва от тях, е необходимо: задълбочено проучване на условията за 

финансиране; правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена 

програма или фонд; точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство; 

достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта; ресурсно 

обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.  

Цялостно или частично финансиране на инвестициите в енергийна ефективност може да 

бъде осигурено чрез национални, европейски и международни програми и фондове. По-

важните източници на средства, които могат да осигурят възможности за финансиране на 

проекти за енергийна ефективност са: 

 Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките 

по Програмата за енергийна ефективност  

 Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или Национални 

програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради. 

 Европейските програми и фондове, които предлагат възможности за финансиране на 

проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници са:  

- Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

- ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ 

- ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” 
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Други начини за финансиране:  

 Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по  

енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства.  

 Публично-частно партньорство (ПЧП) 

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е 

дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за 

финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с 

оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния 

риск и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното 

търсене. ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор 

публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество 

на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира 

своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на 

необходимото количество и качество на услугата. 

Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община Самуил 

се обуславя от наличието на следните предпоставки: 

- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти; 

- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим 

- обществен интерес; 

- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели; 

- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със 

съществуващите най-добри практики; 

- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване 

на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства); 

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с 

обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и 

възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите); 

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за 

осъществяване на инфраструктурни проекти. 

 

 ЕСКО услуги 

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. 

ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. 

Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на 

енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички 

разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата 

икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е 

специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. 

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в 

сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление 

и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от 

следните схеми: 

o Договор с гарантиран резултат 
При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на 

икономии. Приложното поле за използването на този инструмент са взаимоотношенията с 

фирми за енергоефективни услуги, по които възложители са учреждения и институции на 

бюджетна или общинска издръжка (болници, училища, детски заведения, санаториуми, 

пансиони за стари хора, домове за инвалиди, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, 

хотели, почивни домове, административни сгради и т.н.). Фирмите за енергоефективни услуги 

с гарантиран резултат (известни като ЕSCО) осигуряват със собствени средства ЕSCО-услуги 
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и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка) при гарантирано ниво на 

енергийните спестявания, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието 

за извършване на тези услуги се обективира в договор между ЕSCО-фирмата и съответния 

клиент. Изпълнението на мерките води до намаляване на енергийните разходи и намаляване 

на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите на инвестицията се 

изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като постигнатата печалба се разпределя 

между договарящите страни. 

o Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за 

издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество 

електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава 

зелен сертификат, който е без налична ценна книга и се издава и регистрира от ДКЕВР. 

Съгласно чл.163 от ЗЕ, производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като 

вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената 

електроенергия на преференциални цени. Механизмът „Международна търговия с емисии“ е 

залегнал в член 17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват 

помежду си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 - 2012 г., с цел 

икономически най-ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ ще могат директно 

да продават зелените си сертификати на заинтересовани лица, по цена която се определя от 

търсенето и предлагането. 

 Финансиране от НФЕЕВИ 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източнии“ (ФЕЕВИ) е юридическо 

лице, създадено по силата на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Фондът управлява 

финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с 

посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от други 

донори. 

 Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) 

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение „Дълг 

срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството 

на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на 

Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на 

„Дълг срещу околна среда” и „Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани 

емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови 

газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на други видове 

споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 

предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът допринася за 

изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от страната международни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд 

е независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 

 Кредити по специализирани кредитни линии и заеми от търговски банки  
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за 

България (КЛЕЕВЕИ). Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в 

сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя 

кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на 

частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за 

възобновяеми енергийни източници. Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска 

Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, 

Банка Пиреус, Райфайзенбанк. 

Финансиране от международни програми и фондове: 
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 Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно 

финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни 

условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за 

конкурентоспособност и иновации (CIP). Основен приоритет са нови и възобновяеми 

енергийни източници (ALTENER). В рамките на този приоритет се финансират проекти по: 

добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за 

отопление/охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите; 

проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са 

видими на територията на целия Европейски съюз. 

 ELENA 

Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и 

Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни 

програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA 

(European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и 

изпълнение на проектите. ELENA да покрива до 90% от разходите за техническа подготовка 

на инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за 

структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за 

създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може 

да ги възстанови. Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, 

обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по 

програма „Интелигентна енергия Европа". Предварително изискване към получателите на 

средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-

20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото 

потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия). 

 „Хоризонт 2020“ 

„Хоризонт 2020“ заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която 

обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро. „Хоризонт 2020“ е най-

голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-

годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането 

за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на 

предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и 

финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската 

комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на 

Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни 

партньорства с индустрията и страните членки.  

В областта „Сигурна, чиста и ефективна енергия” Програмата ще осигури подкрепа за 

целите 20/20/20 относно климата и енергията с изследвания относно технологични и 

икономически аспекти на енергийните доставки, ефективността, нисковъглеродните 

технологии, преносните мрежи за енергия/електроенергия.  

 

XI. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ  

 
Резултатите от изпълнението на общинските програми за ЕЕ не винаги са очевидни и 

това затруднява тяхната измеримост и оценка на изпълнението. Често въздействието от 

изпълнението на някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може 

допълнително да усложни анализа и оценката на резултатите.  

В тази връзка една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е 
мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на 
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дейностите и мерките. Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на 
изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности 
позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е неудовлетворителен 
или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на 
генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които 
следва да бъдат предприемани последващите действия.  

За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на 
оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва 
набор от показатели. Последните трябва да бъдат предварително или достатъчно рано 
определени по отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат да бъдат 
използвани получените от тях данни. В повечето случаи това ще бъдат целеви стойности, 
които в агрегиран вид ще съответстват на целите на стратегическия документ. Мониторингът 
осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на 
стратегическия документ. 

Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за 
наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и 
утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще 
извършва:  

 периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на 
целите  

 разглеждане на резултатите от междинните оценки  

 анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите  

 оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите  

 разглеждане на предложенията за промяна на мерките  

 предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ  
За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка 

на постигнатото, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, 

което служи като основа за  определяне реализацията на проектите. 

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или 

качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

Таблица 33: Специфични цели и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване  

№ Специфични цели  Мерки за ЕЕ Очаквани резултати Индикатор Мярка 
Източник на 

информация 

1 Подобряване на 

енергийните 

характеристики 

на общински 

сгради  

 

Извършване на 

енергийни 

обследвания и 

сертифициране 

на обекти; 

 

Саниране на 

общински сгради 

и внедряване на 

ЕСМ 

 

Извършени енергийни 

обследвания на сгради 

общинска собственост; 

Определяне на енергийните 

характеристики на сградите; 

Идентифицирани мерки за 

подобряване на енергийната 

ефективност на сградите; 

Въведени ЕСМ в общински 

сгради; 

Намаляване потреблението на 

енергия от санираните обекти; 

Повишаване на комфорта на 

обитаване на обектите; 

Увеличаване на 

експлоатационния срок на 

Сгради с 

извършени 

енергийни 

обследвания

; 

 

Обновени 

общински 

обекти; 

 

Количество 

спестена 

енергия; 

 

Количество 

спестени 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

 

 

Резюмета и доклади 

от извършени 

енергийни 

обследвания на 

сгради; 

 

Технически и 

работни проекти; 

 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия; 

 

Актове за 

въвеждане в 
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обектите; 

Намаляване разходите за 

потребявана енергия в 

общинския бюджет.   

емисии на 

СО² 

 

Реализирани 

икономии в 

общинския 

бюджет  

 

 

Лева 

 

 

експлоатация; 

 

Годишни отчети за 

изпълнение на 

общинския бюджет. 

 

2 Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

жилищни сгради 

 

Саниране на 

жилищни сгради 

и внедряване на 

ЕСМ 

 

Въведени ЕСМ в жилищни 

сгради; 

Намаляване потреблението на 

енергия от санираните обекти; 

Повишаване на комфорта на 

обитаване на обектите; 

Увеличаване на 

експлоатационния срок на 

обектите. 

Обновени 

жилищни 

сгради; 

 

Количество 

спестена 

енергия; 

 

Количество 

спестени 

емисии на 

СО² 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

 

 

 

Технически и 

работни проекти; 

Издадени 

разрешения за 

строеж; 

Актове за 

въвеждане в 

експлоатация; 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия.  

3 Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

стопански сгради  

 

Саниране на 

стопански сгради 

и внедряване на 

ЕСМ 

 

Въведени ЕСМ в стопански 

сгради; 

Намаляване потреблението на 

енергия от санираните обекти; 

Подобряване условията на 

труд; 

Увеличаване на 

експлоатационния срок на 

обектите. 

 

Обновени 

стопански 

сгради; 

 

Количество 

спестена 

енергия; 

 

Количество 

спестени 

емисии на 

СО² 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

 

 

 

Технически и 

работни проекти; 

Издадени 

разрешения за 

строеж; 

Актове за 

въвеждане в 

експлоатация; 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия.  

4 Повишаване 

ефективността на 

уличното 

осветление  

 

Извършване на 

енергийно 

обследвание на 

уличното 

осветление в 

населените места 

на общината 

 

 

Обновяване и 

модернизиране 

на уличното 

осветление в 

населените места 

на общината 

Извършено енергийно 

обследване на системата за 

улично осветление на 

територията на общината; 

Определяне на енергийните 

характеристики на общинската 

мрежа за улично осветление; 

Идентифицирани мерки за 

подобряване на енергийната 

ефективност на общинската 

мрежа за улично осветление; 

Намаляване потреблението на 

енергия и повишаване 

качеството на уличното 

осветление; 

Намаляване разходите за 

улично осветление в 

общинския бюджет.   

Извършени 

енергийни 

обследвания 

на улично 

осветление; 

Населени 

места с 

модернизира

но и 

обновено 

улично 

осветление; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени 

емисии на 

СО² 

Реализирани 

икономии в 

общинския 

бюджет 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

 

Лева 

 

Резюмета и доклади 

от извършени 

енергийни 

обследвания; 

 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия за улично 

осветление; 

 

Годишни отчети за 

изпълнение на 

общинския бюджет.  
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5 Повишаване 

капацитета на 

местната власт в 

областта на ЕЕ 

 

Привличане на 

инвестиции и 

реализиране на 

проекти за ЕЕ; 

Придобиване на 

опит и 

изграждане на 

административен 

капацитет за 

управление на 

проекти в 

областта на ЕЕ. 

Прилагане на 

енергиен 

мениджмънт в 

обекти, общинска 

собственост. 

Изпълнение на заложените в 

общинската ПЕЕ проекти и 

дейности; 

 

Проведени обучения на 

общински служители за 

енергиен мениджмънт и 

управление на проекти в 

областта на ЕЕ; 

 

Оптимално потребление на 

енергия от обектите общинска 

собственост; 

 

Създадена информационна 

система за наблюдение и 

контрол на енергийното 

потребление в общински 

обекти. 

Реализирани 

проекти в 

областта на 

ЕЕ; 

Проведени 

обучения; 

Обучени 

общински 

служители за 

ЕЕ; 

Създадени 

информацио

нни системи 

за 

наблюдение 

и контрол на 

енергийното 

потребление 

в общински 

обекти. 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

Документация на 

реализираните 

проекти; 

Присъствени 

списъци, 

сертификати и 

други документи за 

проведени 

обучения; 

Годишни справки от 

създадената 

информационна 

система за 

количествата 

потребявана 

енергия и 

генерираните 

разходи. 

 

 

6 Повишаване 

информираността 

на гражданите и 

бизнеса за ЕЕ 

 

Организиране и 

провеждане на 

информационни 

дни, кампании, 

семинари, 

курсове и 

обучения с цел 

повишаване 

познанията и 

културата на 

гражданите и 

бизнеса в 

областта на ЕЕ  

Подобрена информираността 

на гражданите и бизнеса по 

въпроси, свързани с ползите 

от въвеждане на ЕСМ 

Проведени 

информацио

нни 

кампании; 

Проведени 

семинарии  

обучения; 

Изработени 

информацио

нни 

материали; 

Публикации 

в медии. 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

Присъствени 

списъци; 

 

 

Снимки; 

 

Копия на 

информационни 

материали; 

 

Копия на 

публикации в 

медии. 

 

Наблюдението и контрола на общинската програма за ЕЕ трябва да се осъществява на три 

равнища.  

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика 

на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на 

кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя периодично 

доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за 

актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното 

отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на 

годишния план и се представя на Общинския Съвет. 

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. 

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно 

изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ. 

Трето равнище: АУЕР 

 

XII. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО                       

Отчитането на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност се осъществява 

пред АУЕР. Общинска администрация - Самуил има задължението ежегодно да изпраща 

попълнени отчети за напредъка по изпълнението на настоящата Програма за енергийна 

ефективност до Изпълнителния директор на агенцията.  
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Съгласно Чл.12, ал.5 от ЗЕЕ, държавните и местните органи представят ежегодно на 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отчети за 

изпълнението на Програмите за енергийна ефективност. Отчетите съдържат описание на 

дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се 

представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на 

съответните дейности и мерки. Отчетите се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния 

директор на агенцията и се публикуват на интернет страницата на Общината.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общинската програма за енергийна ефективност на община Самуил 2018 – 2021 г. е 

основен документ за провеждане на балансирана и устойчива енергийна политика на местно 

ниво. Тя дава възможност да се оптимизират подходите и методите за вземане на съответните 

решенията от страна на Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията.  

Целеният резултат от изпълнение на програмата е: 

 Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и електрическа 

енергия на територията на община Самуил; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението. 

От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е „еднократен акт” 

със завършен краен продукт, водещ до решаване на проблемите на общината. Тя подлежи на 

допълнения и актуализация – т. нар. „подход на стратегическо планиране и програмиране”, 

при който планирането динамично и последователно се детайлизира на отделни етапи.  

При създаването на Програмата за ЕЕ на община Самуил се прилага този подход, като 

се спазва изискването за непрекъснато отчитане на динамично променящите се във времето 

условия, фактори и предпоставки с оглед реализирането на дългосрочните и краткосрочните 

цели на местната политика за устойчиво енергийно развитие.  

Програмата има отворен характер и срока на действие може да се усъвършенства, 

допълва и променя в зависимост от законодателни промени, новопостъпили данни, 

инвестиционни намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.  

Настоящата програма е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за 

енергийна ефективност (ЗЕЕ) и е приета с Решение на Общински съвет – Самуил № 

................................... от ....................................... 
         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                               /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:………….... 

                            /Дамла Ахмед/ 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

от заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-860 от д –р Бейтула Сали – 

Кмет на Община Самуил 

ОТНОСНО Приемане на План-сметка за приходите и разходите 

за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозване на битовите 

отпадъци, обезвреждането им на депо и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Самуил за 2019 година . 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.853 

 

По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/ таксата за битови отпадъци е местна такса, която се 

определя от Общинския съвет и се събира от общината. Съгласно 

чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при спазването на 

следните принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на Общината по 

предоставянето на услугата; 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите 

услуги и повишаване на тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и 

заплащане на местните такси. В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, 

Общински съвет – Самуил с Решение №33.404 по Протокол № 33 

от 17.03.2003 год. е приел Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Самуил, в която е указан редът за администриране и 

събиране на таксата за битови отпадъци. Същата се актуализира 

ежегодно при промяна на нормативните условия. 

Към настоящия момент Общинският съвет не е променил 

размера и основата за определяне на таксата за битови отпадъци 

за 2019 година. 

 

      Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите 

по реда на чл. 66 от ЗМДТ и съгласно  разпоредбите на чл. 60 и 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци /ДВ бр.7/20.01.2017 г./  за 2019 г. се 
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предвижда Община Самуил  да внесе отчисления и обезпечения в 

следните размери: 

- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./тон; 

     - за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо за 2018 г. – 57,00 лв./тон; 

 - за  отчисления за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо– 3,86 лв./тон; 

или общо за отчисления и обезпечения за 2019 година- 71.46 

лв./тон. 

Тук е от изключителна важност намаляването на количеството 

събрани,транспортирани  и депонирани отпадъци на територията 

на Община Самуил. 

Одобрена е схема, според която в  населените места в общината 

върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се 

изграждат площадки или се обособяват места, където са 

разположени общите съдове за съхранение на битовите отпадъци 

с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно 

най-удобно няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един 

съд за съхранение на битовите отпадъци. При запълване на най-

близкия съд битовите отпадъци следва да се изхвърлят в съседен 

незапълнен. Тази схема подлежи на изменение и допълване, 

предвид възникване на допълнителни потребности от съдове за 

смет. Още повече, че се касае за отпадъци, които ще се генерират 

през предстоящата година и често не биха могли да бъдат 

предвидени дори с приблизително точност. 

План-сметката за 2019 г. е разработена на база 

необходимите разходи на Общинско предприятие “Самуил 2011” 

за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и поддържането 

на чистотата на териториите за обществено ползване, както 

обезпеченията и отчисленията породени от нормативни актове на 

Министерски съвет. В план-сметката са включени и разходи за 

горива и материали във връзка с управлението и контролирането 

на дейностите по чистотата. 

План-сметката е съобразена и с честота на събиране и 

сметоизвозване по населени места и райони за  2019 година, 

определена със Заповед №744/12.10.2018 г. на Кмета на Община 

Самуил. 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2019 г. са 

разчетени на база численост в дейност “Чистота”.  

Щатната численост към бюджета на Общинско 

предприятие “Самуил 2011” за 2019 г., която ще обслужва 

дейностите по чистотата е 8 бр. 

Планираните разходи са съобразени с честотата на 

сметосъбирането и транспортирането им, която е ежеседмична за 

селата Самуил и Владимировци , а за останалите населени места 

от територията на Община Самуил е най-малко два пъти месечно. 

За необходимите средства за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2019 г. предлагаме  План-

сметка от проекта на решението /Приложение №1/: 

Общият размер на разходите за 2019 г. възлизат на 314 844.00 лв. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.62,чл. 66, ал. 1 и 

чл. 67, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси; чл. 16 и чл.16а 

от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услуги на територията на Община Самуил, 

Общински съвет – Самуил Общински съвет Самуил  ссъс „За” –  

17   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

РЕШИ: 

1. І.   Общински съвет-Самуил одобрява така 

изготвената План-сметката за необходимите  разходи 

за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

депониране и поддържане чистотата на територии за 
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обществено ползване за 2019 г. съгласно Приложение 

№1:  

   I.Разходи 

Приложение №1 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и 

елементи за 

всички населените места  в Община Самуил за 2019 година 
 

1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови 

отпадъци 

    

Разход 

лв. 

  § 10 00 - Издръжка 7  000 

  § 10 15 - Материали 7  000 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община 

Самуил и транспортирането им до Регионално депо- в гр. Разград за 

обезвреждането им 

  
Разходи на Общинското предприятие "Самуил 2011" за 

почистване 
202 800 

  § 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения 66  000 

  § 02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала           4 000 

  

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 
17 600 

  

§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и 

държавата 
9 200 

  § 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя  5 200 

  

§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодател 
3 200 

  § 10 00 - Издръжка 112 200 

  § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 900 

  § 10 15 - Материали 18 000 

  § 10 16 - Вода, горива, енергия 38 000 

  § 10 20 - Разходи за външни услуги 45 000 

  § 10 30 - Текущ ремонт 5 800 

  § 10 51 - Разходи за командировки 100 

 § 10 62 - Разходи  застраховки 4 400 

 § 19 00 – Данъци и такси 3000 

 

§ 19 01 – Разходи за държавни данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
2 500 

 

§ 19 81 – Разходи за общински данъци,такси,наказателни 

лихви и адм.санкции 
500 

  Заета щатна численост - брой 6 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 

други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 

и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

  
  

 

100 044.00 

  

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./тон 

 

 

14 840 

 

  

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните неопасни 

отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за 

всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от “Наредба 

№7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци”-

съгл.чл.20,ал.1,т.1в за 2019 г. – 57,00 лв./тон 

79 800 

  

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на 

депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 

60 от ЗУО за всеки тон / “Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци”– 3,86 лв./тон 

5 404 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, паркови и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

  § 10 00 - Издръжка 5000. 00 

  § 10 15 - Материали 5000. 00 

  Общо разходи:  314 844.00 
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ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския 

съвет предложение за разпределение на преходния остатък от 

такса битови отпадъци за 2018 г. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

от заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-861 от -р Бейтула Сали Мюмюн 

Кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: ААккттууааллииззаацциияя    ннаа  ббююдджжееттаа    ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  ззаа    

22001188  гг..    

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 43.854 
1. С моя Заповед № 567 от 25.07.2018 г. е извършена вътрешна 

компенсирана промяна в частта за делегираните от държавата 

дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, като с по 1000 лв. 

са намалени § 10-15 „Материали“ и § 10-16 „Вода, горива и 

ел.енергия“ и с 2000 лв. е увеличен § 10-20 „Външни услуги“. 

Промяната е извършена по предложение на Управителя на Център за 

настаняване от семеен тип за лица с деменция с. Хума поради 

възникнала необходимост от средства по § 10-20 „Външни услуги“ за 

направена операция на тазобедрена става, които първоначално не са 

били заложени в бюджета за 2018 г. 

В резултат на промяната, планът по дейност 530 „Център за 

настаняване от семеен тип“ в частта на издръжката, § 10-15 

„Материали“ се е намалил от било 20 412 лв. на става 19 412 лв, § 10-16 

се е  намалил от  било 37 200 лв. на става 36 200 лв, а § 10-20 „Външни 

услуги“ се е увеличил от било 8 780 лв. на става 10 780 лв. Общият 

размер на разходите за издръжка по план за дейността не се променят. 

Със Заповед № 578 от 31.07.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в частта на местните дейности във 

функция „Образование“, дейност 311 „Детски градини“, като с 1000 лв. 

е намален § 10-16 „Вода, горива и енергия“ и е увеличен § 10-51 

„Командировки в страната“. Промяната е извършена по предложение 

на директора на детска градина „Кокиче“ с. Самуил поради възникнала 

необходимост от допълнителни средства по § 10-51 „Командировки“, 

които първоначално не са били предвидени. В резултат на промяната, 

планът по дейност 311 „Детски градини“ в частта на издръжката § 10-

16 се е намалил от било 24 000 на става 23 000, а § 10-51 

„Командировки“ се е увеличил от било 600 лв. на става 1 600 лв. 

Общият размер на разходите за издръжка по план за дейността не се 

променят. 

Със заповед № 639/30.08.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в частта на местните дейности във 

функция „Почивно дело, култура и РД“ дейност 759 „Други дейности 

по културата“, като с 460 лв. е намален § 10-15 „Материали“ и е 

увеличен § 10-11 „Храна“. Промяната е извършена поради извършен 
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разход по § 10-11, който първоначално не е бил предвиден. В резултат 

на промяната, планът по дейност 759 „Други дейности по културата“ в 

частта на издръжката § 10-15 се е намалил от било 7 000 лв. на става 

6 540 лв., а § 10-11 „Храна“ се е увеличил от било 0 лв. на става 460 лв. 

Общият размер на разходите за издръжка по план за дейността не се 

променят. 

Със заповед № 804/31.10.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в местните дейности във 

функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 

589 „Други служби и дейности по социално осигуряване“, като с 

2 000 лв. е намален § 10-20 „Външни услуги“ и е увеличен § 10-

15 „Материали“. Промяната е извършена по предложение на 

директора на ОП „Обществено хранене и социални услуги“ с. 

Самуил поради недостиг на средства по § 10-15 „Материали“. В 

резултат на промяната, планът по дейност 589“Други служби и 

дейности по социално осигуряване“ в частта на издръжката § 10-

20 се е намалил от  

 

 

 

било 6000 лв. на става 4000 лв., а § 10-15 се е увеличил от било 

10 000 лв. на става 12 000 лв. Общият размер на разходите за 

издръжка по план за дейността не се променят. 
Със Заповед № 807/31.10.2018 г. е извършена 

вътрешнокомпенсирана промяна в местните дейности във функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 554 „Защитени 

жилища“, като с 300 лв. е намален §10-30 „Текущи ремонти“ и е 

увеличен § 10-51 „Командировки“. 

Промяната е извършена по предложение на управителя на 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Кривица поради 

възникнал недостиг на средства по § 10-51 „Командировки“. В резултат 

на промяната планът по дейността в частта на издръжката § 10-30 

„Текущи ремонти“ се е намалил от било 14 200 лв. на става 13 900 лв., а 

§ 10-51 се е увеличил от било 4 260 лв. на става 4 560 лв. Общият 

размер на разходите за издръжка по план за дейността не се променят. 

 2. В дейност 336 „Столове“ при план 42 000 лв. по §§ 10-11 

„Храна“ (Местни дейности) имаме изпълнение към 31.12.2018 г. 55 535 

лв. Преразходът в размер на 13 535 лв. е обоснован от сключения 

договор № 186/18.07.2018 г. за доставка на хранителни продукти, по 

силата на който цените на хранителните продукти се определят на база 

актуален тримесечен бюлетин на САПИ (Система за агро пазарна 

икономика) – цените за четвъртото тримесечие са актуализирани в 

посока увеличение. На основание на това предлагам недостигът да се 

покрие с предвидените средства за резерв – от било 15 114 лв. на става 

1 579 лв. в дейност 998 „Резерв“, а в дейност 336 „Столове“ плана се 

изменя от било 42 000 лв. на става 55 535 лв. 

3. В дейност 562 „Личен асистент“ през месец декември имаме 

преведен трансфер авансово от МТСП в размер на 33 040 лв., а 

действителният разход е в размер на 35 306 лв. За недостига от 2 266 

лв. се налага дофинансиране, което ще се осигури от преизпълнението 

на § 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и 

възмезден начин“. Промяната ще се отрази в увеличение на приходен 

параграф 13-04 от било 91 184 лв. на става 93 450 лв., а в дейност 562 

„Личен асистент“ дофинансиране в § 02-01 от било 270 511 на става 

272 777. 

Във връзка с това предлагам по т. 1 и 2. да се извърши 

вътрешнокомпенсирана промяна на плана по разходната част на 

бюджета  по посочените дейности, както и от дейност в дейност, 

без да се изменя общата част на разходите по план за годината. 

По т. 3 предлагам да се направи дофинансиране на дейност 

562 „Личен асистент“ в размер на 2 266 лв. по реда на чл. 96 от 

ЗПФ. 
 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 1, 

т. 1 и 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси,Общински съвет – 

Самуил със „За” –17   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

РЕШИ: 
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Извършва промяна на плана за разходите за годината по 

дейности 336 „Столове“, 530 „Център за настаняване от семеен 

тип“, 311 „Детски градини“, 759 „Други дейности по културата“, 

589 „Други служби и дейности по социално осигуряване“, 554 

„Защитени жилища“, 562 „Личен асистент“, 998 „Резерв“  и 

променя плана за приходите от местни дейности, както следва: 
 

По прихода: 

 

Параграф и Наименование на параграфа  Било Става 

§ 13-04 – “Данък при придобиване на имущество 

по дарения и възмезден начин”                                                                                                                                                                         

+ 2 266 
91 184 93 450 

ОБЩО :                                     + 2 266 91 184 93 450 

 

Дофинансиране на Държавни  дейности: 

Наименование на Дейността 
Параг

раф § 
Било Става 

3 562 – “Личен асистент“”    + 2 266 
02-01 

 
270511 272 777 

ОБЩО:                 + 2 266    

 

По разхода: 

 

Наименование  Параграф Стойност 
 

Функция „Социално 

осигуряване 

 

 

 

 

подпомагане и 

грижи“ Дейност 

1 530 „Център за 

настаняване от 

семеен тип“ 

10-15 - 1000 

Функция „Социално 

осигуряване 

подпомагане и 

грижи“ Дейност 1 

530 „Център за 

настаняванее от 

семеен тип“ 

 

 

10-16 

 

 

- 1000 

 

 10-20 + 2000 

  0,00 

 

Наименование  Параграф Стойност 
 

Функция 

„Образование“ 

Дейност 2 336 

„Столове“ 

 

 

10-11 

 

 

+ 13 535 

Функция „ Разходи 

некласифицирани в 

другите функции“  

Дейност 2 998 

„Резерв“ 

 

 

00-98 

 

 

-13 535 

  0,00 

   
Наименование  Параграф Стойност 

 

Функция 

„Образование“ 

Дейност 1 311 

„Детски градини“ 

 

 

10-16 

 

 

- 1000 
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10-51 

 

 

+ 1000 

 

  0,00 

 

Наименование  Параграф Стойност 
 

Функция „Почивно 

дело, култура и РД“, 

дейност 759 „Други 

дейности по 

културата“ 

 

 

10-15 

 

 

- 460 

  

 

10-11 

 

 

+ 460 

 

  0,00 

 

 

Наименование  Параграф Стойност 
 

Функция „Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи“, дейност 589 

 

 

10-20 

 

 

- 2000 

„Други служби и 

дейности по социално 

осигуряване“ 

  

 

10-15 

 

 

+ 2000 

 

  0,00 

 

Наименование  Параграф Стойност 
 

Функция „Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи“, дейност 554 

„Защитени жилища“ 

 

 

10-30 

 

 

- 300 

  

 

10-51 

 

 

+ 300 

 

  0,00 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

Изготвил преписа:…………....  

                      /Дамла Ахмед/ 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-862 от д-р Бейтула Сали 

Мюмюн Кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 42.847 от 

19.11.2018 г. на ОбС – Самуил, за отпускане на еднократни 

помощи /стипендии/ на редовно обучаващи се във ВУЗ студенти 

от територията на община Самуил. Утвърждаване на списъка на 

подпомогнатите редовно обучаващи се студенти от територията 

на Община Самуил  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.855 
         І. Моля Общински съвет Самуил да извърши изменение и 

допълнение в Решение № 42.847 от 19.11.2018 г. на ОбС – 

Самуил, в Раздел І, да бъдат подпомогнати студенти от 

територията на общината, отговарящи на следните критерии: т.  

3. имат подадена писмена молба до кмета на общината в срок 

до 30.11.2018г.; 

 

    ІІ.Утвърждава поименния списък на подпомогнатите редовно 

обучаващи се студенти с еднократна парична помощ по 50 лв. по 

повод студентския празник от територията на Община Самуил: 

съгласно Протокол №1 от 03.12.2018г. но комисия назначена със 

заповед № 846 / 29.11.2018 г. на  Кмета на Община Самуил и 

Протокол №2 от 07.12.2018г. 

 

На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и чл.3, т. 4 от Правилника 

за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ 

на ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със „За” –17   гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 

І. Изменя и допълва свое Решение № 42.847 от 19.11.2018 г. за 

отпускане на еднократни помощи /стипендии/ на редовно 

обучаващи се във ВУЗ студенти от територията на община 

Самуил в Раздел І, да бъдат подпомогнати студенти от 

територията на общината, отговарящи на следните критерии: т.  

3. имат подадена писмена молба до кмета на общината в срок 

до 07.12.2018г.; ІІ. Утвърждава поименния списък на 

подпомогнатите редовно обучаващи се студенти с 

еднократна парична помощ по 50 лв. по повод 
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студентския празник от територията на Община 

Самуил. 
Приложение 1 

 

 

Списък на студенти  

№ Име, презиме, фамилия 

1. Сезер Дауд Осман 

2. Ипек Недрет Хакъ 

3. Хасан Сезгин Хасан 

4. Мерлин Джумхур Мехмед 

5. Мехмед Незир Мехмед 

6. Джанан Шенолова Исмаилова 

7. Тугай Рейхан Джелил 

8. Толга Ерджан Хасан 

9. Гамзе Хъкмет Мехмед 

10. Бирджан Бехчет Емин 

11. Джанел Севдинч Мехмед 

12. Севги Синан Хасан 

13. Емран Закир Ибрям 

14. Айше Юзай Ахмед 

15. Ебру Юсуф Екрем 

16. Мерел Осман Ахмед 

17. Вайде Екрем Шабан 

18. Арзу Рейхан Ибрахим 

19. Ертан Меджит Хакъ 

20. Назмие  Нурай Кадир 

21. Фатме Нурай Кадир 

22. Еджем Бахри Махмуд 

23. Денис Недимов Ибрямов 

24. Мехмед Рейхан Кадир 

25. Халил Реджеб Халил 

26. Дениз Мемдуев Салиев 

27. Зекерие Абтула Реджеб 

28. Рабие Неждет Яфес 

29. Сабри Решад Сабри 

30. Гьокхан Ахмед Мустафа 

31. Джемиле Бейханова Мехмедова 

32. Елис Левенд Мустафа 

33. Бирсен Севджан Басри 

34. Мерт Месут Адил 

35. Ашкън Сали Ашкън 

36. Хюсние Гюрсел Фикрет 

37. Айлин Недрет Енвер 

38. Хюлея Бейхан Талиб 

39. Мюмюн Али Мюмюн 

40. Бейхан Рейхан Акиф 

41. Серкан Мехмед Талиб 

42. Хакан Севгин Хюсеин 

43. Онур Шахинов Шакиров 

44. Орхан Неждет Яфес 

45. Есра Недретова Кязимова 

46. Дерия Басри Съдкъ 

47. Ясим Северинов Недков 
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48. Пакизе Шенол Акиф 

49. Айля Фикрет Ахмед 

50. Галин Галинов Савов 

51. Зехра Салим Джевдет 

52. Ревасие Садък Сами 

53. Жулвен Сали Мехмед 

54. Мустафа Нихат Реджеб 

55. Емине Бейрамова Ахмедова 

56. Дилек Бейджан Реджеб 

57 Гюляй Сейнурова Хюсеинова 

 

Списък на студенти  
Приложение 2 

 

№ Име, презиме, фамилия 

1 Йозджан Юмер Ахмед 

2 Бирджан Зикриев Фикриев 

3 Йозлем Зеррин Нури 

4 Зелиха Ерджан Сабри 

5 Ахмед Хъкмет Ахмед 

6 Юзджан Гюнел Садула 

7 Арзу Зихниева Мустафова 

8 Халиме Ахмед Ахмед 

9 Севинч Ахмед Шабан 

10 Тургай Рефик Билял 

11 Фатме Хасан Джевдет 

12 Несибе Исак Фикрет 

13 Севги Тахир Ахмед 

14 Джан Гюрселов Мустафов 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

      Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

от заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-891 от д-р Бейтула Сали   –  кмет на 

община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Промяна  предназначението  на  имоти  по картата 

на възстановената собственост  на с.Кара Михал, община Самуил. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.856 

 

Общински съвет Самуил  със свои  Решения  

№39.812/13.10.2018г. и  №42.851/19.11.2018г.  прие  изключване 

на  поземлен имот №000051 (стена на язовир)  с площ от 26.578 

дка. с НТП – пасище, мера в  местността  „Кючюк дермен”  в 

землището на с.Кара Михал, ЕКАТТЕ - 36333 по АПОС 

№2803/09.11.2017г. от специализирания слой „Постоянно 

затревени площи”. 

  Във връзка с гореизложеното бе изпратено Заявление  до 

Министерството  на земеделието, храните и горите,  след което  

получихме Заповед за изключване на поземлен имот №000051 с 

площ от 26.578 дка. с НТП – пасище, мера от специализирания 

слой „Постоянно затревени площи”.  

 Необходимо е Общински съвет Самуил  да упълномощи  

кмета на общината да извърши необходимите действия пред 

Общинска служба „Земеделие”-Исперих, офис–Самуил   за  

промяна  начина на трайно ползване на имота от  пасище, мера на  

стена  на язовир и промяна на начина на трайно  ползване за 

поземлен имот №000106 с площ от 14.168 дка. с НТП – 

изоставена нива в  местността „Балкана”  в землището на с.Кара 

Михал, ЕКАТТЕ - 36333 по АПОС №2804/09.11.2017г. от 

„изоставена нива”  на „преливник на язовир”. 

Съгласно чл.78а от ППЗСПЗЗ, законодателят е предвидил 

възможност, че  собственикът на земеделска земя може да подаде 

заявление до общинската служба по земеделие за промяна на 

начина на трайно ползване на имота или на части от него за 

други земеделски нужди.  

 Предвид  гореизложеното  и на основание чл.8, ал.1 от 

ЗОС и чл.78а от ППЗСПЗЗ предлагам Общински съвет Самуил  

да даде съгласие за промяна на начина на трайно ползване на 

същите.                      
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС и 

във връзка с  чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет –Самуил ОбС 

Самуил със „За” –17   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ: 

І.Дава съгласие за промяна  начина на трайно ползване  на  

следните имоти:   

1. Поземлен имот №000051  с площ от 26.578 дка. с НТП – 

пасище, мера в  местността  „Кючюк дермен”  в землището на 

с.Кара Михал, ЕКАТТЕ - 36333 по АПОС №2803/09.11.2017г.  от 

пасище, мера  на стена на язовир; 

2. Поземлен имот №000106 с площ от 14.168 дка. с НТП – 

изоставена нива в  местността „Балкана”  в землището на с.Кара 

Михал, ЕКАТТЕ - 36333 по АПОС №2804/09.11.2017г. от 

„изоставена нива”  на „преливник на язовир”. 

ІІ.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия пред Общинска служба „Земеделие”-Исперих, офис–

Самуил   за  промяна  начина на трайно ползване.   

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-892 от  д-р Бейтула Сали  –  

кмет   на община Самуил 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№38.789/14.09.2018г. в „План за действие за общинските 

концесии на община Самуил (2018-2020 г.) 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.857 
С решение №№38.789/14.09.2018г. се прие „План за действие за 

общинските концесии на община Самуил (2018-2020 г.) , 

изменена и  допълнена с Решение №39.813/13.10.2018г. на ОбС 

Самуил, който може да се изменя текущо при включване или 

изключване  на нов проект.  

 Предлагам  да се извърши  изменение  и допълнение  в 

Решение №39.813/13.10.2018г. на ОбС Самуил, допълнена с 

решение №38.789/14.09.2018г. на ОбС-Самуил,  като   се изключи 

от плана  за действие  за общинска концесия  на община Самуил 

(2018-2020г.)  следния  имот:                                              

 

1.Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне за ползване на 

язовир(гьол)-публична общинска 

собственост , представляващ ПИ 

№11449.50.30, местността „Кьолджек” 

по КККР на с.Владимировци, община 

Самуил  

2.Описание на проекта 

за концесия  

1.Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, 

включително целите, включени в 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите са следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2.Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности 

и/или проекти от малкия и среден 

бизнес в общината. 

1.3. използване на стопанската 

инициатива на икономическите 
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оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2.Оценка на съответствието на целите с 

целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел 

4”Икономическа ефективност при 

управлението на публичната 

собственост в защита интереса на 

гражданите и обществото, както и 

специфичните цели по Приоритет 4 от 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите. 

3.Териториален обхват на концесията: 

с.Владимировци, община Самуил. 

4.Обект на концесията: с НТП – Язовир 

и ТПТ – територия , заета от води и 

водни обекти, представляващ поземлен 

имот с №11449.50.30, местността 

„Кьолджек”  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри  на 

с.Владимировци  с площ от 10098кв.м.  

по АПОС №968/08.03.2012г. 

5.Кръг на потребителите: Гражданите и 

обществото. 

6.Очаквани резултати от изпълнението 

на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и неговите 

околности за рибовъдство, напояване, 

индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни 

дейности;ще се разкрият нови работни 

места в дейностите по използването и 

поддържането му в изправна 

техническо състояние и ще се повиши 

бюджетният приход от природния 

ресурс. 

3.Прогнозирани данни 

по чл.45,ал.2 от ЗК 

1.Обект, който ще се предоставя за 

ползване чрез концесия: Язовир –

територия, заета от води и водни 

обекти. 

2. Максимален срок на концесията: 15г. 

3.Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно 

възнаграждение:1000.00лв. годишен 

наем.  

4.Година, през която 

се планира откриване 

на процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2019 г. 

 

  

  ННаа  ооссннооввааннииее   чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация; 

чл.40, ал.1 от Закона за концесиите; чл.20, т.1 от Наредба за 
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изискванията за определяне на финансово-икономическите 

елементи на концесията и чл.2, ал.2 от Наредба №2 на ОбС, 

Общински съвет – Самуил със „За” –17   гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ: 
1. Изменя и допълва свое   Решение №39.813/13.10.2018г. на ОбС 

Самуил, допълнена с решение №38.789/14.09.2018г. на ОбС-

Самуил, като изключва  от „План за действие за общинските 

концесии на община Самуил (2018-2020г.) , както следва: 

                                       

1.Наименование на 

проекта за концесия  

Предоставяне за ползване на 

язовир(гьол)-публична общинска 

собственост , представляващ ПИ 

№11449.50.30, местността „Кьолджек” 

по КККР на с.Владимировци, община 

Самуил  

2.Описание на проекта 

за концесия  

1.Целите, които ще се постигнат с 

възлагането на концесията, 

включително целите, включени в 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите са следните: 

1.1. Ремонтиране и поддържане в 

експлотационна годност на язовир-

публична общинска собственост. 

1.2.Предоставяне на възможности за 

реализация на конкретни дейности 

и/или проекти от малкия и среден 

бизнес в общината. 

1.3. използване на стопанската 

инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и 

технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с 

използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на 

водостопанската система-язовир. 

2.Оценка на съответствието на целите с 

целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите: 

Посочените цели са изцяло в 

съответствие с обща цел 

4”Икономическа ефективност при 

управлението на публичната 

собственост в защита интереса на 

гражданите и обществото, както и 

специфичните цели по Приоритет 4 от 

Националната стратегия за развитие на 

концесиите. 

3.Териториален обхват на концесията: 

с.Владимировци, община Самуил. 

4.Обект на концесията: с НТП – Язовир 

и ТПТ – територия , заета от води и 

водни обекти, представляващ поземлен 

имот с №11449.50.30, местността 

„Кьолджек”  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри  на 

с.Владимировци  с площ от 10098кв.м.  

по АПОС №968/08.03.2012г. 

5.Кръг на потребителите: Гражданите и 

обществото. 

6.Очаквани резултати от изпълнението 

на проекта: 

С реализирането на проекта ще се 

увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и неговите 

околности за рибовъдство, напояване, 

индивидуален и спортен риболов, 
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туристическа и други развлекателни 

дейности;ще се разкрият нови работни 

места в дейностите по използването и 

поддържането му в изправна 

техническо състояние и ще се повиши 

бюджетният приход от природния 

ресурс. 

3.Прогнозирани данни 

по чл.45,ал.2 от ЗК 

1.Обект, който ще се предоставя за 

ползване чрез концесия: Язовир –

територия, заета от води и водни 

обекти. 

2. Максимален срок на концесията: 15г. 

3.Публични средства за плащания от  

концедента по размер и източници на 

финансиране, включително от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно 

възнаграждение:1000.00лв. годишен 

наем.  

4.Година, през която 

се планира откриване 

на процедурата за 

определяне на 

концесионер  

2019 г. 

 

Настоящото решение да бъдеизпратено на кмета на Община 

Самуил и Областнияуправител на ОбластРазград в 7-дневен срок 

от приеманетому. 

 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд  Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-893 от  д-р Бейтула Сали   –  

кмет  на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Промяна  предназначението  на  поземлен  имот  с 

идентификатор №11449.50.30  с площ от  10089 кв.м. е  с начин на 

трайно ползване „Язовир”   

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 РЕШЕНИЕ 43.858 

 
Поземлен  имот с идентификатор №11449.50.30  с площ от  10089 кв.м. 

е  с начин на трайно ползване „Язовир”   и  с начин на трайно 

предназначение на територията: „Територия заета от води и водни 

обекти” в местността „Кьолджек”    по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци, актуван  с  АПОС 

№968/08.03.2012г.  

   Имота е  образуван от естествени  дъждовни и повърхностни води, 

който няма естествен водоизточник.  Стената е земнонасипна няма 

монтирани спирателни  кранове за регулиране на водата, както и 

преливник. 

     За да се ползва като язовир , същия трябва да има необходимите 

съоръжения.  

      

        Предвид гореизложеното и на основание чл.8 ал.1 и  чл. 6, ал.1 от 

Закона за общинската собственост предлагам  да се промени  начина на 

трайно ползване  от „Язовир „ на  „Друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение”. 

Предлагам гореописания имот да бъде обявен  от публична  на  частна 

общинска собственост. 

    На основание  чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и във 

връзка с мл.85, ал., от Наредба №2 на ОбС- Самуил , Общински 

съвет- Самуил  със „За” –17    гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 

          
1. Възлага на кмета на общината да извърши 

необходимите действия пред  Служба по геодезия, картография и 

кадастър – Разград    за  промяна  начина на трайно ползване  на   

поземлен  имот с идентификатор  №11449.50.30  с площ от  10089 

кв.м. в местността „Кьолджек”  по АПОС №968/08.03.2012г.   от   

„Язовир” на „ Друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”  

по кадастралната карта на с.Владимировци   и  въвеждане на   
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промените в  кадастралните карти и кадастралните регистри на  

имотите. 

2. Обявява  поземлен  имот с идентификатор  

№11449.50.30  с площ от  10089 кв.м.  за частна общинска 

собственост.  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

от заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-903 от д-р Бейтула Сали 

Мюмюн Кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за финансиране на 

капиталовите разходи за 2018 г.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.859 
В приетия с Решение № 29.610 от 26.01.2018 г. от 

Общинския съвет Самуил бюджет на община Самуил за 2018 г. 

/актуализиран с Решение № 38.791 от 14.09.2018 г. /, в поименния 

списък за капиталови разходи се извършва актуализация, 

обоснована от следното: 

 Нереализираните средствата предвидени за обекти -  

„Рехабилитация на част от парк – Самуил за атракции и отдих“ в 

размер на 25 614,00 лв., обект „Закупуване на трактор за нуждите 

на Община Самуил“ в размер на 2 332 лв. и остатъкът от обект 

„Външно саниране и ремонт на покрива на ОУ Владимировци“ в 

размер на 20,00 лв. ( общо 27 966,00 лв.) да се прехвърлят в обект 

„Закупуване на трактор с ремарке за нуждите на Община 

Самуил“. 

  

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 94, ал. 

3, т. 6 и ал. 4 и чл. 124, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси  

 Общински съвет – Самуил ссъс „За” –  17   гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1. Актуализира бюджета на Община Самуил за 2018 г.: 

 

1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности 

и параграфи, съгласно Приложение  № 1.  

 

1.2. Променя разчета за финансиране на капиталовите 

разходи на община Самуил за 2018 година, съгласно Приложение  

№ 2 и Приложение  № 3. 
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 Приложение № 1 

 ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Самуил за 2018г. 

     

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
31.08.2018

г. 

корекция 
към 

07.09.2018 

актуализиран 
годишен 

план 

Функция Общи държавни служби         

1 2 122 Дейност Общи държавни служби          

Придобиване на транспортни средства 52-04 137 332 25 634 162 966 

Функция Образование         

3 2 322 Дейност Неспециализирани училища         

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 93 500 -20 93 480 

Функция Почивно дел,култура,религиозни 
дийности         

6 2 619 Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие          

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 25 614 -25 614 0 
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Приложение № 2 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2018 година  

               

№ 

по 

ред 

Обект / актив 

Капита

лов 

разход 

за 2018 

г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВ

А 

СУБСИ

ДИЯ 

/Общо/ 

Субси

дия от 

РБ 

2018г. 

По 

ЗДБРБ 

за 

2018/3

1-13 

било 

Субси

дия от 

РБ 

2018г. 

По 

ЗДБРБ 

за 

2018/3

1-13 

става 

Субси

дия от 

РБ 

/прехо

ден 

остатъ

к от  

2017 

г./31-

13 

Субсидия от 

РБ 

/преходен 

остатък от  

2017 г./ 

153/28,07,17 

г. одобрни с 

ПМС 

№372.18.07,2

017г. 

Субсидия от 

РБ 

/преходен 

остатък от  

2017 г./ по 

ПМС 

№260/24.11.2

017г. 

Собств

ени 

бюджет

ни 

средств

а  

Средст

ва от 

Фонд 

Социа

лна 

закрил

а 

ПМС 

165/07.08.

2018 

Средс

тва от 

ЕС 

било 

Средс

тва от 

ЕС 

става 

Субси

дия от 

РБ 

/прехо

ден 

остатъ

к от  

2017 

г./31-

11   

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ 

1 

859033 
1 530 812 

182 

300 

182 

300 

110 

844 
17 332 620 000 155 726 19 676 620 000 1 400 26 900 

106 

255 

І. 
51-00 Основен ремонт 

на ДМА 
185 614 142 782 

116 

782 
91 148 26 000 17 332 0 0     0 25 500 0 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
16 000 16 000 0 0 16 000   0 0         0 

  

Дейност 122 

Общинска 

администрация - 

Местни дейности 

16 000 16 000 0 0 16 000   0 0         0 

  

Основен ремонт на 

покривна конструкция 

на кметство 

с.Ножарово 

16 000 16 000     16 000                 

  
Функция ІII 

"Образование" 
93 500 76 168 76 168 76 148 0 17 332 0 0           

  

 Дейност 322 

Неспециализирани 

училища без 

професионални 

гимназии-Държавна 

дейност 

93 500 76 168 76 168 76 148 0   0 0         0 
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Външно саниране и 

ремонт на покрив на 

ОУ 

"Хр.Ботев"с.Владимир

овци-II-ри етап 

"Външно саниране" 

93 500 76 168 76 168 76 148   17 332               

  

Функция V 

"Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи" 

25 500           0   0   0 25 500 0 

  

Дейност 533  Други 

програми и 

идейности за 

осигуряване на 

заетост 

25 500                   0 25 500   

  

Текущ ремонт на 

обществено-

обслужваща сграда 

на ул.Васил Левски" 

№ 31 в с. Самуил за 

нуждите на социално 

предприятие 

25 500                     25 500   

  

Функция VІ 

"Жилищно 

строителство,благоус

тройство , комунално 

стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

25 614 25 614 25 614 0 0   0 0         0 

  

Дейност 619- 

Др.дейности по 

жил.строителство-

Местни дейности 

25 614 25 614 25 614 0 0   0 0         0 

  

Рехабилитация на 

часдт от парк-Самуил 

за атракции и отдих 

25 614 25 614 25 614 0                   

  

Функция VII - 

Почивно дело 

,култура,религиозни 

дейности 

25 000 25 000 15 000 15 000 10 000   0 0         0 
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Дейност 714 Спортни 

бази за спорт за всички 
15 000 15 000 15 000 15 000                   

  

Ремонт на детска 

площадка  в парка на 

с.Владимировци 

15 000 15 000 15 000 15 000                   

  
Дейност 738 - 

"Читалища" - 

Местни дейности 

10 000 10 000 0 0 10 000   0 0         0 

  

Основен ремонт на 

читалище 

"Н.Й.Вапцаров - 1930" 

- с.Здравец 

10 000 10 000     10 000                 

ІІ. 
52-00 Придобиване на 

ДМА 

1 669 

419 
1 388 030 65 518 91 152 84 844   620 000 151 726 19 676   1 400 1 400 

106 

255 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
245 362 108 030 55 518 81 152 54 844   0 135 000         0 

  

Дейност 122 

Общинска 

администрация - 

Местни дейности 

245 362 108 030 55 518 81 152 54 844   0 135 000         0 

  

Закупуване на багер за 

нуждите на община 

Самуил 

120 000 30 000     30 000     90 000           

  

Закупуване на трактор 

с ремарке за нуждите 

на община Самуил 

17 332   2 332 27 966       15 000           

  

Изграждане на 

едноетажна 

сграда/голяма зала/-III 

етап към сграда за 

предоставяне на 

социални услуги 

108 030 78 030 53 186 53 186 24 844     30 000           

  
Функция ІII 

"Образование" 
45 000 40 000 10 000 10 000 30 000   0 5 000         0 

  

Дейност 311 

Целодневни детски 

градине - Местна 

дейност 

45 000 40 000 10 000 10 000 30 000   0 5 000         0 

  
Изграждане на детска 

площадка към 
40 000 40 000 10 000 10 000 30 000                 
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ДГ"Кокиче" и яслена 

група - с.Самуил 

  

Оборудване на детска 

площадка ДГ "Радост" 

с.Владимировци 

5 000             5 000           

  

Функция V 

"Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи" 

139 057 0 0 0 0   0 11 726 19 676   1 400 1 400 
106 

255 

  

Дейност 530 Център 

за настаняване от 

семеен тип - 

Държавни дейности 

27 399 0 0 0 0   0 0         27 399 

  

Закупуване на котел за 

нуждите на ЦНСТ 

Хърсово 

5 500 0                     5 500 

  

Естетизиране на 

пространството около 

сградата на ЦНСТ 

с.Пчелина 

20 899 0                     20 899 

  Лаптоп за ЦНСТ Хума 1 000 0                     1 000 

  

Дейност 533  Други 

програми и 

идейности за 

осигуряване на 

заетост 

1 400                   1 400 1 400   

  
Компютърна 

конфигурация 
1 400                   1 400 1 400   

  

Дейност 541 Домове 

за възрастни хора с 

увреждания-

Държавна дейност 

54 540 0 0 0 0   0 9 540         45 000 

  

Изграждане на 

асансьор към ДПЛУИ 

Самуил 

54 540 0           9 540         45 000 

  
Дейност 554 

Защитени жилища -

Държавна дейност 

33 856 0 0 0 0   0 0         33 856 

  Закупуване на 12 500 0                     12 500 
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микробус за нуждите 

на ЗЖ-с.Самуил 

  

Естетизиране на 

пространството около 

сградата на 

ЦНСТПЛУИ 

Богомилци 

21 356 0                     21 356 

  

Дейност 589 Други 

служби и дейности по 

социалното 

осигуряване, 

подпомагане и 

заетостта 

21 862             2 186 19 676         

  

Модернизиране на 

кухненско оборудване 

и обзавеждане в 

Трапезария с. 

Владимировци и 

Трапезария с. Самуил 

21 862             2 186 19 676         

  

Функция VI 

"Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

1 

240000 
1 240 000 0 0 0   620 000     620 000     0 

  

Дейност 619 

Др.дейности по 

жилищно 

строителство,благоус

тройство и 

регионално развитие-

Местна дейност 

1 

240000 
1 240 000 0 0 0   0 0   620 000     0 

  

Изграждане на 

защитни канали-2 броя 

на улица Мусала 

с.Самуил 

  0                       

  

П-кт Реконструкция, 

естетизиране на 

достъпна селищна 

620 000 620 000         620 000             
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среда в 

обществ.територии в 

центр.част на 

с.Самуил-Етап I 

  

П-кт Реконструкция, 

естетизиране на 

достъпна селищна 

среда в 

обществ.територии в 

центр.част на 

с.Самуил-Етап II 

620 000 620 000               620 000       

ІIІ. 
53-00 Придобиване на 

НДМА 
4 000 0 0 0 0   0 4 000         0 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
4 000 0 0 0 0   0 4 000         0 

  

Дейност 122 

Общинска 

администрация - 

Местни дейности 

4 000 0 0 0 0   0 4 000         0 

  

Изработка на 

елктронна страница на 

общ.Самуил 

4 000 0           4000           
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Приложение № 3 

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2018 година  

             

№ 

по 

ре

д 

Обект / актив 

Капитал

ов 

разход 

за 2018 

г. 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

Субсид

ия от 

РБ 

2018г. 

По 

ЗДБРБ 

за 

2018/31

-13 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2017 

г./31-13 

Субсидия от 

РБ /преходен 

остатък от  

2017 г./ 

153/28,07,17 г. 

одобрни с 

ПМС 

№372.18.07,20

17г. 

Субсидия от 

РБ /преходен 

остатък от  

2017 г./ по 

ПМС 

№260/24.11.20

17г. 

Собстве

ни 

бюджет

ни 

средства  

Средст

ва от 

Фонд 

Социал

на 

закрила 

ПМС 

165/07.08.2

018 

Средст

ва от 

ЕС 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2017 

г./31-11   

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ 
1 859 033 1 505 178 182 300 110 844 17 332 620 000 155 726 19 676 620 000 26 900 106 255 

І. 
51-00 Основен ремонт на 

ДМА 
159 980 117 148 91 148 26 000 17 332 0 0     25 500 0 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
16 000 16 000 0 16 000   0 0       0 

  

Дейност 122 Общинска 

администрация - Местни 

дейности 

16 000 16 000 0 16 000   0 0       0 

  

Основен ремонт на покривна 

конструкция на кметство 

с.Ножарово 

16 000 16 000   16 000               

  Функция ІII "Образование" 93 480 76 148 76 148 0 17 332 0 0         

  

 Дейност 322 

Неспециализирани 

училища без 

професионални гимназии-

Държавна дейност 

93 480 76 148 76 148 0   0 0       0 

  

Външно саниране и ремонт на 

покрив на ОУ 

"Хр.Ботев"с.Владимировци-

II-ри етап "Външно саниране" 

93 480 76 148 76 148   17 332             
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Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

25 500         0   0   25 500 0 

  
Дейност 533  Други 

програми и идейности за 

осигуряване на заетост 

25 500                 25 500   

  

Текущ ремонт на 

обществено-обслужваща 

сграда на ул.Васил Левски" 

№ 31 в с. Самуил за 

нуждите на социално 

предприятие 

25 500                 25 500   

  

Функция VІ "Жилищно 

строителство,благоустройст

во , комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

0 0 0 0   0 0       0 

  
Дейност 619- Др.дейности 

по жил.строителство-

Местни дейности 

0 0 0 0   0 0       0 

  

Рехабилитация на часдт от 

парк-Самуил за атракции и 

отдих 

0 0 0                 

  
Функция VII - Почивно 

дело ,култура,религиозни 

дейности 

25 000 25 000 15 000 10 000   0 0       0 

  
Дейност 714 Спортни бази за 

спорт за всички 
15 000 15 000 15 000                 

  
Ремонт на детска площадка  в 

парка на с.Владимировци 
15 000 15 000 15 000                 

  
Дейност 738 - "Читалища" - 

Местни дейности 
10 000 10 000 0 10 000   0 0       0 

  

Основен ремонт на читалище 

"Н.Й.Вапцаров - 1930" - 

с.Здравец 

10 000 10 000   10 000               

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 1 695 053 1 388 030 91 152 84 844   620 000 151 726 19 676   1 400 106 255 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
270 996 108 030 81 152 54 844   0 135 000       0 
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Дейност 122 Общинска 

администрация - Местни 

дейности 

270 996 108 030 81 152 54 844   0 135 000       0 

  
Закупуване на багер за 

нуждите на община Самуил 
120 000 30 000   30 000     90 000         

  
Закупуване на трактор  за 

нуждите на община Самуил 
42 966   27 966       15 000         

  

Изграждане на едноетажна 

сграда/голяма зала/-III етап 

към сграда за предоставяне на 

социални услуги 

108 030 78 030 53 186 24 844     30 000         

  Функция ІII "Образование" 45 000 40 000 10 000 30 000   0 5 000       0 

  
Дейност 311 Целодневни 

детски градине - Местна 

дейност 

45 000 40 000 10 000 30 000   0 5 000       0 

  

Изграждане на детска 

площадка към ДГ"Кокиче" и 

яслена група - с.Самуил 

40 000 40 000 10 000 30 000               

  

Оборудване на детска 

площадка ДГ "Радост" 

с.Владимировци 

5 000           5 000         

  
Функция V "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

139 057 0 0 0   0 11 726 19 676   1 400 106 255 

  
Дейност 530 Център за 

настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 

27 399 0 0 0   0 0       27 399 

  
Закупуване на котел за 

нуждите на ЦНСТ Хърсово 
5 500 0                 5 500 

  

Естетизиране на 

пространството около 

сградата на ЦНСТ с.Пчелина 

20 899 0                 20 899 

  Лаптоп за ЦНСТ Хума 1 000 0                 1 000 

  
Дейност 533  Други 

програми и идейности за 

осигуряване на заетост 

1 400                 1 400   

  Компютърна конфигурация 1 400                 1 400   

  
Дейност 541 Домове за 

възрастни хора с 
54 540 0 0 0   0 9 540       45 000 
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увреждания-Държавна 

дейност 

  
Изграждане на асансьор към 

ДПЛУИ Самуил 
54 540 0         9 540       45 000 

  
Дейност 554 Защитени 

жилища -Държавна дейност 
33 856 0 0 0   0 0       33 856 

  
Закупуване на микробус за 

нуждите на ЗЖ-с.Самуил 
12 500 0                 12 500 

  

Естетизиране на 

пространството около 

сградата на ЦНСТПЛУИ 

Богомилци 

21 356 0                 21 356 

  

Дейност 589 Други служби и 

дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и 

заетостта 

21 862           2 186 19 676       

  

Модернизиране на кухненско 

оборудване и обзавеждане в 

Трапезария с. Владимировци 

и Трапезария с. Самуил 

21 862           2 186 19 676       

  

Функция VI "Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

1 240 000 1 240 000 0 0   620 000     620 000   0 

  

Дейност 619 Др.дейности по 

жилищно 

строителство,благоустройст

во и регионално развитие-

Местна дейност 

1 240 000 1 240 000 0 0   0 0   620 000   0 

  

Изграждане на защитни 

канали-2 броя на улица 

Мусала с.Самуил 

  0                   

  

П-кт Реконструкция, 

естетизиране на достъпна 

селищна среда в 

обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап I 

620 000 620 000       620 000           

  
П-кт Реконструкция, 

естетизиране на достъпна 
620 000 620 000             620 000     
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селищна среда в 

обществ.територии в 

центр.част на с.Самуил-Етап 

II 

ІIІ

. 

53-00 Придобиване на 

НДМА 
4 000 0 0 0   0 4 000       0 

  
Функция І "Общи 

държавни служби" 
4 000 0 0 0   0 4 000       0 

  
Дейност 122 Общинска 

администрация - Местни 

дейности 

4 000 0 0 0   0 4 000       0 

  
Изработка на елктронна 

страница на общ.Самуил 
4 000 0         4000         

      Препис от решението да се изпрати на кмета на община 

Самуил  и на областния управител на област Разград в 

седемдневен срок от приемането му. 

     Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен 

срок от приемането му пред Административен съд- Разград 

по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-858 от инж. Джевдет Азис – 

Председател на Общински съвет – Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.860 
Решение №32.487 от29.08.2006 г.поПротокол №32/29.08.2006г.на 

ОбС – Самуил е приета НАРЕДБА№1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ,изм. и доп.сРешение №42.640 поПротокол 

№42 от 16.06.2007 г.;изм. идоп. сРешение №57.1029 поПротокол 

№57 от 18.09.2015 год.;(изм. и доп. с Решение №2.003 

поПротокол №2 от 11.11.2015 год.В деловодството на 

Общинския съвет е получено писмоот Окръжна прокуратура-

Разград във връзка с чл.9,ал.2,чл.19,ал1,чл.52,ал.1,чл.53,ал.1 и 

чл.54отнашата Наредба №1.В писмото се твърди,че в цитираните 

разпоредби не са съобразени изцяло с промените в ЗСММ,ЗЗД и 

ЗУО. 

След направен обстоен анализ на действащите разпоредби на 

НАРЕДБА№1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ,установихме,че са налице някои ограничения по 

прилагането законовите норми,което налага да се направят 

изменения на част от разпоредбите на действащата наредба. 

 

     На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.11,ал.1от ЗСММ,чл.8,ал.4отЗЗД и  чл.157,ал1 от 

ЗУО,Общински съвет – Самуил. Общински съвет Самуил  ссъс 

„За” –  17  гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Изменя и допълва НАРЕДБА№1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА 

САМУИЛ на  Общински съвет - Самуил   в следния  вид: 
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I. Чл.9./1/ Обществени мероприятия в населените места се 

провеждат съгласно Закона за събранията, митингите и 

манифестациите. 

/2/ Организаторите на обществени мероприятия на 

открито са длъжни: 

- Да уведомят Кмета на Общината писмено най по-

малко  72 часа преди провеждането им, а в неотложни случаи  – 

най по-малко  два дни; 

- Да посочат целта, мястото и времето за свикване на 

събрание или митинг, а при манифестация и маршрута на 

движение; 

- Да спазват разрешените място, време и маршрут на 

движение; 

- Да носят отговорност за осигуряване на обществения 

ред и причинените по тяхна вина вреди. 

II. Чл. 19. ЗАБРАНЯВА СЕ:  

/1/Посещението и пребиваването в заведениязахранене и 

развлечениянамалолетни и непълнолетнилица, безродителите, 

настойниците, попечителитеилидругителица, 

коитополагатгрижизадетеслед 20,00 ч., акодететоне е навършило 

14-годишна възраст, съответнослед 22,00 ч., акодетето е 

навършило 14-, ноне е навършило 18-годишна възраст.Ако 

родителите,попечителите или другите лица,които полагат грижи 

за дете,не могат да го придужат,те са длъжни да осигурят 

пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на 

обществени места след 22,00 ч., акодетето е навършило 14-, ноне 

е навършило 18-годишна възраст. 

III.Чл.52./1/ Наказателните постановления се издават от кмета на 

Общината или от упълномощени от него длъжностни лица;от 

компетентния орган или оправомощени от него длъжностни 

лица,съгласно ЗЗД и ЗУО.   

IV.Чл.53./1/ За нарушения на наредбата се налагат 

административни наказания: съгласно ЗЗД и ЗУО.   

V.Чл.54./1/ При явно маловажни случаи се налага санкция 

– глоба по квитанция до 50 лева. 

 

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на община 

Самуил  и на областния управител на област Разград в 

седемдневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен 

срок от приемането му пред Административен съд- Разград 

по реда на АПК. 
          

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-894 от инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа – зам.кмет   на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№29.608/26.01.2018г. в „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Самуил 

през 2018г.” на ОбС Самуил.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.861 
          В общинска администрация Самуил  има моторни превозни 

средства, които след дългогодишна употреба, вече не се използват  и  

са негодни за употреба. С оглед на това, че  същите не могат да се 

ползват  за нуждите на общината, считам за целесъобразно да бъдат 

бракувани и предадени на скрап, както следва:  

 

 

1. Автобус  „Мерцедес 0309” с регистрационен №С5905МР, цвят-

бял/зелен,  година на регистрация 25.07.1988г., 

идентификационен номер на моторната превозно средство – 

WDB31038610891907, номер на двигателя  -31495910872149; 

2. Лек автомобил  „ФОРТ ТРАНЗИТ” с регистрационен 

№РР4804АН, цвят-тъмно син,  година на регистрация 

17.02.1994г., идентификационен номер на моторната превозно 

средство(Е)WF0HXXGBVHRY76691, номер на двигателя  

RY76691; 

3. Лек автомобил  „ВАЗ 07” с регистрационен №РР6173АС, цвят 

червен,  година на регистрация 07.05.2002г., рама – 

ХТА21070011457802, Двигател 21836416083; 

4.Лек автомобил, модел ВАЗ 2108 с Рег.№РР2671АМ, рама 

ХТА210930М0847075 с двигател №210830860309;  
 5.Лек автомобил, модел-Киа спортидж  с Рег.№РР0030АМ, рама 

KNAJA5265Y5129154 с двигател №RT044826; 
  6.Товарен фургон, модел  УАЗ 3741 с Рег. № Рз 1428ТБ, рама 

0146109 с двигател №20404112.  
В  „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2018год.”   в раздел  І. т.15. „Бракуване на моторни 

превозни средства и предаване на скрап”  с предходно решение   

гореописаните имоти   са включени   за бракуване  и  предаване на 

скрап  в т.15.1, т.15.2 и т.15.3. 
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 Гореописаните моторни превозни средства не могат да се 

ползват, поради което предлагаме да бъдат бракуване и 

предадени на скрап. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Самуил ОбС- 
Самуил ссъс „За” –  17 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма 
РЕШИ: 

1.Дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за 

счетоводството, като негодни за употреба и предаден на скрап  

собственост на община Самуил, следните моторни превозни средства: 

 1.1. Автобус  „Мерцедес 0309” с регистрационен 

№С5905МР, цвят-бял/зелен,  година на регистрация 25.07.1988г., 

идентификационен номер на моторната превозно средство – 

WDB31038610891907, номер на двигателя  -31495910872149. 

 1.2. Лек автомобил  „ФОРТ ТРАНЗИТ” с регистрационен 

№РР4804АН, цвят-тъмно син,  година на регистрация 

17.02.1994г., идентификационен номер на моторната превозно 

средство(Е)WF0HXXGBVHRY76691, номер на двигателя  

RY76691. 

 1.3. Лек автомобил  „ВАЗ 07” с регистрационен 

№РР6173АС, цвят червен,  година на регистрация 07.05.2002г., 

рама – ХТА21070011457802, Двигател 21836416083; 

           1.4. Лек автомобил, модел ВАЗ 2108 с Рег.№РР2671АМ, 

рама ХТА210930М0847075 с двигател №210830860309;  
           1.5.Лек автомобил, модел-Киа спортидж  с 

Рег.№РР0030АМ, рама KNAJA5265Y5129154 с двигател 
№RT044826; 
           1.6.Товарен фургон, модел  УАЗ 3741 с Рег. № Рз 1428ТБ, 

рама 0146109 с двигател №20404112.  
 

2.След бракуване на моторните превозни средства същите да се спрат 

от движение и да се предадат  на пункт за отпадъци.  

3.Упълномощава кмета на общината да  издаде заповед за бракуване  

ликвидирането им  и отписване от актива на баланса на община 

Самуил. 

 

 

 Настоящото решение да бъдеизпратено на кмета на 

Община Самуил и Областнияуправител на ОбластРазград в 7-

дневен срок от приеманетому. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред АдминистративенсъдРазград. 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-895 от Ахмед Мустафа – 

зам. кмет на община Самуил. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под  наем на  

земи  за стопанската 2018-2019год. чрез публични търгове с явно 

наддаване  

СПИСЪК 
на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 43.862 
С решение №38.797/14.09.2018г.  на ОбС – Самуил   беше  прието   

промяната за   начина на трайно ползване на имоти публична 

общинска собственост  с  начин на трайно ползване  от „ пасища, 

мери, ливади”  на „ниви”. Необходимите промени в съответните  

землища  по КВС са направени.  

 Предвид гореизложеното и на основание  чл.8, ал.1 от 

ЗОС; чл.85,ал.1 и  чл.86, ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил,  

предлагам   Общински съвет Самуил да открие процедура за 

отдаване под наем на долуописаните имоти за стопанската 2018-

2019г. чрез публичен търг с явно наддаване, както следва: 

1. Поземлен имот №005077 с площ от 8.471 дка., местността 

„Пунар кулак” в землището на с.Пчелина; 

2. Поземлен имот №007108 с площ от 9.346 дка., местността 

„Пунар каршъ” в землището на с.Пчелина; 

3. Поземлен имот №000306 с площ от 3.151 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

4. Поземлен имот №000304 с площ от 3.397 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

5. Поземлен имот №000305 с площ от 3.316 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

6. Поземлен имот №097009 с площ от 0.660 дка., местността 

„Чаталова” в землището на с.Желязковец; 

7. Поземлен имот №032012 с площ от 1.362 дка., местността 

„Агова нива” в землището на с.Желязковец; 

8. Поземлен имот №000260 с площ от 2.067 дка., местността 

„Аландърлък” в землището на с.Богомилци; 

9. Поземлен имот №000194 с площ от 0.436 дка., местността 

„Плуг тарла” в землището на с.Богомилци; 

10. Поземлен имот №000185 с площ от 2.429 дка., местността 

„Текне тарла” в землището на с.Богомилци; 
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11. Поземлен имот №019171 с площ от 6.839 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

12. Поземлен имот №016016 с площ от 3.180 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

13. Поземлен имот №016017 с площ от 1.556 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

14. Поземлен имот №000361  с площ от 16.758 дка., местността 

„До стопански двор” в землището на с.Самуил; 

15. Поземлен имот №007068  с площ от 2.442дка., местността 

„Джамийски ниви” в землището на с.Богданци; 

16. Поземлен имот №005066  с площ от 4.308дка., местността 

„Зад стопански двор” в землището на с.Богданци; 

17. Поземлен имот №003044  с площ от 1.964дка., местността 

„Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

18. Поземлен имот №000315  с площ от 6.623дка., местността 

„Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

19. Поземлен имот №30630.161.31  с площ от 2605 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

20. Поземлен имот №30630.161.32  с площ от 3271 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

21. Поземлен имот №11449.5.14  с площ от 36475 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци; 

22. Поземлен имот №11449.2.25  с площ от 17318 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци. 

 

         На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС; 

чл.85,ал.1 и  чл.86, ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет - Самуил  Общински съвет – Самуил  със „За” –  

17   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване  

под наем  на  земи от общинския поземлен фонд  за стопанската 

2018-2019год. както следва: 

1.1. Поземлен имот №005077 с площ от 8.471 дка., местността 

„Пунар кулак” в землището на с.Пчелина; 

1.2. Поземлен имот №007108 с площ от 9.346 дка., местността 

„Пунар каршъ” в землището на с.Пчелина; 

1.3. Поземлен имот №000306 с площ от 3.151 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

1.4. Поземлен имот №000304 с площ от 3.397 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

1.5. Поземлен имот №000305 с площ от 3.316 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

1.6. Поземлен имот №097009 с площ от 0.660 дка., местността 

„Чаталова” в землището на с.Желязковец; 

1.7. Поземлен имот №032012 с площ от 1.362 дка., местността 

„Агова нива” в землището на с.Желязковец; 

1.8. Поземлен имот №000260 с площ от 2.067 дка., местността 

„Аландърлък” в землището на с.Богомилци; 

1.9. Поземлен имот №000194 с площ от 0.436 дка., местността 

„Плуг тарла” в землището на с.Богомилци; 

1.10. Поземлен имот №000185 с площ от 2.429 дка., местността 

„Текне тарла” в землището на с.Богомилци; 

1.11. Поземлен имот №019171 с площ от 6.839 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

1.12. Поземлен имот №016016 с площ от 3.180 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

1.13. Поземлен имот №016017 с площ от 1.556 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

1.14. Поземлен имот №000361  с площ от 16.758 дка., местността 

„До стопански двор” в землището на с.Самуил; 

1.15. Поземлен имот №007068  с площ от 2.442дка., местността 

„Джамийски ниви” в землището на с.Богданци; 
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1.16. Поземлен имот №005066  с площ от 4.308дка., местността 

„Зад стопански двор” в землището на с.Богданци; 

1.17. Поземлен имот №003044  с площ от 1.964дка., местността 

„Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

1.18. Поземлен имот №000315  с площ от 6.623дка., местността 

„Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

1.19. Поземлен имот №30630.161.31  с площ от 2605 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

1.20. Поземлен имот №30630.161.32  с площ от 3271 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

1.21. Поземлен имот №11449.5.14  с площ от 36475 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци; 

1.22. Поземлен имот №11449.2.25  с площ от 17318 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци. 

2.Определя се: 

    2.1.Първоначална годишна наемна  цена –  66.00лв./дка. без 

ДДС.       

    2.2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната годишна 

наемна цена; 

    2.3.Депозит за  участие  -  66.00лв./дка.;  

    2.4.Срок на наемното отношение –  1 стопанска година (2018-

2019год.); 

    2.5.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

3.Списък на документите, които трябва да се представят от 

кандидатите за участие в търговете: 

    3.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси  по образец; 

    3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

    3.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

а за физическите лица копие от документ за самоличност; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   4.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   4.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ –

Самуил. 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да  

определи дата  и назначи комисия  за провеждане  на търговете   

и сключи договор    със спечелилите     участници.  

7.След  провеждането на търговете,  неотдадените  под наем  

имоти  периодично  да се  обявяват  за отдаване под наем  от 

кмета на община Самуил  до  30 април 2019 год. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-896 от  инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет  на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Делба на поземлен имот №11449.49.20 с площ от  

86052 кв.м. ,  НТП – „Нива”  в местността „Кьолджек”  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци 

 

СПИСЪК 
на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.863 
          В „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2018г.” на ОбС 

Самуил в Раздел І. т.11.1. е предвидено да се извърши  делба на 

поземлен имот №11449.49.20 с площ от 86.052дка.  на 16 бр.  

имоти  по 5.000дка.  и 1бр. имот  с площ от 6.052дка. по АЧОС 

№383/09.01.2008г.  
Предвид гореизложеното и на основание  чл.8, ал.1 от ЗОС 

предлагам  поземлен имот №11449.49.20 с площ от  86052 кв.м.,  

НТП – „Нива”  в местността „Кьолджек”  по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с.Владимировци да бъде разделен по 

приложената скица-проект.  

                                                                                                                

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, ОбС 

– Самуил  ,Общински съвет-Самуил със „За” –  17   гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.Дава  съгласие със срок на валидност от една година  да се 

извърши делба  на  поземлен имот №11449.49.20 с площ от  

86052 кв.м.,  НТП – „Нива”  в местността „Кьолджек”  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци на 16 бр.  имоти  по  5000 кв.м.  и 1бр. имот от 

6052кв.м., така както е посочено  по приложената скица – проект 

за делба,  изготвена от„Гео -5” ЕООД - гр.Дебелец представляван 

от Доско Филипов. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия пред  СГКК- Разград, Агенция по геодезия, картография 

и кадастър за делба на имота и въвеждане на промените в 

регистъра на имотите. 
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 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-897 от инж.Ахмед Мустафа  – 

зам.кмет  на община Самуил 

ОТНОСНО: Предложение  за бракуване на 6 бр. моторни 

превозни средства собственост на община Самуил  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.864 
          В общинска администрация Самуил  има моторни превозни 

средства, които след дългогодишна употреба, вече не се използват  и  

са негодни за употреба. С оглед на това, че  същите не могат да се 

ползват  за нуждите на общината, считам за целесъобразно да бъдат 

бракувани и предадени на скрап, както следва:  

 

 

1. Автобус  „Мерцедес 0309” с регистрационен №С5905МР, цвят-

бял/зелен,  година на регистрация 25.07.1988г., 

идентификационен номер на моторната превозно средство – 

WDB31038610891907, номер на двигателя  -31495910872149; 

2. Лек автомобил  „ФОРТ ТРАНЗИТ” с регистрационен 

№РР4804АН, цвят-тъмно син,  година на регистрация 

17.02.1994г., идентификационен номер на моторната превозно 

средство(Е)WF0HXXGBVHRY76691, номер на двигателя  

RY76691; 

3. Лек автомобил  „ВАЗ 07” с регистрационен №РР6173АС, цвят 

червен,  година на регистрация 07.05.2002г., рама – 

ХТА21070011457802, Двигател 21836416083; 

4.Лек автомобил, модел ВАЗ 2108 с Рег.№РР2671АМ, рама 

ХТА210930М0847075 с двигател №210830860309;  
 5.Лек автомобил, модел-Киа спортидж  с Рег.№РР0030АМ, рама 

KNAJA5265Y5129154 с двигател №RT044826; 
  6.Товарен фургон, модел  УАЗ 3741 с Рег. № Рз 1428ТБ, рама 

0146109 с двигател №20404112.  
В  „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2018год.”   в раздел  І. т.15. „Бракуване на моторни 

превозни средства и предаване на скрап”  с предходно решение   

гореописаните имоти   са включени   за бракуване  и  предаване на 

скрап  в т.15.1, т.15.2 и т.15.3.Гореописаните моторни превозни 
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средства не могат да се ползват, поради което предлагаме да 

бъдат бракуване и предадени на скрап. 

 

           На основание  чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от 

ЗОС; т.15.1, т.15.2 и т.15.3.  от Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.”   и 

чл.51 от Наредба №2 на ОбС-Самуил Общинския съвет на 

Община Самуил ссъс „За” –  17   гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 
1.Дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за 

счетоводството, като негодни за употреба и предаден на скрап  

собственост на община Самуил, следните моторни превозни средства: 

 1.1. Автобус  „Мерцедес 0309” с регистрационен 

№С5905МР, цвят-бял/зелен,  година на регистрация 25.07.1988г., 

идентификационен номер на моторната превозно средство – 

WDB31038610891907, номер на двигателя  -31495910872149. 

 1.2. Лек автомобил  „ФОРТ ТРАНЗИТ” с регистрационен 

№РР4804АН, цвят-тъмно син,  година на регистрация 

17.02.1994г., идентификационен номер на моторната превозно 

средство(Е)WF0HXXGBVHRY76691, номер на двигателя  

RY76691. 

 1.3. Лек автомобил  „ВАЗ 07” с регистрационен 

№РР6173АС, цвят червен,  година на регистрация 07.05.2002г., 

рама – ХТА21070011457802, Двигател 21836416083; 

           1.4. Лек автомобил, модел ВАЗ 2108 с Рег.№РР2671АМ, 

рама ХТА210930М0847075 с двигател №210830860309;  
           1.5.Лек автомобил, модел-Киа спортидж  с 

Рег.№РР0030АМ, рама KNAJA5265Y5129154 с двигател 
№RT044826; 

           1.6.Товарен фургон, модел  УАЗ 3741 с Рег. № Рз 1428ТБ, 

рама 0146109 с двигател №20404112.  
 
2.След бракуване на моторните превозни средства същите да се спрат 

от движение и да се предадат  на пункт за отпадъци.  

3.Упълномощава кмета на общината да  издаде заповед за бракуване  

ликвидирането им  и отписване от актива на баланса на община 

Самуил. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-898 от инж.Ахмед Мустафа  - 

зам.кмет  на община Самуил 

  

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване върху  

имоти- частна общинска собственост за разполагане на пчелин в 

землището на с.Голям извор  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

3 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

4 Реджеб Осман Хасан ЗА 

5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

7 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

8 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

9 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

10 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

11 Ерол Ибраим Сали ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.865 
 

 На 02.01.2019г. изтича срока на договор за наем на земи 

върху, които е разположен пчелин в землището на с.Голям извор 

сключен със Стилян Иванов Георгиев . 

 В общинска администрация е  получено Заявление  с Вх. 

№3374/04.12.2018г. от Стилян Иванов Георгиев с постоянен 

адрес: гр.Разград,  ул. ”Грънчарска” №26 , община Разград, 

област Разград  с молба за учредяване  право  на ползване  върху 

същите имоти за  пчелин, както следва: 

1.Поземлен имот №043368 с НТП - „Нива” с площ от 1.247 

кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището на 

с.Голям извор по АЧОС №431/10.09.2008 год.   

2.Поземлен имот №043364с НТП - „Нива” с площ от  5.031 

кв.м. в местността „Отсрещните ниви”  в землището на 

с.Голям  извор по АЧОС №432/10.09.2008 год.   

 3.Поземлен имот №043365 с НТП- „Нива” с площ от 0.654 

кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището на с.Голям  

извор по АЧОС №433/10.09.2008 год.   

 4.Поземлен имот №043366с НТП -  „Нива” с площ от 0.371 

кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището на с.Голям  

извор по АЧОС №434/10.09.2008 год.   

 5.Поземлен имот №043367 с НТП - „Нива” с площ от 1.062 

кв.м. в местността „Отсрещните ниви” имот №043367  в 

землището на с.Голям извор по АЧОС №435/10.09.2008 год. 

Общо: 8.365 дка.  

Съгласно чл. 11, ал.1 и ал. 2 от Закона за пчеларството за 

устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства 

държавата или общините могат да учредяват право на ползване 

върху земеделски земи, горски територии, както и в  урегулирани 

имоти. 
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 На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.39, 

ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.43, ал.2 от Наредба 

№2 на ОбС -Самуил и чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 

пчеларството, ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.Общински съвет Самуил дава съгласие   за учредяване  

възмездно право на ползване за устройване  на пчелин за срок от 

10(десет) години на Стилян Иванов Георгиев с постоянен адрес: 

гр.Разград,  ул. ”Грънчарска” №26 , община Разград, област 

Разград, за следните имоти: 

1.1.Поземлен имот №043368 с НТП - „Нива” с площ от 

1.247 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището 

на с.Голям извор по АЧОС №431/10.09.2008 год.   

1.2.Поземлен имот №043364 с НТП - „Нива” с площ от  

5.031 кв.м. в местността „Отсрещните ниви”  в землището 

на с.Голям  извор по АЧОС №432/10.09.2008 год.   

 1.3.Поземлен имот №043365 с НТП- „Нива” с площ от 

0.654 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището на 

с.Голям  извор по АЧОС №433/10.09.2008 год.   

 1.4.Поземлен имот №043366 с НТП -  „Нива” с площ от 

0.371 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” в землището на 

с.Голям  извор по АЧОС №434/10.09.2008 год.   

 1.5.Поземлен имот №043367 с НТП - „Нива” с площ от 

1.062 кв.м. в местността „Отсрещните ниви” имот №043367  в 

землището на с.Голям извор по АЧОС №435/10.09.2008 год. 

Общо: 8.365 дка.   с годишна наемна цена в размер на 100.00лв  

без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи 

договор за учредяване   право на ползване.  

 

 Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.   

 

 Настоящото  решение да бъде изпратено на кметана 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
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Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-899 от  инж.Ахмед Мустафа 

Мустафа –  зам.кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане, включително срещу 

застрахователните рискове по чл.9, ал. 1  от ЗОС 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 19.11.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.866 

     На основание  чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - 

застроенитеимоти - публичнаобщинскасобственост, 

задължителносезастраховат, включителносрещуприроднибедствия и 

земетресения – застроените  имоти са описани в Приложение №1 към 

докладната записка ; 

     Съгласно чл.9,ал.2 от Закона за общинската собственост - 

Общинскиятсъветопределяимотите - частнаобщинскасобственост, 

коитоподлежатназадължителнозастраховане, 

включителносрещузастрахователнитерисковепоал. 1  от Закона за 

общинската собственост- застроените  имоти са описани  в  

Приложение №2 към докладната записка. 

 

Моля  Общински съвет Самуил  да определи  имотите - частна 

общинска собственост, които    да  бъдат застраховани  за  2019г. - 

застроени  съгласно  Приложение №2  към докладната записка. 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.8  от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл. 9,ал.2 от ЗОС,   

Общински съвет - Самуил  определя  описаните  в Приложение №2 - 

застроени имоти  да  се застраховат  за  2019г.  ОбС-Самуил ссъс „За” 

–  17   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и 

Областния Управител на Област Разград   в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  

от обявяването му по АПК пред Административен съд – Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  
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С П Р А В К А 

 

на застроенитеимоти -  публична общинскасобственост в Община Самуил  по чл.9,ал.1  от ЗОС, които задължително се застраховат за 2019год.   

 

№п
о 
ред  

Местонахождение  
 

Документ за собственост  Наименование на имот/-ите Площ 
(кв.м.)  

Балансова 
стойност 
(лв.) 

1. Самуил  
ул. „Черни връх”№25 

АПОС №2/01.12.2005г. Двуетажнамасивнасграда”Администрация, 
канцеларии” 

190.0 168645.60 

Едноетажнамасивнасграда-”Навес”   72.0 31124.40 

Двуетажнамасивнасграда”Работилница, 
библиотека” 

585.0 505774.80 

Едноетажнамасивнасграда”Физкултурен салон” 390.0 168591.60 

Четириетажнамасивнасграда”Училище” 485.0 688783.20 

Двуетажнамасивнасграда”Учебеникабинети” 255.0 226339.20 

Масивнасграда – Външнитоалетни 76.88 5033.00 

  Общо:1794368.80 

2. с.Самуил, 
 ул. „Н.Й.Вапцаров” №2 

АПОС №4/01.12.2005 г. Масивна „Административна сграда – полиция” 275.0 4353.34 

3. с.Самуил,  
ул. „Мусала” №7 

АПОС №5/01.12.2005 г. Двуетажнамасивнасграда„Сватбено-ритуална   
зала” 

291.50 102308.18 

4. с.Самуил,  
ул.”Ивайло” №16 

АПОС №2559/11.11.2016г. Двуетажна масивна сграда  „Детска градина”  222.56 50895.57 

Едноетажнамасивнасграда „Детскаградина”  76.43 9354.66 

Едноетажнамасивнасграда-
„Котелнонатвърдогориво и 
отоплителнаинсталация”  

41.44 86663.69 

 

Едноетажнамасивнасграда „Склад”  51.60                      677.82  

  Общо:147591.74 

5. с.Самуил,  
ул.”Любен Каравелов” №4 

АПОС №2539/10.03.2016г. Триетажна масивна сграда за „Заведение за 
социални грижи - ДВХУИ” 

583.0 147591.74 

Навес  без оградни стени  58 145.00 

Масивна едноетажна сграда с предназначение за 93 279.00 
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„Друг вид обществена сграда-мъжки сектор”  

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 
„Складова база, склад”  

25 125.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 
„Складова база, склад”  

70 475.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 
„Сграда със смесено предназначение-перално 
помещение”  

184 920.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 
„Хангар, депо, гараж”  

338 1690.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 
„Складова база,склад”  

164 820.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 
„Хангар, депо, гараж”  

471 2355.00 

Едноетажна масивна сграда с предназначение за 

„Складова база,склад”  

122 610.00 

  Общо:155010.74 

6. с.Самуил  
ул. ” Хаджи Димитър” №2 

АПОС №2150/22.04.2014г. Триетажнамасивнасграда„Общинската 
администрация ” 

277.26 429534.00 

Вториетаж  от сграда за  „Общественообслужване 
и котелно” 

345.47 216812.20 

Масивнасграда„Трафопост” 15.42 5068.80 

Масивнасграда пристроена къмтрафопоста 29.84 8408.40 

  Общо: 659823.40 

7. с.Самуил,ул„Паркова” №3 АПОС №16/04.01.2006 г. Масивнасграда за „Спортни мероприятия” 75 1140.00 

8. с.Самуил  
ул. „Хаджи Димитър”  №6 

АПОС №51/14.02.2006 г. Масивнасграда за „Административнидейности 

(бюрото по труда ) и клуб”  

132.60 4226.55 

9. с.Самуил 
ул. „Хаджи Димитър”  №5 

АПОС №66/20.03.2006 г. Двуетажнамасивнасграда  за 

„Административнидейности”Общинска служба ” 

Земеделие” 

” Дирекция  Социалноподпомагане”  

” Център за общественаподкрепа”  

255.75 141209.49 
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10. с.Самуил 
„Хаджи Димитър”  №3 

АПОС №2213/06.08.2013г. Двуетажнамасивнасграда за „Предоставяне на 

соц.услуга за деца и техните родители” 

284.48 275469.37 

11. с.Голяма вода  
ул.„Люлин ”№2 

АПОС №352/20.04.2007 г. Двуетажнамасивнасграда„ЦДГ” 313 86334.70 

12. с.Голяма вода, 
ул. Царевец”  №24 

АПОС№2547/29.09.2016г. Едноетажнамасивнасграда” Кметство” 81.0 2681.60 

Масивнасграда” Склад” 16/52 108.50 

Навес с ограднистени 36.0 244.10 

Общо:3034.20 

13. с.Голяма вода 
 ул. Царевец”  №12 

АПОС №365/22.06.2007 г. Клуб къмчиталището 21.07 1763.85 

Ритуална зала, здравна  служба   120.30 30743.18 

  Общо:32507.03 

14. с.Богомилци 
 ул. „Гео Милев ”  №16Б 

АПОС №368/22.06.2007г. Масивнасграда„Кметство” 147/192 10307.33 

Масивнасграда  за „Здравно медицинско 

обслужване на населението” 

25/192 1093.80 
 

  Общо:11401.13 

15. с.Богомилци, 
ул.„Гео Милев №2 

АПОС №351/20.04.2007 г. Двуетажнамасивнасграда 

„ЦНСТ за ПЛУИ” 

333 105989.66 

16. с.Пчелинаул.”Куванджълар” 
№4 

АПОС №1264/10.09.2012г. Масивнасграда за „Заведение за социалнигрижи- 
ЦНСТ”   

525.92 144831.18 

Склад, складова база  25.5 263.90 

  Общо:145095.08 

17. с.Пчелина 
 ул. „Байкал”  №2 

АПОС №412/01.07.2008 г. Двуетажна масивна сграда „Кметство”   379.53 7135.16 7135.16 

18. с.Владимировци, 
ул. „В.Левски”  №2 

АПОС №661/17.11.2011 г. Масивнасграда  за „Заведение за социалнигрижи- 

ЦСРИ”  

125 9684.90 

19. с.Владимировци 
ул. „ Места”  №5 

АПОС №2214/06.08.2014г. Едноетажна масивна сградаза „Култура и 
изкуство” №11449.73.319.3 

92 3121.81 

 

Санит.възел ”№11449.73.319.4 5 169.66 

  Общо:3291.47 

20. с.Владимировци 
 ул. „В.Левски №4 

АПОС №2791/08.09.2017г. Масивна сграда за „Административна, делова- 
кметство” с  № 11449.73.269.1  

394 55818.76 
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Масивна сграда за „Дрогерия ” с  № 
11449.73.269.2  

58 4298.00 

Сграда „Допълнително застрояване”  с  № 

11449.73.269.3  
4 290.20 

ЦСРИ – едноетажнамасивнасградас  № 

11449.73.269.4  

195 162500.24 

     Общо:222907.20 

21. с.Владимировци 
ул.В.Левски”  №6 
 
 

АПОС №959/03.02.2012 г. 
 
 
 

Масивна сградаза „Административна делова 
сграда – полиция”  с  № 11449.73.285.2 

61 3437.30 

Масивна сградаза „Административна делова 
сграда”  с  № 11449.73.285.3  

27 1489.40 

 „Склад” с  № 11449.73.285.4   24 486.00 

  Общо:5412.70 

22. с.Владимировци АПОС №956/03.02.2012 г. Масивнасграда„Спортнасграда, база” 

№11449.73.51.1 

136 4938.90 

23. с.Владимировци АПОС  №311/14.08.2006 г. Масивнасграда„Помпена станция” 80 1568.20 

24. с.Владимировци 
 ул. „ХристоБотев”  №1 
 
 

АПОС №960/03.02.2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триетажна масивна сграда „Сграда за 
образование”с  № 11449.73.330.1   

662 207390.62 

Четириетажна масивна сграда „Сграда за 
образование ” с  № 11449.73.330.2     

16 20543.30 

„Складова база ,склад” с  № 11449.73.330.3   21 680.40 

 „Складова база, склад ” с  № 11449.73.330.4    38 1231.10 

МС„Спортна сграда, база” с  № 11449.73.330.5  378 23364.80 

МС „Сгр. за образование ” с  №11449.73.330.6  440 27197.10 

 „Сгр. за детско заведение” с  № 11449.73.330.7  423 26146.30 

„Сгр. за детско заведение ” с  № 11449.73.330.8  313 6984.70 

„Селскост. сграда”с  № 11449.73.330.9    32 1036.70 

 „Селскокт. сграда” с  №11449.73.330.10    30 971.90 

 „Селскост. сграда” с  № 11449.73.330.11    21 680.40 

„Селскост. сграда” с  № 11449.73.330.12   17 550.80 

 „Селскост. сграда” с  № 11449.73.330.13   81 2624.30 

 „Селскаст.сграда” с № 11449.73.330.14   25 810.00 

„Постр. на доп. застрояване ”с №11449.73.330.15 5 162.00 
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 „Постр. на доп. застрояване”с № 11449.73.330.16  9 291.60 

„Постр. на доп. застрояване”с№ 11449.73.330.17 39 2267.00 

  Общо:324501.22 

25. с.Богданци 
ул.”Г.Бенковски”№17 

АПОС №1266/05.12.2012г.   Масивнасграда„Кметство, поща и 

здр.медицинскообслужване на населението” 

250 23799.44 

26. с.Богданци,  
 ул. „Ивайло”№1 

АПОС №363/22.06.2007 г. Масивнасграда за „Спортни мероприятия   и 

стадион” 

102 1854.80 

27. с.Богданци 
 ул.Г.Бенковски”№19 

АПОС №350/20.04.2007 г. Масивнасграда„ЦДГ” 191 63170 

28. с.Желязковец 

 ул. Тракия”  №22 

 

АПОС №401/09.01.2008 г. Част от масивна сграда  „Читалище” и клуб   

 

180/480 1318.68 

29. с.Желязковец  

ул. „Тракия”№22 

АПОС №354/20.04.2007г. Едноетажна масивна сграда „ЦДГ„  176.0 38521.50 

Двуетажна масивна сграда „Основно училище „  373.0 28201.50 

Едноетажна масивна сграда „Столова” 250.80 38521.66 

  Общо:105244.66 

30. с.Желязковец АПОС №2223/17.10.2014г. Масивнасграда„Помпена станция„ 82.0 1673.60 

Трафопост” 9 183.70 

  Общо: 1857.30 

31. с.Желязковец 

 ул. „Хан Омуртаг” №2 

АПОС №402/09.01.2008 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”   49.0 11035.90 

Едноетажна масивна сграда „Здравна служба 

поща” 

150.0 5840.00 

  Общо:16875.90  

32. с.Голям извор 

 ул.„В.Левски№91 

АПОС №353/20.04.2007 г. Едноетажнамасивнасграда„Училище” 432.0 5822.00 

Килийно училище  104.00 1846.50 

  Общо:7668.50 

33. с.Голямизвор 

ул. ВасилЛевски” №92 

АПОС №485/15.10.2008 г. Едноетажна масивна сграда „Кметство”  42.0 8546.90 

Едноетажна масивна сграда Здр.мед.обслужване 124.0 10435.50 

Масивна сграда  „Склад „ 32.0 459.10 

Масивна сграда  „Склад „ 80.0 1023.40 

Масивна сграда  „Склад „ 55.0 1113.78 
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  Общо:21578.68 

34. с.Здравец 

  ул. Гео Милев”№3 

АПОС №337/27.11.2006 г. Масивна сграда с №30630.40.191.1  
 „Детско заведение”   

426.0 95705.57 

Масивна сграда с №30630.40.191.3    

„Склад и складова база”  

28.0 2869.64 

Масивна сграда с №30630.40.191.2  за „Битови 
услуги”  

34.0 3727.42 

  Общо:102302.63 

35. с.Здравец 

ул.„Гео Милев”№54 

АПОС №338/27.11.2006 г. Вторияетаж  на двуетажнамасиванасграда 
„Кметство  и здравно медицинско обслужване на 
населението” 

132.0 4405.20 

36. с.Хума 

ул. „Гео Милев ” №24 

АПОС №370/22.06.2007 г. Едноетажнамасивнасграда  за „Здравно 

медицинско обслужване на населението” 

70.0/85.0 1126.82 

37. с.Хума 

 ул. „Гео Милев ” №24 

АПОС №369/22.06.2007 г. Едноетажнамасивнасграда„Кметство” 96.0 2453.0 

38. с.Ножарово 

 ул. „ХристоСмирненски” №4 

АПОС №356/20.04.2007г. Първия етаж  на двуетажна  масивна сграда  
„Основно училище”  

226 2717.65 

 

Масивна сграда ”ЦДГ”  189 61126.43 

Масивна сграда „Физкултурен салон” 66 793.65 

Сграда -„Сан.възел” 28 540.00 

  Общо:65177.73 

39. с.Ножарово 

 ул. „В.Терешкова”  №1А 

АПОС №92/20.03.2006 г. Едноетажнамасивнасграда„Кметство и здравна 

служба” 

276.0 117005.29 

40. с.Ножарово 

 ул.„ Борис Савов”  №2 

АПОС №410/01.07.2008г.  Част от едноетажна  масивнасграда„Клуб” 86.0/102.0 3485.20 

41. с.Ножарово 

 ул. „ХристоСмирненски” №1 

АПОС  №409/01.07.2008 г. Масивна сграда  за „Спортни мероприятия” 60.0 900.00 

42. с.КараМихал 

 ул. „Мургаш”  №19 

АПОС №374/22.06.2007г. Едноетажнамасивнасграда„Кметство и поща» 88.11 1709.34 

Едноетажнамасивнасграда”Здравно медицинско 

обслужване  на населението” 

38.48 1200.40 

  Общо:2909.74 



 

 

 

111 

43. с.Кривица 

ул. „Ивайло”  №42 А 

АПОС №252/05.07.2006 г. Масивнасграда„Кметство  и здравно медицинско 
обслужване на населението” 

210.0 3502.20 

Масивнасграда„Ритуална зала” 273.0 4552.80 

Част от двуетажнамасивнасграда„Читалище”  159.0 2651.20 

  Общо:10706.20 

44. с.Хърсово 

ул. Ал.Стамболийски”  №36 

АПОС №265/05.07.2006 г. Еднетажнамасивнасграда„Музей ” 88.0 868.13 

45. с.Хърсово 

ул.Ал. „Стамболийски” №39 

АПОС №266/05.07.2006 г. Двуетажнамасивнасграда  за „Здравно 

медицинско ообслужване на населението” 

151.0 528.50 

46. с.Хърсово 

ул. „Ал.Стамболийски” №34 

АПОС №263/05.07.2006 г. Двуетажнамасивнасграда„Кметство” 207.0 219579.79 

47. с.Хърсово 

ул. „Ал.Стамболийски”   №16 

АПОС №1282/16.01.2013г. Двуетажнамасивнасграда„ОУ” 273.0 120572.02 

Двуетажнамасивнасграда„ЦДГ ” 260.0 35332.16 

Масивнасграда  за „Спорт” 160.0 35332.16 

Полумасивнасграда„ Склад” 38.50 8501.80 

    Общо:279235.50 

48. с.Хърсово 

ул. „Пею Яворов”  №5 

АПОС №259/05.07.2006 г. Двуетажнамасивнасграда ЦНСТ - ПЛФУ 372 234251.42 

 

Полумасивнасграда„Сграда за социална работа и 
рехабилитация„ 

122.15 12386.45 

 

Полумасивнасграда – „Склад за гориво„ 108.0 6839.46 

 

Масивнасграда„Перално помещение„ 63.0 4585.68 

  Общо:258063.01 
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С П Р А В К А 

 

на застроенитеимоти -  частнаобщинскасобственоствОбщина Самуил  по чл.9,ал.2  от ЗОС за  застраховане за 2019 год.   

 

№ 
по 
ред  

Местонахождение  
 

Документ за собственост  Наименование на имот/-ите Площ 
(кв.м.)  

Балансова стойност 
(лв.) 

1. с.Самуил 
ул. „Х.Димитър ”№1 

АЧОС №8/01.12.2005 г. Апартамент- гарсониера  вх.В,ет.1,ап.2  
 

43.2 2800.00 
 

2. с.Самуил 
ул. „Х.Димитър ”№1 

АЧОС №9/01.12.2005 г. 
 

Апартамент- гарсониера  вх.В,ет.2,ап.5 
 

43.2 2800.00 

3. с.Самуил 
ул. „Х.Димитър ”№1 

АЧОС №10/01.12.2005 г. Апартамент- гарсониера  вх.Б,ет.3,ап.8 
 

43.2 3068.60 

4. с.Самуил, 
ул.„В.Левски”  №28 

АЧОС №11/01.12.2005 г. Част от едноетажнамасивнасграда„Фурна” 190.0/500.0 2660.00 

5. с.Самуил 
ул. „Драва”  №2   

АЧОС №2538/31.03.2016 г. Двуетажнамасивнасграда„Сграда за 
социалнидейности”-„ЦНСТ за ПЛУИ” 

204.0 111929.61 

Едноетажнамасивнасграда за 
”Допълващозастрояване” 

120.0 3025.70 

  Общо:114955.50 

6. с.Самуил 
 ул. „Клисура” №4 

АЧОС №18/04.01.2006 г. Масивнасграда за „Нафтовостопанство” 80.0 1763.50 

7. с.Самуил 
ул. „ВасилЛевски ” №31 

АЧОС №2789/03.08.2017г. Двуетажнамасивнасграда„Общественообс
лужване” 

201.0 22064.90 

Масивна сграда „Санитаренвъзел 59.0 729.00 

  Общо: 22793.90 

8. с.Самуил 
 ул. „Драва” №1 

АЧОС №76/20.03.2006 г. Едноетажнамасивнасграда„Склад” 79.12 2552.41 

Едноетажнамасивнасграда „Склад” 113.18 3651.19 

Едноетажнамасивнасграда„Дърводелна” 173.20 5587.10 

  Общо:11790.70 

9. с.Самуил 
ул. „Хаджи Димитър” №4 

АЧОС №3102/13.07.2018г. Самостоятелен обект в сграда с 
предназначение за „Лекарски кабинети за 

32.53 1459.40 
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здравни нужди”  

10. с.Владимировци АЧОС №947/03.02.2012 г. Масивнасграда„Склад за съхранение на 
негоднипрепарати за растителна защита” 

144.0 7943.40 

11. с.Владимировци, 
ул.”Паламарска” №2 

АЧОС №945/03.02.2012 г. ”Сграда и навес” 26.0 896.40 

12. с.Владимировци 
 ул. „ Иван Вазов” 

АЧОС №615/10.01.2011г. Масивнасграда за „Електропроизводство” 61.0 1922.20 

13. с.Владимировци 
 ул. „ Иван Вазов” 

АЧОС №616/10.01.2011г. Масивнасграда за „Електропроизводство” 7.0 220.60 

14. с.Владимировци 
 ул. „ Иван Вазов” 

АЧОС №617/10.01.2011г. Масивнасграда за „Електропроизводство” 5.0 157.60 

15. с.Владимировци АЧОС №1724/13.05.2013г. Масивнасграда„Курортно-
туристическасграда” с №11449.36.20.1 

                   
97.0 

2588.20 

16. с.Владимировци,  
ул. „ВасилЛевски„ №4А 

АЧОС №2511/20.05.2015г. Масивнасграда„Столова за социален 
патронаж” с №11449.73.271.1 

576.0 430476.93 

17. с.Богданци 
ул. „Г.Бенковски”  №14 

АЧОС №362/22.06.2007 г. Масивнасграда„Ритуална зала” 239.0 4212.38 

18. с.Желязковец 
 ул.„Тракия”  №46 

АЧОС №372/22.06.2007 г. Масивнасграда„Ритуална зала” 250.0 51032.77 

19. с.Желязковец 
ул. „Хан Омуртаг„ №2 

АЧОС №3103/13.07.2018г.  Самостоятелен обект в сграда с 
предназначение за „Лекарски кабинети за 
здравни нужди”  

33.49 644.40 

20. с.Здравец 
ул. „Гео Милев”  №71 

АЧОС №349/20.04.2007г. Масивнасграда„Автоспирка” с 
№30630.40.347.1 

40.0 569.00 

21. с.Здравец 
ул.„Еделвайс ” №5 

АЧОС №336/27.11.2006 г. Едноетажна масивна „Жилищнасграда” 76.0 1322.38 

22. с.Хума 
 ул. „ Гагарин”  №4 

АЧОС  №1894/08.01.2014г. Двуетажнамасивнасграда„ЦНСТ” 239.45 256450.45 

23. с.Кривица 
ул.”Ивайло” №40А 

АЧОС №251/05.07.2006 г. Двуетажнамасивнасграда„Защитено 
жилище” 

205.0 16559.40 

Едноетажнамасивнасградабившо„Училищ
е” 

218.0 11463.10 

Сграда - „Склад” 20.0 449.20 

  Общо:28471.70 
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24. с.Голяма вода АЧОС №366/22.06.2007 г. Масивна сграда „Трафопост” 9.0 300.00 

25. с.КараМихал 
 ул.„Мургаш ” №36 

АЧОС №47/14.12.2006 год. Двуетажнамасивнасграда  за   
„Стопанскадейност” 

273.0 6252.42 

26. с.Хърсово 
ул. „Етър ” №1 

АЧОС №267/05.07.2006 г. Масивна „Жилищнасграда – музей ” 81.0 553.80 

27. с.Хърсово, 
ул. „А.Стамболийски ” №37 

АЧОС №2579/01.03.2017 г. Двуетажнамасивнасграда –
„Сградасъссмесено предназначение” 

500.0 10452.60 

Масивнасграда 144.0 3694.60 

Навес  28.75 331.90 

     Обшо:14479.10 

28. с.Хърсово 
ул. „ИанВазов” №27 

АЧОС №2582/28.03.2017 г. Едноетажнамасивнасграда – „Фурна„ 229.30 4032.80 

Гараж  72.0 1266.30 

     Общо:5266.30 

29. с.Хърсово 
 ул. „Ал.Стамболийски”  №16 

АЧОС №1283/16.01.2013г. Едноетажнаполумасивнасграда„Училище” 709.0 7323.60 

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Самуил  и на областния управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в четиринадесетдневен срок от приемането му пред Административен съд- Разград по реда на 

АПК. 
 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

от заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-900 от инж.Ахмед Мустафа  – 

зам.кмет  на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Промяна на  вида на собственост  на  имоти  от   

публична общинска собственост  на  частна общинска 

собственост  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.867 

С решение №38.797/14.09.2018г.  на ОбС – Самуил   беше  прието   

промяната за   начина на трайно ползване на имоти публична 

общинска собственост  с  начин на трайно ползване  от „ пасища, 

мери, ливади”  на „ниви”. 

 Преди промяната,  същите  бяха актувани като публична 

общинска собственост, както следва:   

1. Поземлен имот №005077 с площ от 8.471 дка., местността 

„Пунар кулак” в землището на с.Пчелина; 

2. Поземлен имот №007108 с площ от 9.346 дка., местността 

„Пунар каршъ” в землището на с.Пчелина; 

3. Поземлен имот №000306 с площ от 3.151 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

4. Поземлен имот №000304 с площ от 3.397 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

5. Поземлен имот №000305 с площ от 3.316 дка., местността 

„Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

6. Поземлен имот №097009 с площ от 0.660 дка., местността 

„Чаталова” в землището на с.Желязковец; 

7. Поземлен имот №032012 с площ от 1.362 дка., местността 

„Агова нива” в землището на с.Желязковец; 

8. Поземлен имот №000260 с площ от 2.067 дка., местността 

„Аландърлък” в землището на с.Богомилци; 

9. Поземлен имот №000194 с площ от 0.436 дка., местността 

„Плуг тарла” в землището на с.Богомилци; 

10. Поземлен имот №000185 с площ от 2.429 дка., местността 

„Текне тарла” в землището на с.Богомилци; 

11. Поземлен имот №019171 с площ от 6.839 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

12. Поземлен имот №016016 с площ от 3.180 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 

13. Поземлен имот №016017 с площ от 1.556 дка., местността 

„Ясак” в землището на с.Ножарово; 
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14. Поземлен имот №000361  с площ от 16.758 дка., местността 

„До стопански двор” в землището на с.Самуил; 

15. Поземлен имот №007068  с площ от 2.442дка., местността 

„Джамийски ниви” в землището на с.Богданци; 

16. Поземлен имот №005066  с площ от 4.308дка., местността 

„Зад стопански двор” в землището на с.Богданци; 

17. Поземлен имот №016002  с площ от 65.630дка., местността 

„Кармазията” в землището на с.Голям извор; 

18. Поземлен имот №003044  с площ от 1.964дка., местността 

„Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

19. Поземлен имот №000315  с площ от 6.623дка., местността 

„Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

20. Поземлен имот №30630.161.31  с площ от 2605 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

21. Поземлен имот №30630.161.32  с площ от 3271 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

22. Поземлен имот №11449.5.14  с площ от 36475 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци; 

23. Поземлен имот №11449.2.25  с площ от 17318 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци. 

 Предвид гореизложеното и на основание  чл. 6, ал. 1 от 

Закона за  общинската собственост   предлагам следния   

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.8, 

ал.1  от Закона за общинската собственост, Общински съвет 

Самуил  Общински съвет – Самуил със „За” –17   гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ: 
      1.  Обявява  долуописаните поземлени имоти   за  частна 

общинска собственост:   

 1.1. Поземлен имот №005077 с площ от 8.471 дка., 

местността „Пунар кулак” в землището на с.Пчелина; 

 1.2. Поземлен имот №007108 с площ от 9.346 дка., 

местността „Пунар каршъ” в землището на с.Пчелина; 

 1.3. Поземлен имот №000306 с площ от 3.151 дка., 

местността „Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

 1.4. Поземлен имот №000304 с площ от 3.397 дка., 

местността „Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

 1.5. Поземлен имот №000305 с площ от 3.316 дка., 

местността „Чакмакли” в землището на с.Кривица; 

 1.6. Поземлен имот №097009 с площ от 0.660 дка., 

местността „Чаталова” в землището на с.Желязковец; 

 1.7. Поземлен имот №032012 с площ от 1.362 дка., 

местността „Агова нива” в землището на с.Желязковец; 

 1.8. Поземлен имот №000260 с площ от 2.067 дка., 

местността „Аландърлък” в землището на с.Богомилци; 

 1.9. Поземлен имот №000194 с площ от 0.436 дка., 

местността „Плуг тарла” в землището на с.Богомилци; 

 1.10. Поземлен имот №000185 с площ от 2.429 дка., 

местността „Текне тарла” в землището на с.Богомилци; 

 1.11. Поземлен имот №019171 с площ от 6.839 дка., 

местността „Ясак” в землището на с.Ножарово; 

 1.12. Поземлен имот №016016 с площ от 3.180 дка., 

местността „Ясак” в землището на с.Ножарово; 

 1.13. Поземлен имот №016017 с площ от 1.556 дка., 

местността „Ясак” в землището на с.Ножарово; 

 1.14. Поземлен имот №000361  с площ от 16.758 дка., 

местността „До стопански двор” в землището на с.Самуил; 

 1.15. Поземлен имот №007068  с площ от 2.442дка., 

местността „Джамийски ниви” в землището на с.Богданци; 

 1.16. Поземлен имот №005066  с площ от 4.308дка., 

местността „Зад стопански двор” в землището на с.Богданци; 

 1.17. Поземлен имот №016002  с площ от 65.630дка., 

местността „Кармазията” в землището на с.Голям извор; 
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 1.18. Поземлен имот №003044  с площ от 1.964дка., 

местността „Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

 1.19. Поземлен имот №000315  с площ от 6.623дка., 

местността „Резервуара” в землището на с.Пчелина; 

 1.20. Поземлен имот №30630.161.31  с площ от 2605 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

 1.21. Поземлен имот №30630.161.32  с площ от 3271 кв.м., 

местността „Арпалък”  по кадастралната карта на с.Здравец; 

 1.22. Поземлен имот №11449.5.14  с площ от 36475 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци; 

 1.23. Поземлен имот №11449.2.25  с площ от 17318 кв.м., 

местността „Ташлъ тарла”  по кадастралната карта на 

с.Владимировци. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

  

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.   

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

Докладна записка с вх. № 61-02-901 от  инж. Ахмед Мустафа 

Мустафа  – зам.кмет  на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предоставяне  за  безвъзмездно  управление  и 

ползване  на  част от имот-публична общинска собственост, 

находящ се  в  едноетажна масивна сграда  с предназначение   за  

„Административна, делова сграда- кметство” в с.Владимировци    

с цел  улесняване обслужването на безработните лица от селата: 

Владимировци, Здравец, Пчелина, Ножарово и Богданци  на  

Дирекция  „Бюро по труда” - гр. Исперих 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 27.12.2018г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Седат Хайредин Мехмед ЗА 

4 Бюлент Шеит Мехмед ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА 

7 Сезгин Бекир Ахмед ЗА 

8 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

9 Кемал Сюлейман Кадир ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Бейсим Емрула Мустафа ЗА 

12 Ерол Ибраим Сали ЗА 

13 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

14 Азем Хълми Шакир ЗА 

15 Алпер Зикри Чауш ЗА 

16 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

17 Станимир Петров Тодоров ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.868 
Ежегодно  с Решение на общински съвет Самуил се предоставя  

едно помещение  с площ  21.87 кв.м. от  едноетажна масивна 

сграда  с предназначение   за  „Административна, делова сграда- 

кметство” по АПОС №2791/08.09.2017г., находяща се  в 

поземлен имот №11449.73.269.1 по кадастралната карта  на 

с.Владимировци  с административен адрес: с.Владимировци, 

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

Агенция по заетостта, чрез  Дирекция „Бюро по труда”- гр. 

Исперих, ул.”Дунав” №2  с цел улесняване  обслужването на 

безработните лица от селата: Владимировци, Здравец, Пчелина, 

Ножарово и Богданци.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 и  

чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.14,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил - За  

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.12,ал.3 от 

ЗОС и чл.14,ал.3 от Наредба №2 на ОбС Самуил - За  реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОбС-Самуил  ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

1.Предоставя  за  безвъзмездно управление и ползване  за срок от  

01.01.2019г. до 31.12.2019г.   част от имот - публична общинска 

собственост, представляващо  едно помещение  от 21.87кв.м.  за   

обслужване на безработните лица от селата: Владимировци, 

Здравец,  Пчелина, Ножарово и Богданци, находящ се  в  
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едноетажна масивна сграда  с предназначение  за 

„Административна, делова сграда- кметство” по АПОС 

№2791/08.09.2017г., находяща се  в поземлен имот 

№11449.73.269.1 по кадастралната карта  на с.Владимировци  с 

административен адрес: с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, 

община Самуил, област Разград.  на   Агенцията по заетостта, 

чрез  Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих, ул.”Дунав” №2. 

 

2.Упълномощава кмета на общината  да  подпише   

Споразумение  за безвъзмездно   управление и ползване  с 

Дирекция бюро по труда гр.Исперих. 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-863 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2019 г. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

РЕШЕНИЕ 43.869 
         Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища 

председателите на народните читалища на територията на 

съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят 

на кмета предложения за своята дейност през следващата година, 

кметът на общината внася направените предложения в 

общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в съответната община. 

 

Общински съвет – Самуил на основание чл.21, ал.1, т.23, във 

връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и чл.26 а, ал.2 от Закона за 

народните читалища, приема “Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Самуил за 2019 г.” ОбС-Самуил 

ссъс „За” –  13   гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма 

 

РЕШИ: 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩИНА САМУИЛ  ЗА  2019 ГОДИНА 

 

І.ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност 

в община Самуил за 2018 година се създава в изпълнение на 

чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на 

направените от читалищата в община Самуил предложения за 

дейността им през 2018г. и е съобразена със стратегическите 

документи за развитието на общината.  

Изготвянето на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Самуил за 2019 година цели 

обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата като важни обществени 

институции, реализиращи културната идентичност на общината, 

региона и страната в процесите на всеобхватна глобализация.  

В община Самуил има 14 действащи читалища с 16 бр. утвърдена 

субсидирана численост. Всички те са вписани в Регистъра на 

народните читалища към Министерство на културата. 

Основните направления и приоритети в читалищната дейност са 

регламентирани и  

произтичат от ЗНЧ, от  общинската културна политика, 

осъществявана на основата на  

съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на 

годишния културен календар. 

 

ІІ . ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Утвърждаване на читалищата в община Самуил като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, 

социални и граждански функции.  
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Под цели: 

 

 Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в 

общината за реализирането      на основните им дейности и 

развитието на съвременни форми на работа.  

 Стимулиране на читалищните дейности за съхраняването 

и популяризирането на българските културни традиции и 

обичаи; 

 Разширяване обхвата на дейността на читалищата в 

обществено значими сфери, като социалната и 

информационно-консултанската.  

 Формиране на читалището като място за общуване и 

контакти,повишаване на ролята на читалищата за 

социална и културна интеграция на различните социални 

общности;  

 Осигуряване на достъп до информация.   

 

ІІІ . ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Задачите в Програмата за развитие на читалищната дейност  са 

съобразени с реалната ситуация в читалищата, съществуващите 

проблеми и са насочени към тяхното постепенно преодоляване. 

Изпълнението им ще доведе до постигане на целите на 

Програмата. 

 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и 

търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и 

предаване;  

 Участие при поддържането на традиционните форми на 

културата и фолклора;  

 Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за 

библиотечно и информационно осигуряване на 

населението чрез ускореното навлизане в дейността им на 

съвременните комуникационни и информационни 

технологии;  

 

ІV . ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейностите от Програмата за развитие на читалищната 

дейност предлагат начини за изпълнение на задачите, стоящи 

за изпълнение пред читалищата от община Самуил и могат 

да бъдат развивани и допълвани текущо от нови инициативи. 
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№ Дейност 
Отговорник/ 

изпълнител 
Срок Източник на финансиране 

 

1. 

 

Библиотечна и информационна дейност 

 

1.1 

Поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и 

поддържане на електронни информационни  мрежи според 

възможностите и потребностите на населението; 

 

Читалища община Самуил 

Текущ 

 

 

Собствени средства 

Дарения 

 

1.2 

Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им 

към ценностите и постиженията на науката, изкуството и 

културата чрез различни инициативи; 

Читалища община Самуил Текущ Собствени средства 

1.3 

Обогатяване и актуализиране на  библиотечния фонд на 

читалищните библиотеки чрез закупуване на нова литература и 

абонамент; 

 

Читалища община Самуил Текущ 
Собствени средства 

Министерство на културата 

1.4 

Продължаване на дейността по проект „Българските 

библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за 

всеки” в читалищата, одобрени на първи  и втори етап;  

Поддържане на  “ Компютърен клуб “ 

- Предоставяне на интернет услуги на населението 

НЧ „Иван Вазов ” с. 

Владимировци 

НЧ „Христо Ботев” с.Самуил 

Текущ 
Собствени средства 

 

1.5 

Подготвяне на  кътове с литература в библиотеките, изготвяне 

на информационни табла, витрини и др. във връзка с 

дейностите на библиотеките; 

Читалища община Самуил Текущ 
Собствени средства 

 

1.6 

Кандидатстване по проекти и осигуряване на средства за 

закупуване на компютърни конфигурации и включване на 

интернет връзка с цел  осигуряване на достъп до информация, 

знания, комуникации и електронни услуги за населението; 

 

Читалища община Самуил 

 
Текущ 

Собствени средства 

Министерство на културата 

Финансиращи организации 

Спонсори 

2. 
Културно – просветна и образователна дейност. 

Организиране на културни прояви 

 

2.1 

Организиране на тематични вечери, културно – просветни 

мероприятия, конкурси, изложби, творчески вечери и др., 

 

Читалища община Самуил Текущ Собствени средства 

2.2 

Организиране на прояви, посветенина национални и 

международнипразници; тематични вечери и викторини; 

 

Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

Средства от спечелени проекти 

Спонсори 



 

 

 

123 

2.3. 
Организиране на обучения-  работа с компютърни технологии 

и др. 

Читалища: 

НЧ „Хр. Ботев” 

с.Самуил 

НЧ “Иван Вазов“ 

с.Владимировци 

Текущ 

Собствени средства 

Средства от спечелени проекти 

Спонсори 

2.4 

Съхраняване на нематериалното културно наследство на 

Самуилския край – празници, обреди, танци, песни, разкази и 

др. 

Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

Средства от спечелени проекти 

Спонсори 

3. 
Краеведческа дейност 

 

3.1 

Осъществяване на дейности, свързани с развитие на 

краеведческата и издирвателската дейност във всяко читалище 

/описване на музикалния и танцов фолклор, обичаи, предания, 

събиране на предмети от традиционния бит, снимки и други 

подобни значими за населеното място/; 

Читалища община Самуил Текущ 
Собствени средства 

 

4. 
Спортни и младежки дейности 

 

4.1 

Сформиране на младежки клубове към читалищата, 

организиране на летни читални за младежи и други дейности Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

Спонсори 

 

4.2 

Стимулиране на талантливи деца и младежи от школите и 

творческите колективи чрез участия в конкурси, фестивали, 

концерти; 

 

Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

Спонсори 

 

4.3 
Провеждане на спортни състезания и турнири с децата и 

младежите  
Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

 

5. 
Социална дейност 

 

5.1 

Реализиране на инициативи и работа по проекти със социална 

насоченост с цел социална и   културна интеграция на различни 

социални общности,                                включително такива в 

риск, неравностойно положение,                                 етнически 

общности и др.;  

 

Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

Средства по проекти 

 

5.2 

Организиране на посещения и провеждане на съвместни 

мероприятия на читалищата  в социалните институции на 

територията на община Самуил; 

 

 

Читалища община Самуил Текущ 
Собствени средства 

 

6. 
Организационна дейност 
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6.1 

Утвърждаване и укрепване на връзки с институции, учебни 

заведения, културни институции и организации от 

неправителствен сектор; 

 

Читалища община Самуил Текущ 
Собствени средства 

 

6.2 

 

 

 

 

Повишаване качеството на предлагания от читалищата 

художествен продукт по  

повод различни чествания 

 
Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

 

6.3 

Разработване и внедряване на форми за информираност на 

населението – създаване на информационни табла, брошури и 

дипляни, мултимедийни презентации Читалища община Самуил Текущ 
Собствени средства 

 

 

7. 

Повишаване квалификацията на кадрите 

 

7.1 
Методическа помощ по счетоводство и отчетност на 

читалището 
Община Самуил Текущ Собствени средства 

8. Художествено – творческа дейност 

8.1 

Сформиране на детски състав за фолклорни песни песни 

 

 

НЧ „Хр. Ботев” 

с.Самуил 

 

Текущ 
Собствени средства 

 

8.2 
Подновяване на репертоара от песни и танци и продължаване 

на дейността на Самодейните танцови и певчески групи 

Читалища: 

НЧ „Хр. Ботев” 

с.Самуил 

НЧ “Иван Вазов“ 

с.Владимировци 

НЧ “Бъдещност“ с. Ножарово 

Текущ 
Собствени средства 

Дарения и Проекти 

8.3 

 

 

Участия на престижни културни събития в общината, региона, 

страната и чужбина 
Читалища община Самуил Текущ 

Собствени средства 

Дарения и Проекти 

 

 

V.КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР 

Културните прояви на читалищата са включени в Културния 

календар на общината за 2019 година. /Приложение №1/ 

VІ. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища 

председателите на читалища представят ежегодно до 31 март 

пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата 

и за изразходваните от бюджета средства през предходната 

година.  
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

 

   

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-864 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А.К.Б. от с.Владимировци, ул. , община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.870 
         Постъпила е молба с вх.№2641/25.10.2018г. от лицето 

А.К.Б. от с.Владимировци, ул. , община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за оперативно лечение. 

     Госпожа Б. е вдовица и получава наследствена пенсия. На 

20.08.2018г. е постъпила за оперативно лечение в МБАЛ - гр. 

Исперих с диагноза „Холециститис акута калкулоза гангреноза. 

Епиема вецизе флее. Лапотомия. Холецистектомия. Лаваж. 

Дренаж“. Поради разходите по лечението се намира във 

финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за оперативно лечение и закупуване на лекарства. 

 

              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил . 

ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А.К.Б. от 

с.Владимировци, ул. , община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-865 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

А.И.Н. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.871 
Постъпила е молба с вх.№2567/19.10.2018г. от лицето Айше 

Ибрахимова Нуриева от с.Самуил, ул. „Арда” № 6, община 

Самуил А.И.Н. от с.Самуил, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Н. е пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с диагноза 

„Варикозни вени на долните крайници“. Лицето боледува с 

диагноза „Хипертонично сърце без застойна сърдечна 

недостатъчност“ и „Болест на черния дроб, неуточнена“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и й 

предстои лечение на сърце в МБАЛ Токуда –гр.София. Поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на медикаменти. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето А.И.Н. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-866 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Г.Х.Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.872 
Постъпила е молба с вх.№2550/18.10.2018г. от лицето Г.Х.Х. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. на 23.09.2018г. е постъпила за лечение в МБАЛ 

гр.Разград с диагноза „Исхемичен мозъчен инсулт в басейна на 

ДСМА. Х.Б.МСБ“, след което е приета за „Реконвалесценция 

след друго лечение“. Поради недостиг на средства за 

предписаната й постоянна медикаментозна терапия и лечение се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Г.Х.Х. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 100 лв. 

. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-867 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М.П.К. от с.Хърсово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.873 
         Постъпила е молба с вх.№2769/05.11.2018г. от лицето 

М.П.К. от с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа К. е пенсионерка по възраст с 75.5%  ТЗР с диагноза 

“Болести на очната ябълка“.  На 21.09.2018г. е постъпила за 

лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза: „Исхемичен мозъчен 

инсулт в басейна на ДПМА. З.Д.Х.Б.МСБ“, след което е 

постъпила за „Реконвалесценция след друго лечение“. 

Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.П.К. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на 100 лв. 

. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-868 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М.Р.И. от с.Кара Михал, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.874 
         Постъпила е молба с вх.№2859/08.11.2018г. от лицето 

Милка Радева Иванова от с.Кара Михал, ул. „Мургаш” № 26, 

община Самуил М.Р.И. от с.Кара Михал, община Самуил с 

искане за отпускане на еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа И.  е с претърпяна операция  на дясна гърда и 

периодично през 2018г.  е постъпвала за химиотерапия в КОЦ-

Шумен ЕООД по повод новообразувание на млечната жлеза. 

Предписано й е скъпо струващо лекарство, което е необходимо 

преди и след химиотерапия. Лицето е на  химиотерапия и поради 

разходите по лечението й се намира във финансово затруднение 

и не може да закупи необходимите й лекарства. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.Р.И. от с.Кара 

Михал, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-869 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. С.Х. от с.Хума, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.875 
         Постъпила е молба с вх.№2541/18.10.2018г. от лицето С. 

С.Х. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лечение. 

    Господин Х. е пенсионер по болест с 74% т.н.р. с диагноза 

„Остеонекроза“. На 16.04.2018г. е постъпил за лечение в МБАЛ 

гр.Разград с диагноза „Атопична бронхиална астма-средно тежък 

пристъп“.  Молителят е на постоянна медикаментозна терапия и 

се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С.Х. от с.Хума, 

община Самуил в размер на 50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-870 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С. Х.Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.876 
Постъпила е молба с вх.№2612/24.10.2018г. от лицето С. Х.Х. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е вдовица, която получава наследствена пенсия. На 

19.06.2018г. е постъпила за лечение в СБАЛ по Кардиология,  

гр.Русе с диагноза „ИБС. Нестабилна стенокардия-нова. 

Преживян долен МИ. Състояние след ПКИ на ДКА с 

имплантация на 2 МИС.Едноклонова коронарна болест.ПКИ на 

ЛАД с имплантация НА 1 МИС. Лека систолна дисфункция. Лека 

към умерена митрална инсуфициенция. Хипертонична болест“. 

Поради недостиг на средства за предписаната й постоянна 

медикаментозна терапия се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. Х.Х. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на 150 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-871 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р.М.Х. от с.Пчелина, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.877 
Постъпила е молба с вх.№3233/27.11.2018г. от лицето Р.М.Х. от 

с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за задоволяване на неотложни социални потребности. 

Г-н Х.  е на  71 години и получава социална пенсия по възраст,  

живее в една стара сграда. Лицето е с прекаран инсулт и няма 

допълнителни доходи, както и близки желаещи да го обгрижват. 

Поради недостиг на средства не може да закупи дърва за огрев за 

настъпилата зима и да покрие ежемесечните си разходи.  

Необходими са му финансови средства за покриване на битовите 

разходи и ежедневните нужди от първа необходимост. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р.М.Х. от 

с.Пчелина, община Самуил в размер на 200 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 
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От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-872 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С.Б.К. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.878 
Постъпила е молба с вх.№3223/26.11.2018г. от лицето С.Б.К. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа К. на 10.11.2018г.  е постъпила в УМБАЛ „Света 

Марина“ - гр.Варна за лечение на детето й Емир Юлиян 

Калоянов. Детето е на седем месеца и боледува с диагноза 

„Остър ларинготрахеит. Лимфангиом в шийната област“ и за 

ядрено-магнитен резонанс е заплатила 450 лева. На Емир му 

предстои оперативно лечение и поради недостиг на средства 

родителите се намират във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С.Б.К. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  300 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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 Докладна записка с вх. № 61-02-873 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Е.С.И. от с.Ножарово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.879 
Постъпила е молба с вх.№2491/16.010.2018г. от лицето Е.С.И. от 

с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

парична помощ за лекарства. 

    Господин И. е пенсионер по болест. Лицето е с 80% т.н.р. с 

диагноза „Шизофрения“. Молителят е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението му се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Е.С.И. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на  200 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

136 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 
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 Докладна записка с вх. № 61-02-874 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

К.А.С. от с.Богомилци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.880 
         Постъпила е молба с вх.№2209/28.09.2018г. от лицето 

К.А.С. от с.Богомилци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за закупуване на лекарства. 

    Госпожа М. е безработна. Лицето боледува с диагноза 

„Увреждане на междупрешленните дискове в поясния и другите 

отдели на гръбначния стълб с радикулопатия“ и „Камък в 

уретра“. Молителката е на постоянна медикаментозна терапия и 

поради разходите по лечението й се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

РЕШИ: 

Неотпуска еднократна парична помощ на лицето К.А.С. от 

с.Богомилци, община Самуил . 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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 Докладна записка с вх. № 61-02-875 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М.Ю.М. от с.Владимировци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.881 
                 Постъпила е молба с вх.№2208/28.09.2018г. от лицето 

М.Ю.М. от с.Владимировци, община Самуил с искане за 

отпускане на еднократна парична помощ за домакинство 

пострадало от пожар.  

      На 07.09.2018г. край дома на господин М. е възникнал пожар, 

който е нанесъл материални щети на семейството. Изгорял е 

царевичака предназначен за животните му. 

Необходими са му финансови средства за закупуване на фураж за 

животните. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.Ю.М. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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 Докладна записка с вх. № 61-02-876 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М.М.А. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  17  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.882 
Постъпила е молба с вх.№2447/11.10.2018г. от лицето М.М.А. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

     Господин А. е пенсионер по болест. На 25.09.2018г.  е 

постъпил за лечение в Специализирана хирургическа болница 

„Проф. Темелков“ гр.Варна с диагноза „Фистула перианалис 

рецидива“. Молителят е на постоянна медикаментозна терапия и 

поради разходите по лечението му се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  17   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.М.А. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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 Докладна записка с вх. № 61-02-877 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х.С.Р. от с.Хума, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.883 
     Постъпила е молба с вх.№2120/20.09.2018г. от лицето Х.С.Р. 

от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

     Господин Р. е пенсионер по болест, а съпругата му по възраст. 

На 09.09.2018г. е бил на лечение в кардиологична болница 

гр.Русе с диагноза „ИБС. Нестабилна стенокардия-нова. Лека към 

умерена аортна и лека митрална инсуфициенция. Хипертонична 

болест III степен. Лицето е на постоянна медикаментозна терапия 

и поради разходите по лечението му се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х.С.Р. от с.Хума, 

община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

140 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-878 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р.К.В. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.884 
              Постъпила е молба с вх.№1536/13.08.2018г. от лицето 

Р.К.В. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин В. е пенсионер по болест и живее сам. Лицето 

боледува с 70% т.н.р. с диагноза „Травма на окото и очната 

орбита“. Поради недостиг на средства за предписаната му 

постоянна медикаментозна терапия се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р.К.В. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на 50лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
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От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-879 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С.Х.М. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.885 
Постъпила е молба с вх.№2271/02.10.2018г. от лицето С.Х.М. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин М. е пенсионер по болест. Лицето боледува с 76% 

т.н.р.  с диагноза „Хронична исхемична болест на сърцето“. През 

2017г. е постъпвал периодично за лечение в УМБАЛ „Света 

Марина“ гр.Варна. Предстои му лечение в болница, но поради 

недостиг на финансови средства няма възможност за лечение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и лекарства. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С.Х.М. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  200 лв 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-880 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С.С.Е. от с.Хума, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.887 
         Постъпила е молба с вх.№2293/03.10.2018г. от лицето 

С.С.Е. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна парична помощ за лекарства. 

    Господин Е. е пенсионер. Лицето боледува с диагноза: 

„Диабет“ и е с прекаран инсулт и инфаркт, поради което 

периодично постъпва за лечение в болница. Молителят е на 

постоянна медикаментозна терапия и се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на лекарства и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи,ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С.С.Е. от с.Хума, 

община Самуил в размер на 50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
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От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-881 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

С.М.Х. от с.Желязковец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.888 
Постъпила е молба с вх.№1709/23.08.2018г. от лицето С.М.Х. от 

с.Желязковец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е пенсионерка по възраст. На 16.04.2018г. е 

постъпила за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „ХОББ в 

тласък“. Поради недостиг на средства за предписаната й 

постоянна медикаментозна терапия се намира във финансово 

затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С.М.Х. от 

с.Желязковец, община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-882 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф.А.Х. от с.Хума, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.889 
         Постъпила е молба с вх.№ 2464/15.10.2018г. от лицето 

Ф.А.Х. от с.Хума, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа Х. е самотно живееща пенсионерка. Извършена й е 

операция на жлъчка в гр.София, за която е платила 800лв. и след 

операцията е прекарала инсулт. Периодично постъпва за лечение 

в болница и поради недостиг на средства за предписаната й 

постоянна медикаментозна терапия и лечение е задлъжняла към 

близките си. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф.А.Х. от с.Хума, 

община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-883 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф.А.М. от с.Ножарово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.890 
         Постъпила е молба с вх.№2490/16.10.2018г. от лицето 

Ф.А.М. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за задоволяване на неотложни социални 

потребности. 

    Госпожа М. е пенсионерка. Поради недостиг на  финансови 

средства лицето не може да закупи дърва за огрев за настъпващия 

зимен сезон. 

     Необходими са й финансови средства  за закупуване на дърва 

за огрев. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф.А.М. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на  200 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-884 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ю.А.Х. от с.Богданци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.891 
     Постъпила е молба с вх.№2404/17.10.2018г. от лицето Ю.А.Х. 

от с.Богданци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

     Госпожа Х. е пенсионерка по болест. Лицето боледува с 100% 

т.н.р с диагноза „Злокачествено новообразувание на дебелото 

черво“. На 20.08.2018г. е постъпила за лечение в УМБАЛСМ 

„Н.И.Пирогов“, гр. София с диагноза „Метастазис хепатис“. 

Извършена й е операция, за която е заплатила 1800лв. 

Молителката е на постоянна медикаментозна и химиотерапия, 

като периодично постъпва за изследвания и лечение. Поради 

разходите по лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за оперативно лечение и закупуване на лекарства. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ю.А.Х. от 

с.Богданци, община Самуил в размер на  200 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-885 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Д.А.И. от с.Владимировци, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.892 
     Постъпила е молба с вх.№2162/25.09.2018г. от лицето Д.А.И. 

от с.Владимировци, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин И. е безработен. На 14.08.2018г. е постъпил за 

лечение в УМБАЛ  „Света Марина“ гр. Варна с диагноза 

„Множествена склероза - цереброспинална форма. Пристъпно 

ремитентен ход. Пристъп“. Поради недостиг на средства за 

предписаната му постоянна медикаментозна терапия и разходите 

по лечението,  лицето се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Д.А.И. от 

с.Владимировци, община Самуил в размер на  200 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-886 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

М.Х.А. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.893 
Постъпила е молба с вх.№1906/07.09.2018г. от лицето М.Х.А. от 

с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Господин А. боледува с 96% ВСУ с диагноза „Злокачествено 

новообразувание на простатата“. На 13.02.2018г. е постъпил за 

лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „Хроничен пиелонефрит“, 

като за прегледи и ехография е платил 218 лева. Молителят е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението му се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето М.Х.А. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-887 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Р.Х.М. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.894 
     Постъпила е молба с вх.№1745/27.08.2018г. от лицето Р.Х.М. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

     Госпожа М. е вдовица. Лицето боледува с диагноза 

„Световъртеж от централен произход“. Молителката е на 

постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение и закупуване на лекарства. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Р.Х.М. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  50 .лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-888 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Т.С.М. от с.Хърсово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.895 
Постъпила е молба с вх.№1964/11.09.2018г. от лицето Т.С.М. от 

с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Госпожа М.  на 17.08.2018г. е постъпила за лечение в МБАЛ 

гр.Разград с диагноза: „Рецидивиращо депресивно разстройство, 

сегашен епизод – умерено тежък“. Молителката е на постоянна 

медикаментозна терапия и поради разходите по лечението й се 

намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Тодорина 

Стоянова Маринова от с.Хърсово, ул.„Ал. Стамболийски” № 7, 

община Сам Т.С.М. от с.Хърсово, община Самуил  в размер на  

50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

151 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-889 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Ф.М.С. от с.Ножарово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.896 
         Постъпила е молба с вх.№1791/29.08.2018г. от лицето 

Ф.М.С. от с.Ножарово, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа С. и съпругът й са пенсионери по болест.  Лицето 

боледува с 94% т.н.р. с диагноза „Епилепсия“. На 15.03.2018г. е 

постъпила за лечение в УМБАЛ гр.Русе с диагноза „Контрактура 

на става-други. Други спондилози-шиен отдел“. Молителката е  

на постоянна медикаментозна терапия и поради разходите по 

лечението й се намира във финансово затруднение. 

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за закупуване на медикаменти и лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Ф.М.С. от 

с.Ножарово, община Самуил в размер на  100 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-890 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х.Х.Х. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.897 
         Постъпила е молба с вх.№1927/10.09.2018г. от лицето 

Х.Х.Х. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Господин Х. самотен баща, който се грижи за двете си дъщери 

Хюлия и Хюнер.  Поради недостиг на финансови средства лицето 

не може да покрие разходите за потребностите на дъщерите си, 

които учат в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.    

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на дъщерите му за посещаване на 

училище. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х.Х.Х. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-890 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

Х.Х.Х. от с.Самуил, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.897 
         Постъпила е молба с вх.№1927/10.09.2018г. от лицето 

Х.Х.Х. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за неотложни социални потребности. 

    Господин Х. самотен баща, който се грижи за двете си дъщери 

Хюлия и Хюнер.  Поради недостиг на финансови средства лицето 

не може да покрие разходите за потребностите на дъщерите си, 

които учат в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.    

     Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за потребностите на дъщерите му за посещаване на 

училище. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16  

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Х.Х.Х. от 

с.Самуил, община Самуил в размер на  50 лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 43 

От заседание на 27.12.2018 г. 

 Докладна записка с вх. № 61-02-902 от Бехра Зюлкяр - зам-

кмет  на Община Самуил 

 

ОТНОСНО : Отпускане на еднократна парична помощ на лицето 

В.Т.В.  от с.Голям извор, община Самуил. 

 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –  16  гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 43.898 
Постъпила е молба с вх.№ 3243/27.11.2018г. от лицето В.Т.В.  от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Госпожа В. е безработна, а съпругът й пенсионер по болест. 

Синът й Иван Величков Величков при инцидент в дома си 

получил травма на окото. Поради разходите по лечението на сина 

й се намира във финансово затруднение. 

     Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуи ОбС-Самуил ссъс „За” –  16   

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

 

 

РЕШИ: 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето Величка Татянова 

Величкова  от с.Голям извор, ул. „Васил Левски” № 116, община 

Самуил В.Т.В.  от с.Голям извор, община Самуил в размер на 100 

лв. 

 

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград.  

          

 

Председател на ОбС /П/ не се чете 

                             /инж. /Джевдет Азис/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Дамла Ахмед/ 

 

 

 

 

 

 


