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ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие 

на Община Самуил за периода 2021-2027 г. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 14.264 

     Една от важните и неотложни задачи за общинските 

администрации през 2020 г. e своевременното стартиране 

на процеса по изготвяне на Плановете за интегрирано 

развитие на общините за периода 2021-2027 г. (ПИРО).  В 

тази връзка възложих на външна консултантска фирма 

разработването на този нов вид стратегически документ и 

днес Ви предлагам изготвените документи. 

Изготвянето на ПИРО се извърши в съответствие с 

изискванията на чл.13 от Закона за регионалното развитие 

(ЗРР) обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г. и Методическите 

указания за разработване и прилагане на ПИРО за 

периода 2021-2027 г. от 25 март 2020 г. Условията, редът и 

сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, 

актуализиране и изпълнение са определени с Правилника 

за прилагане на ЗРР (ППЗРР).  

     Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е 

средносрочен стратегически планов документ, който 

определя политическата, икономическата, 

пространствената и тематична рамка на развитието на 

Общината в годините на новия програмен период 2021-

2027. 

      В методически аспект при разработването на ПИРО са 

използвани подходи и методи, които гарантират 

достоверността на изследванията, отчитат 

ограничителите и стимулаторите за развитие на 

Общината и обосновават формулираните цели, мерки и 

приоритетни действия за интегрирано развитие на 

основните функционални системи. Те са насочени към 

постигане на желан напредък в цялостното социално-

икономическо развитие на Общината  и изравняването и 

по основни показатели с останалите общини в страната.  

     ПИРО се изработва за цялата територия на общината, 

като могат да се определят зони за прилагане на 

интегриран подход за удовлетворяване на 



идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за 

коопериране със съседни общини. 

     Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е 

разработен в съответствие с Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Северен централен регион за 

периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно 

и регионално ниво на стратегии в областта на 

икономическото развитие, здравеопазването, 

образованието, науката, социалните услуги, транспорта, 

водния сектор, енергетиката, широколентовите 

комуникации, туризма и околната среда.  

    Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е 

изготвен на основата на обстоен анализ на 

икономическото, социалното и екологичното състояние, 

нуждите и потенциалите за развитие на Общината, 

изявените тенденции, изведените и  обсъдени със 

заинтересованите страни приоритети за развитие. 

Проследени са промените в икономическото и социално 

развитие на Общината и факторите, оказващи влияние 

върху състоянието и качеството на живот.  

    Предложените целенасочени действия са насочени към 

увеличаване на конкурентните предимства на Общината 

и догонване или изравняване на средните показатели  

както за региона, така и тези на национално ниво, 

преодоляване на различията в социалната, икономическа 

и техническата инфраструктура, преодоляване на 

негативните тенденции в демографското развитие. 

     Визията и пакетът от стратегически приоритети на 

Плана за интегрирано развитие на Община Самуил за 

периода 2021-2027 г. са формулирани на основата на 

резултатите от анализа на състоянието и съществуващите 

тенденции в социално-икономическото, екологичното, 

културното, инфраструктурното и пространственото 

развитие на общината и региона. Те обобщават 

резултатите от публичните консултации, от проведената 

анкета и от представените идеи в срещите със 

заинтересованите страни. Отчетени са определените 

перспективни насоки за развитие в регионален аспект, 

публикувани  в европейски и национални стратегически 

документи за периода след 2020 г. 

      Формулираната визия за развитие на Община Самуил 

2021-2027г. е в съответствие с  Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Северен 

централен регион за периода 2021-2027 г. и се подкрепя от 

всички заинтересовани страни. Поради своя дългосрочен 

характер заложената визия в Общинския план за развитие 

2014–2020 г. остава непроменена  и  е следната:  



      Община Самуил - добра за живот и работа община, с 

икономически растеж и заетост, основани на ефективно 

използване на ресурсите за развитие на селско 

стопанство, хранително-вкусова промишленост и 

туризъм, съхранена природа и културно наследство. 

 

    Съобразявайки се с Националната стратегия за 

регионално развитие на Р. България (2012- 2022 г.), 

Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), 

Националната програма за развитие „България 2030“ и 

насоките на политиката на ЕС за сближаване и 

регионално развитие за периода 2021-2027 г., Планът за 

интегрирано развитие на Община Самуил определя 

следните стратегическите приоритети, фокусиращи 

политиките за развитие на района:  

Приоритет 1: Обновяване на икономиката. 

    Основен фокус на политиката за развитие на Община 

Самуил  следва да бъде засилването на 

конкурентоспособността на регионално  и национално 

равнище, за да се поддържа силен икономически растеж и 

нарастване на благосъстоянието. Ключовите действия в 

този контекст са подкрепа за нови инвестиции с повишена 

ефективност, установяване на иновационен подход във 

всички сектори на икономиката, подобряване на 

инвестиционната среда и привличане на стратегически 

инвеститори, адаптиране на националната и регионална 

политика към нуждите и специфичните регионални 

условия за МСП и създаването на мрежи и 

инфраструктури, базирани на интелигентни технологии.  

    Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в 

Общината е свързано със създаването на нови работни 

места в секторите и производствата с добавена стойност, 

иновации и технологии, без да се подценява потенциала 

на селското стопанство,  за модернизация, с поддържането 

на ефективен регионален и местен пазар на труда.  

Приоритет  2: Съхраняване и развитие на човешкия 

потенциал, разширяване  и развитие  на социалните 

услуги.  

    Залагането на формулирания приоритет в областта на 

развитието на човешкия ресурс се обосновава с 

необходимостта от решаване на констатираните, 

продължително проявяващи се проблеми в 

демографското и социалното развитие, които поставят 

Община Самуил в неблагоприятна позиция в сравнение с 

останалите общини и района,и в страната.  

    Освен преодоляване на отбелязаните негативни 

процеси и характеристики на демографския потенциал, 



Общината следва да отговори на предизвикателствата на 

новото развитие, което изисква изпълнението на 

амбициозни задачи за подобряване на качествата на 

човешкия капитал, за да може Общината да се развива 

успешно в условията на силна регионална конкуренция в 

национален и международен план и да запази своите 

човешки ресурси с необходимия здравен и социален 

статус.  

    Това изисква целенасочена и последователна работа за 

подобряване на достъпа до образование, намаляване на 

относителния дял на преждевременно напусналите 

образователната система, реформирането й в 

съответствие с новите реалности, технологии и 

потребности и повишаване на образователното равнище 

на населението от всички възрастови и социални групи.  

   Постигането на специфичните цели в тази важна 

приоритетна област налага да се предвиди обновяване на 

инфраструктурата за образование, здравеопазване, 

социални услуги, спорт и култура, за да се гарантира 

качеството и сигурността на средата, в която ще се развива 

и реализира потенциала на Общината.  

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво 

развитие и намаляване на неравенствата. 

   Постигането на териториално устойчив растеж в района 

и намаляване на различията между районите в страната 

до голяма степен е свързано със степента на развитие на 

комуникационната инфраструктура. Транспортната и 

дигитална инфраструктура са факторите, които спомагат 

за отключване на специфичните потенциали на районите 

и увеличаване на конкурентните им предимства. Те ще 

подсилят свързаността между градските и селските 

райони, ще подпомогнат интегрираното и устойчиво 

развитие на териториите, ще укрепят полицентричната 

мрежа от селища в района и ще създадат предпоставки за 

по-ефективно вътрешнорегионално и трансгранично 

сътрудничество. 

   Дефинираните приоритети и стратегически цели се 

оценяват като изключително важни за развитието на 

района. Те ще бъдат изпълнени чрез взаимосвързани и 

интегрирани приоритети, които впоследствие ще бъдат 

обективизирани чрез мерки и дейности. 

    В Регионалната схема за пространствено развитие на 

Северен централен район от ниво 2 са идентифицирани 

всички заинтересовани страни и участници в процеса на 

формирането и прилагането на регионалната политика за 

интегрирано устойчиво развитие на територията на 

района. Посочен е комуникационен механизъм за 



осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати. 

     Съществена част на Документа са индикаторите за 

наблюдение и оценка на изпълнението на РСПР. За тези 

индикатори са посочени изходни и целеви стойности, 

чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на 

целите за ускоряване на социално-икономическото 

развитие, за намаляване на регионалните диспропорции 

и подобряване на качеството на живот. 

    Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане, 

основните участници в процеса на подготовка, 

съгласуване и приемане на ПИРО са Кметът на общината, 

общинският съвет, заинтересованите органи и 

организации, икономическите и социалните партньори, 

както и физически лица и представители на юридически 

лица, имащи отношение към развитието на общината. 

    Функцията на организатор при изготвянето и 

съгласуването на ПИРО има Кметът на общината, който 

осъществява координация и контрол по процесите. 

Съгласно Методическите указания с негова заповед се 

сформира работна група по подготовка, изготвяне и 

одобрение на ПИРО. В нея са включени представители на 

заинтересованите страни в общината. За гражданите е 

осигурен постоянен достъп до информация за процеса и 

възможност за даване на становища и предложения при 

изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата 

реализация.  

     Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на 

общината и контролира осигуряването на съответствието 

му с общия устройствен план. Заинтересованите лица 

имат право да дават предложения при изготвянето на 

ПИРО и да получават информация при поискването й. 

     Планът за интегрирано развитие на общината се 

обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на 

кмета на общината в срок до 3 месеца преди началото на 

периода на неговото действие. 

    Одобреният план за интегрирано развитие на община 

Самуил се представя от Кмета на общината пред 

Областен съвет за развитие в срок до три месеца от 

неговото приемане от съответния общински съвет. 

    ПИРО и решението на общинския съвет за неговото 

приемане се публикуват на страницата на общината в 

интернет, както и на портала за обществени консултации 

на Министерския съвет. 

    Актуализация на плана ПИРО се допуска при 

условията, посочени в Правилника за приложение на 

закона за регионално развитие (ППЗРР):при съществени 

промени на икономическите и социалните условия в 

общината; в резултат на промени в свързаното 

национално законодателство или в това на ЕС; при 



промени в секторни стратегии и програми, влияещи 

върху изпълнението на плана. 

    За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за 

интегрирано развитие на общината, програмата за 

неговата реализация, в която са посочени източниците на 

финансиране и е съобразена с размера на осигуреното 

финансиране в тригодишната бюджета прогноза, когато е 

предвидено такова, може да се актуализира при 

необходимост с решение на общинския съвет по 

предложение на Кмета на общината.  

   Финансирането на процеса на изработване, съгласуване 

с партньорите и актуализиране на плана за интегрирано 

развитие на община се осъществява чрез бюджета на 

общината и/или чрез средства от фондовете на 

Европейския съюз и други финансови източници, като 

кметовете на общини ежегодно планират необходимите 

за целта финансови ресурси.  

    Изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината се отчита чрез годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението му. Кметът на общината 

и общинският съвет осигуряват информация и 

публичност на плана за интегрирано развитие на 

общината в съответствие със своите компетенции. Кметът 

на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет доклад за резултатите от последващата 

оценка на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината. Докладът се публикува на 

страницата на общината в интернет и на портала за 

обществени консултации на Министерския съвет.           

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл. 8 и чл. 

24, ал.1 от Закона за регионално развитие и чл. 21, ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие  

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

няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ 

1. Общински съвет Самуил одобрява и приема План 

за интегрирано развитие на Община Самуил за 

периода 2021-2027 г.; 

2. Възлага на Кмета на Общината да представи 

одобреният план за интегрирано развитие на 

община Самуил пред  Областния съвет за развитие 

Разград , в срок до три месеца от неговото 

приемане; 

3. Възлага на Кмета на Общината да публикува 

одобреният план за интегрирано развитие на 

община Самуил на страницата на общината в 

интернет и на портала за обществени консултации 

на Министерския съвет; 

4. Възлага на Кмета на Общината да организира 

изпълнението, наблюдението и отчитането на 



Плана за интегрирано развитие на община Самуил 

2021-2027, в съответствие с Закона за регионално 

развитие (ЗРР) и Правилникът за прилагане на 

закона за регионално развитие (ППЗРР)] 

5. Възлага на Кмета на Общината да осигури 

финансирането на процеса на изработване, 

съгласуване с партньорите и актуализиране на 

Плана за интегрирано развитие на община Самуил 

2021-2027, чрез бюджета на общината и/или чрез 

средства от фондовете на Европейския съюз и 

други финансови източници, като ежегодно 

планира в Бюджета на Община Самуил 

необходимите за целта финансови ресурси. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград 

в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен съд 

гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/  

П Р О Т О К О Л 

 

от публично обсъждане на План за интегрирано развитие на  

Община Самуил за периода 2021-2027 г. 

 

 

 Днес, 25.09.2020 г. /петък/ от 13,00 часа в заседателната 

зала на община Самуил, се проведе публично обсъждане на 

План за интегрирано развитие на Община Самуил за 

периода 2021-2027 г. 

 Присъстваха: Кмета на община Самуил – инж. Джевдет 

Азис, Председателя на Общински съвет–Самуил–д-р Бейтула 

Сали, заместник кмет-Сами Сами, кметове на кметства, 

директор на дирекция “ОСРРСД” – Нергин Махмуд, директор 

на дирекция “АПОФД”-Шенай Хюсню, служители от общинска 

администрация, директори/управители на социални услуги. 

 

Обсъждането премина при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на на План за интегрирано развитие на 

Община Самуил за периода 2021-2027 г. 

 

Заседанието беше открито от Кмета на общината, който 

запозна в резюме присъстващите с План за интегрирано 

развитие на Община Самуил за периода 2021-2027 г. 

Като подчерта, че Планът за интегрирано развитие на Община 

Самуил е средносрочен стратегически планов документ, който 

определя политическата, икономическата, пространствената и 



тематична рамка на развитието на Общината в годините на 

новия програмен период 2021-2027. В методически аспект при 

разработването на ПИРО са използвани подходи и методи, 

които гарантират достоверността на изследванията, отчитат 

ограничителите и стимулаторите за развитие на Общината и 

обосновават формулираните цели, мерки и приоритетни 

действия за интегрирано развитие на основните функционални 

системи. Те са насочени към постигане на желан напредък в 

цялостното социално-икономическо развитие на Общината  и 

изравняването и по основни показатели с останалите общини в 

страната.  

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като 

могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход 

за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа 

на потенциалите за развитие и на възможностите за 

коопериране със съседни общини. 

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е 

разработен в съответствие с Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Северен централен регион за периода 

2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално 

ниво на стратегии в областта на икономическото развитие, 

здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, 

транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите 

комуникации, туризма и околната среда.  

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е изготвен 

на основата на обстоен анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие 

на Общината, изявените тенденции, изведените и  обсъдени със 

заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени 

са промените в икономическото и социално развитие на 

Общината и факторите, оказващи влияние върху състоянието и 

качеството на живот. Предложените целенасочени действия са 

насочени към увеличаване на конкурентните предимства на 

Общината и догонване или изравняване на средните показатели  

както за региона, така и тези на национално ниво, преодоляване 

на различията в социалната, икономическа и техническата 

инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в 

демографското развитие. 

Визията и пакетът от стратегически приоритети на Плана за 

интегрирано развитие на Община Самуил за периода 2021-2027 

г. са формулирани на основата на резултатите от анализа на 

състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, 

инфраструктурното и пространственото развитие на общината и 

региона. Те обобщават резултатите от публичните консултации, 

от проведената анкета и от представените идеи в срещите със 

заинтересованите страни. Отчетени са определените 

перспективни насоки за развитие в регионален аспект, 

публикувани  в европейски и национални стратегически 

документи за периода след 2020 г. Формулираната визия за 

развитие на Община Самуил 2021-2027г. е в съответствие с  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен 

централен регион за периода 2021-2027 г. и се подкрепя от 

всички заинтересовани страни. Поради своя дългосрочен 

характер заложената визия в Общинския план за развитие 2014–

2020 г. остава непроменена  и  е следната:  

Община Самуил - добра за живот и работа община, с 

икономически растеж и заетост, основани на ефективно 

използване на ресурсите за развитие на селско стопанство, 

хранително-вкусова промишленост и туризъм, съхранена 

природа и културно наследство 



Съобразявайки се с Националната стратегия за регионално 

развитие на Р. България (2012- 2022 г.), Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(Актуализация 2019 г.), Националната програма за развитие 

„България 2030“ и насоките на политиката на ЕС за сближаване 

и регионално развитие за периода 2021-2027 г., Планът за 

интегрирано развитие на Община Самуил определя следните 

стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за 

развитие на района:  

Приоритет 1: Обновяване на икономиката 

Основен фокус на политиката за развитие на Община Самуил  

следва да бъде засилването на конкурентоспособността на 

регионално  и национално равнище, за да се поддържа силен 

икономически растеж и нарастване на благосъстоянието. 

Ключовите действия в този контекст са подкрепа за нови 

инвестиции с повишена ефективност, установяване на 

иновационен подход във всички сектори на икономиката, 

подобряване на инвестиционната среда и привличане на 

стратегически инвеститори, адаптиране на националната и 

регионална политика към нуждите и специфичните регионални 

условия за МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, 

базирани на интелигентни технологии.  

Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в Общината 

е свързано със създаването на нови работни места в секторите и 

производствата с добавена стойност, иновации и технологии, 

без да се подценява потенциала на селското стопанство,  за 

модернизация, с поддържането на ефективен регионален и 

местен пазар на труда.  

Приоритет  2: Съхраняване и развитие на човешкия 

потенциал  

Залагането на формулирания приоритет в областта на 

развитието на човешкия ресурс се обосновава с необходимостта 

от решаване на констатираните, продължително проявяващи се 

проблеми в демографското и социалното развитие, които 

поставят Община Самуил в неблагоприятна позиция в 

сравнение с останалите общини и района в страната.  

Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и 

характеристики на демографския потенциал, Общината следва 

да отговори на предизвикателствата на новото развитие, което 

изисква изпълнението на амбициозни задачи за подобряване на 

качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се 

развива успешно в условията на силна регионална конкуренция 

в национален и международен план и да запази своите човешки 

ресурси с необходимия здравен и социален статус.  

Това изисква целенасочена и последователна работа за 

подобряване на достъпа до образование, намаляване на 

относителния дял на преждевременно напусналите 

образователната система, реформирането й в съответствие с 

новите реалности, технологии и потребности и повишаване на 

образователното равнище на населението от всички възрастови 

и социални групи.  

Постигането на специфичните цели в тази важна приоритетна 

област налага да се предвиди обновяване на инфраструктурата 

за образование, здравеопазване, социални услуги, спорт и 

култура, за да се гарантира качеството и сигурността на средата, 

в която ще се развива и реализира потенциала на Общината.  



Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие 

и намаляване на неравенствата 

Постигането на териториално устойчив растеж в района и 

намаляване на различията между районите в страната до голяма 

степен е свързано със степента на развитие на 

комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигитална 

инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на 

специфичните потенциали на районите и увеличаване на 

конкурентните им предимства. Те ще подсилят свързаността 

между градските и селските райони, ще подпомогнат 

интегрираното и устойчиво развитие на териториите, ще 

укрепят полицентричната мрежа от селища в района и ще 

създадат предпоставки за по-ефективно вътрешнорегионално и 

трансгранично сътрудничество. 

Дефинираните приоритети и стратегически цели се оценяват 

като изключително важни за развитието на района. Те ще бъдат 

изпълнени чрез взаимосвързани и интегрирани приоритети, 

които впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки и 

дейности. 

В Регионалната схема за пространствено развитие на Северен 

централен район от ниво 2 са идентифицирани всички 

заинтересовани страни и участници в процеса на формирането и 

прилагането на регионалната политика за интегрирано 

устойчиво развитие на територията на района. Посочен е 

комуникационен механизъм за осигуряване на информация, 

отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати. 

Съществена част на Документа са индикаторите за наблюдение 

и оценка на изпълнението на РСПР. За тези индикатори са 

посочени изходни и целеви стойности, чрез които ще се 

наблюдава и измерва постигането на целите за ускоряване на 

социално-икономическото развитие, за намаляване на 

регионалните диспропорции и подобряване на качеството на 

живот. 

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане, основните 

участници в процеса на подготовка, съгласуване и приемане на 

ПИРО са Кметът на общината, общинският съвет, 

заинтересованите органи и организации, икономическите и 

социалните партньори, както и физически лица и представители 

на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината. 

Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на 

ПИРО има Кметът на общината, който осъществява 

координация и контрол по процесите. Съгласно Методическите 

указания с негова заповед се сформира работна група по 

подготовка, изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея са включени 

представители на заинтересованите страни в общината. За 

гражданите е осигурен постоянен достъп до информация за 

процеса и възможност за даване на становища и предложения 

при изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата 

реализация.  

Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината 

и контролира осигуряването на съответствието му с общия 

устройствен план. Заинтересованите лица имат право да дават 

предложения при изготвянето на ПИРО и да получават 

информация при поискването й. 

Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и 

приема от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината в срок до 3 месеца преди началото на периода на 

неговото действие. 



Одобреният план за интегрирано развитие на община Самуил се 

представя от Кмета на общината пред Областен съвет за 

развитие в срок до три месеца от неговото приемане от 

съответния общински съвет. 

ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане 

се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на 

портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

Актуализация на плана ПИРО се допуска при условията, 

посочени в Правилника за приложение на закона за регионално 

развитие (ППЗРР): при съществени промени на икономическите 

и социалните условия в общината; в резултат на промени в 

свързаното национално законодателство или в това на ЕС; при 

промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за 

интегрирано развитие на общината, програмата за неговата 

реализация, в която са посочени източниците на финансиране и 

е съобразена с размера на осигуреното финансиране в 

тригодишната бюджета прогноза, когато е предвидено такова, 

може да се актуализира при необходимост с решение на 

общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с 

партньорите и актуализиране на плана за интегрирано развитие 

на община се осъществява чрез бюджета на общината и/или 

чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други 

финансови източници, като кметовете на общини ежегодно 

планират необходимите за целта финансови ресурси.  

Изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се 

отчита чрез годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението му. Кметът на общината и общинският съвет 

осигуряват информация и публичност на плана за интегрирано 

развитие на общината в съответствие със своите компетенции. 

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет доклад за резултатите от последващата оценка 

на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината. Докладът се публикува на страницата на общината в 

интернет и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 

 След кратко представяне от кмета, думата бе взета от 

д-р Бейтула Сали-председател на ОбС-Самуил, той подчерта че 

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е 

средносрочен стратегически планов документ, който определя 

политическата, икономическата, пространствената и тематична 

рамка на развитието на Общината в годините на новия 

програмен период 2021-2027г. и предложи ако е възможно да 

бъде включен отделен Приоритет за развитие и модернизиране 

на социалните услуги, тъй като Община Самуил е една от 

общините с развит опит по отношение на предоставянето на 

социални услуги. 

 

След приключване на дебатите и въпросите по проекта 

на Плана за интегрирано развитие на Община Самуил за период 

2021-2027г. кметът – инж. Джевдет Азис закри заседанието в 

14,00 часа. 

 

 

 

Протоколчик: 

             / Розалия Асенова  / 
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РЕЗЮМЕ 

 

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е средносрочен стратегически 

планов документ, който определя политическата, икономическата, пространствената 

и тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия програмен 

период 2021-2027. 

В методически аспект при разработването на ПИРО са използвани подходи и методи, 

които гарантират достоверността на изследванията, отчитат ограничителите и 

стимулаторите за развитие на Общината и обосновават формулираните цели, мерки 

и приоритетни действия за интегрирано развитие на основните функционални 

системи. Те са насочени към постигане на желан напредък в цялостното социално-

икономическо развитие на Общината  и изравняването и по основни показатели с 

останалите общини в страната.  

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят 

зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните 

нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за 

коопериране със съседни общини. 

Демаркация с Общия устройствен план на общината (ОУП): Докато ОУП се 

разработва в съответствие със Закона за устройство на територията, правната база за 

разработването на ПИРО е Закона за регионалното развитие. Докато ОУП е документ 

с дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, ПИРО са средносрочни 

планови документи с хоризонт от 7 години. ОУП определя преобладаващото 

предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на 

териториите, обхванати от плана, а ПИРО следва да бъдат разработени като 

стратегически и програмни документи, които определят средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината (и нейния център) и връзките й с 

други общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното 

развитие, като съдържат конкретни параметри за развитието на територията и 

планират ресурсната обезпеченост на изпълнението. 

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил  е разработен в съответствие с 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално ниво на 

стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, 



науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, 

широколентовите комуникации, туризма и околната среда.  

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е изготвен на основата на 

обстоен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите 

и потенциалите за развитие на Общината, изявените тенденции, изведените и  

обсъдени със заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени са 

промените в икономическото и социално развитие на Общината и факторите, 

оказващи влияние върху състоянието и качеството на живот.  

Предложените целенасочени действия са насочени към увеличаване на 

конкурентните предимства на Общината и догонване или изравняване на средните 

показатели  както за региона, така и тези на национално ниво, преодоляване на 

различията в социалната, икономическа и техническата инфраструктура, 

преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие. 

Визията и пакетът от стратегически приоритети на Плана за интегрирано развитие 

на Община Самуил за периода 2021-2027 г. са формулирани на основата на 

резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространственото 

развитие на общината и региона. Те обобщават резултатите от публичните 

консултации, от проведената анкета и от представените идеи в срещите със 

заинтересованите страни. Отчетени са определените перспективни насоки за 

развитие в регионален аспект, публикувани  в европейски и национални 

стратегически документи за периода след 2020 г. 

Формулираната визия за развитие на Община Самуил 2021-2027г. е в съответствие с  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

периода 2021-2027 г. и се подкрепя от всички заинтересовани страни. Поради своя 

дългосрочен характер заложената визия в Общинския план за развитие 2014–2020 г. 

остава непроменена  и  е следната:  

„Община Самуил - добра за живот и работа община, с икономически растеж и 

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

стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм, съхранена природа и 

културно наследство.” 

Съобразявайки се с Националната стратегия за регионално развитие на Р. България 

(2012- 2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-

2025 г. (Актуализация 2019 г.), Националната програма за развитие „България 2030“ и 

насоките на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие за периода 2021-

2027 г., Планът за интегрирано развитие на Община Самуил определя следните 

стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие на района:  

Приоритет 1: Обновяване на икономиката 



Основен фокус на политиката за развитие на Община Самуил следва да бъде 

засилването на конкурентоспособността на регионално  и национално равнище, за 

да се поддържа силен икономически растеж и нарастване на благосъстоянието. 

Ключовите действия в този контекст са подкрепа за нови инвестиции с повишена 

ефективност, установяване на иновационен подход във всички сектори на 

икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане на 

стратегически инвеститори, адаптиране на националната и регионална политика 

към нуждите и специфичните регионални условия за МСП и създаването на мрежи и 

инфраструктури, базирани на интелигентни технологии.  

Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в Общината е свързано със 

създаването на нови работни места в секторите и производствата с добавена стойност, 

иновации и технологии, без да се подценява потенциала на селското стопанство,  за 

модернизация, с поддържането на ефективен регионален и местен пазар на труда.  

Приоритет 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал, разширяване  и 

развитие  на социалните услуги. 

Залагането на формулирания приоритет в областта на развитието на човешкия 

ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, 

продължително проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, 

които поставят Община Самуил в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите 

общини и района в страната.  

Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и характеристики на 

демографския потенциал, Общината следва да отговори на предизвикателствата на 

новото развитие, което изисква изпълнението на амбициозни задачи за подобряване 

на качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се развива успешно в 

условията на силна регионална конкуренция в национален и международен план и 

да запази своите човешки ресурси с необходимия здравен и социален статус.  

Това изисква целенасочена и последователна работа за подобряване на достъпа до 

образование, намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите 

образователната система, реформирането й в съответствие с новите реалности, 

технологии и потребности и повишаване на образователното равнище на 

населението от всички възрастови и социални групи.  

Развитие на иновативна и качествена система от социални услуги, насочена към 

подобряване качеството на живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от 

рисковите групи, както и за тяхното социално включване. Предвиждат се социални 

услуги за всички рискови групи на територията на община Самуил: Превенция за 

деца и семейства в риск, Развитие на социални услуги за социално включване на 

уязвими групи и лица в неравностойно положение, грижа за старите хора за по-

добър и достоен живот. 

Постигането на специфичните цели в тази важна приоритетна област налага да се 

предвиди обновяване на инфраструктурата за образование, здравеопазване, 



социални услуги, спорт и култура, за да се гарантира качеството и сигурността на 

средата, в която ще се развива и реализира потенциала на Общината.  

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на 

неравенствата 

Постигането на териториално устойчив растеж в района и намаляване на различията 

между районите в страната до голяма степен е свързано със степента на развитие на 

комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигитална инфраструктура са 

факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на районите 

и увеличаване на конкурентните им предимства. Те ще подсилят свързаността между 

градските и селските райони, ще подпомогнат интегрираното и устойчиво развитие 

на териториите, ще укрепят полицентричната мрежа от селища в района и ще 

създадат предпоставки за по-ефективно вътрешнорегионално и трансгранично 

сътрудничество. 

Дефинираните приоритети и стратегически цели се оценяват като изключително 

важни за развитието на района. Те ще бъдат изпълнени чрез взаимосвързани и 

интегрирани приоритети, които впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки 

и дейности. 

В Интегрираната териториална стратегия за развитие Северен централен регион  от 

ниво 2 са идентифицирани всички заинтересовани страни и участници в процеса на 

формирането и прилагането на регионалната политика за интегрирано устойчиво 

развитие на територията на района. Посочен е комуникационен механизъм за 

осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите 

резултати. 

Съществена част на Документа са индикаторите за наблюдение и оценка на 

изпълнението на РСПР. За тези индикатори са посочени изходни и целеви стойности, 

чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите за ускоряване на 

социално-икономическото развитие, за намаляване на регионалните диспропорции 

и подобряване на качеството на живот. 

ЧАСТ I - ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

1. Обща характеристика на община   Самуил 

Община Самуил 

Координати: 43.517° с. ш. 26.75° и. д. |  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&params=43.517_N_26.75_E_scale:150000_region:BG
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


 

1.1. Местоположение 

Община   Самуил   се   намира    в    Североизточна    България,    в    източната    част    

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

Лудогорието. Територията на Община Самуил е 250.3 кв. км. Тя заема 9.5 % от 

територията на Област Разград и 1.7 % от общата площ на Северен Централен район 

(СЦР, NUTS 2).  На  изток  Община  Самуил  граничи с общините Хитрино и Венец от 

Област Шумен, на северозапад  с  Община  Исперих,  на запад с Община Разград, на 

юг с Община Лозница. В Община  Самуил живее 5.6  %  от  населението на Област 

Разград (6408 души към 31.12.2019 г.) и 0.8 % от населението на СЦР. Общинският 

център-с. Самуил е разположено на 20,5 км от областния град Разград и на 372 км от 

столицата на страната гр. София. 

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. 

1.2. Релеф  

Община Самуил се намира в централната част на Източната Дунавска равнина. 

Релефът ѝ е предимно хълмист, с надморска височина между 300 и 450 m. Южните 

райони на общината попадат в централните, най-високи части на Самуиловските 

височини. Югоизточно от село Кривица, на границата с община Венец се намира 

 

Общи данни 

Област Разград 

Площ 250.29 km² 

Население 6408 души 

Адм. център Самуил 

Брой селища 14 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Samuil_Municipality_Within_Bulgaria.png


максималната височина от 498,5 m на общината. Районите на север от Самуиловските 

височини попадат в централните части на Лудогорското плато, като релефът 

постепенно се понижава от юг на север. Северно от село Здравец, на границата 

с община Исперих, в коритото на река Ясенковец (десен приток на река Сенковец) е 

най-ниската ѝ точка – 240 m н.в. 

1.3. Полезни изкопаеми  

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

намерят приложение в керамичното производство. Зърнестите варовици и 

пясъчниците са подходящи за трошен камък за пътни настилки. 

1.4. Климат 

Климатът на общината е умерено континентален и притежава всички типични за 

него характеристики. Средноденонощната годишна температура на въздуха е 10-

12 °C. Средномесечната максимална температура е през юли (26.2 °C), а средната 

минимална температура е през януари (-5.8 °C). Абсолютната максимална 

температура е 37 °C, а абсолютната минимална -25.8 °C. Средногодишната сума на 

валежите е 67.4 мм/м2. Слънчевите дни са 180-200 дни в годината.  

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

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

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

Валежите от сняг са в периода ноември – април. Максималните валежи са през 

пролетно-летния  период и есенния период.  

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

 

 

1.5. Води  

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.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86


В Община Самуил попадат следните повърхностни и подземни водни тела, съгласно 

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

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

и водите (ОСВ): 

Таблица №1 Повърхностни водни тела 

Код на 

водното тяло 

Име на 

водното тяло 

Катего рия на 

водното 

тяло 

Име на 

реката/ 

язовира 

 Описание 
Дължина 

(km)/ 

Площ 

(km2) 

 

СМВТ 

/ИВТ* 

 

BG1RL900R012 
Бели Лом 

RLRWB12 

 

река 

 

Бели Лом 

р.Бели Лом от яз.Бели 

Лом и р.Малки Лом от 

яз.Ломци до 

вливане 

 

202,960 

 

не 

BG1DU000R001 Дунав RWB01 река Дунав 
р.Дунав от границата 

при с.Ново 

село до границата при 

гр.Силистра 

650,650 да 

BG1DJ109R001 
Сенкьовица 

DJRWB01 
река Сенкьовица 

р.Сенкьовица от 

с.Кривица до 

с.Яким Груево 

43,289 не 

 

BG1DJ149R002 
Царацар DJ 

RWB02 

 

река 

 

Царацар 

р.Царацар от с.Хърсово 

до 

с.Стефан Караджа и 

р.Лудня от с.Самуил 

до вливане на 

р.Царацар 

 

139,331 

 

не 

BG1DJ200R003 
Чаирлек 

DJRWB03 
река Чаирлек 

р.Чаирлек от 

с.Ясеновец до 

вливане в р. Царацар 

38,003 не 

 
Таблица №2. 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 

Изт. Басейнова дирекция Дунавски район 

1.6. Почви  

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

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

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

специфични образувания, така наречените карбонатни мицели. Излужените 

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

състав и по-високата им водозадържаща способност. Деградираните черноземи 



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

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

благоприятни физични, химични и биологични свойства и високото съдържание на 

хумус азот. От териториалното разположение на отделните почвени разновидности и 

техните агро-производствени качества на територията на Общината се очертават 

следните райони.  

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

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

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

отглеждане на по- голяма част от селскостопанските култури. 

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

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

излужените черноземи, тъмно сиви горски почви, но преобладават оподзолените 

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

период.  

Район на тъмно сивите горски почви: включва землището на селата Владимировци, 

Здравец, Пчелина, Кривица, Голям извор и части от Самуил и Ножарево. Почвите са 

най – подходящи за отглеждане на културите с по – дълъг вегитационен период и 

костилкови овощни насаждения, но се характеризират с по – ниско естествено 

плодородие от първите два района.  

1.7. Растителност и животински свят 

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

естествени ливади, пасища и пустеещи земи. Културната растителност е представена 

предимно  от  ниви,  трайни насаждения, изкуствени пасища и паркове. 

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

малките бозайници са лисица, заек, пор, катерица, лалугер, мишки, къртица, 

невестулка. От птиците се  срещат пъдпъдък, яребица, кукумявка, кълвач, синигер, 

дрозд и др. 

1.8. Горски фонд 

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

големите й богатства. Растителното разнообразие в горския фонд на общината 

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

над 700 броя тревни растителни видове. Преобладават широколистни листопадни  

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

шипка, леска, глог.  Общата лесистост на Община Самуил    е 32.5%. 

2. Състояние на местната икономика  

2.1. Обща характеристика  

Състоянието на местната икономика се определя и влияе от много на брой и 

различни по естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази 

връзка е важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите 



общината територии, което детерминира средата за нейното развитие, позицията на 

общината спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и 

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

общината.  

Селско стопанство- Земеделието е основния поминък на населението от общината, 

независимо от високия риск и ниската рентабилност. В общината преобладават 

малки по размер стопанства. Повечето от собствениците на земя не извършват 

някаква икономически доходоносна дейност извън домашното си стопанство. 

Растениевъдство-Природно-климатични фактори в общината са ограничено 

благоприятни за  развитие на отрасъла. Наличните значителни поземлени ресурси, 

съставляващи 77% от общата територия на общината и благоприятните почвено-

климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. 

Обработваемата  земя  в общината е 146 144дка. Средно на жител на общината се 

падат по 22.16 дка, което превишава средния размер за страната. Приблизително 54% 

от площите в общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, 

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

заемат и площите със слънчоглед - 24%. През последните години явно се обръща по 

голямо внимание и на културите като лавандула, кориандър, рапица и др.   

По информация от ОД на ДФЗ – Разград в община Самуил за периода 2017-2020 г. 

заетостта с култури в община Самуил е следната:  

Таблиц

а №3. 

Източн

ик 

Област

на 

дирекц

ия 

Земедел

ие 

Разград 

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

Ливади , засети с бобови и житни треви 0 0 0 0 

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

Оранжерии 0,005 0,005 0,005 0,005 

3AETOCТ 2017 2018 2019 2020 

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

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

Ръж и тритикале 2,5309 1,7611 0 0 

Овес 5,6068 5,4050 7,6428 9,1649 

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

Други житни 4,7965 156,0399 0 0 

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

Тютюн 1,4990 1,5499 1,4000 1,2000 

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

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

Картофи 1,1334 0,6864 0,6920 0,2285 

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

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

Разсадници 2,5199 0 0 0 



ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ 12903,6002 12131,9663 11828,4288 11859,5067 

Семейни градини 0 0 0 0 

Овощни насаждения 75,6026 68,8451 69,065 78,4216 

Лозя-чиста култура 0,5834 0,3418 0,5313 0,5347 

Смесени трайни насаждения 0 0 0 0 

Разсадници 2,5199 0 0 0 

Общо трайни насаждения 78,7059 69,1869 69,5969 78,9563 

Оранжерии 0,005 0,005 0,005 o,ods 

Постоянно затревени площи и ливади- 

овощни градини 

316,1898 143,4594 248,2088 219,0627 

ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ 13301,0158 12344,6126 12146,2345 12157,5257 

 

Използваната земеделска площ ИЗП се формира от обработваемата земя, трайните 

насаждения, разсадници, постоянно затревени площи и семейни градини. През 2017 

година ИЗП е в размер на 13 301,02 ха. През 2018 година използваната земеделска 

площ се е увеличила и е в размер на 12 344,62 ха ; През 2019 година ИЗП отново е 

увеличена и е в размер на 12 14624 ха , или с 198,38 ха  по -малка площ в сравнение с 

предходната 2018 г.  В Обработваемата земя ОЗ се включват площите, при които се 

прилага сеитбооборот, временни ливади с житни и бобови треви, угарите и 

оранжериите. През 2017 г. ОЗ е в размер на 12 903,60 ха. През 2018 г. ОЗ  е в размер на 

12 131,97ха с 771,63 ха по-малка площ в сравнение с предходната 2017 г. През 2019 г.  е 

в размер на 11828,43 ха със 303,54 ха по-малка в сравнение с 2018 г. През 2020 г. ИЗП е в 

размер на 11859,50 ха с 31,08 ха по-малко от 2019 г.   

ВМ общо трайни насаждения ОТН се включват площите , заети с култури, за които не 

се прилага сеитбооборот и са различни от пасища, мери и ливади, които заемат 

земята в продължение на години и дават реколта многократно. През 2017 г. общо 

трайните насаждения са заемали площ от 78,71 ха. През 2018 година ОТН заемат 

площ от 69,19 ха, с 9,519 ха по-малка площ, в сравнение с предходната 2017 г. През 

2019 г. ОТН заемат 69,60 ха с 041 ха по-голяма площ от, предходната 2018 г, а през 2020 

г. ОТН заемат 78,96 ха с 9,36 ха по-голяма площ в сравнение с 2019 г.  По ОД на ДФЗ – 

Разград за 2020, броят на регистрираните земеделски производители в Община 

Самуил е 175. 
Графика №1: Регистрираните земеделски производители в Община Самуил 

 
Източник Областна дирекция Земеделие Разград 



Таблица №5. Предоставени имоти от ДФЗ под наем или аренда: 

 

 

Община 

 

 

Година 

Обща 

площ 

земеделски 

земи от 

ДПФ 

 

Предоставени за 

ползване земеделски 

земи 

 

Действащи 

договори 

 

Необработваем

и земеделски 

земи 

 

Свободни 

земеделски земи 

ха Брой имоти Площ ха брой Брой 

имоти 

Площ 

ха 

Брой 

имоти 

Площ

и ха 

Самуил 2017 672,90 373 392,33 42,00 47 71,96 52 208,60 

Самуил 2018 672,90 372 404,44 49,00 48 83,89 52 184,82 

Самуил 2019 672,90 379 465,89 46,00 50 84,89 43 122,12 

Самуил 2020 672,90 379 489,40 22,00 44 77,16 49 110,33 

Източник Областна дирекция Земеделие Разград 

Животновъдство-Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на 

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

собствените нужди. Няма изградени съвременни специализирани ферми за 

отглеждане на животни. Общите показатели в животновъдството през последните 

години имат значителни отклонения, като тенденцията е в намаляването на техния 

брой. Отглеждането на крави  и овце за млеконадой е без перспектива за този 

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

приобщаване на населението към новите екологически изисквания при 

производството на мляко, месо и яйца. Броят  на  основните видове животни е 

тенденция на намаляване. Причините са основно в крайно ниските изкупни цени.  

 
 Таблица №6: Брой животновъдни обекти и животни по видови в община Самуил 

Вид обекти/животни Брой 

Говедовъдни обекти 316 

Говеда - общо 2058 

в т.ч. крави 1582 

Биволовъдни обекти 3 

Биволи – общо 3 

в. т. ч. биволици 1 

Овцевъдни ферми 664 

Овце общо 5116 

в т.ч. овце майки 3919 

Козевъдни обекти 101 

Кози – общо 1047 

в т.ч. кози майки 828 

Птицевъдни обекти 746 

в.т.ч. промишлени 1 

в.т. ч. задни дворове 745 

Птици-общо 62400 

в.т.ч. стокови носачки 1906 

в.т.ч. бройлери 59150 

в.т.ч. пуйки 350 



в.т.ч. други видове (патици, 

гъски) 

1309 

Регистрирани пчелини 27 

Пчелни семейства - общо 3229 

Източник: ОДЗ – Исперих 

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

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

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

общината са 3229, а регистрираните пчелини 27. 

В община Самуил към 2019 г. няма регистрирани сдружения за напояване и 

напоявани земеделски площи. Растениевъдството е изцяло монокултурно - 

интензивно зърнопроизводство, малък дял на зеленчукопроизводство, овощарството 

и лозарството. 

Промишленост- промишлеността е представена от: 

производство на превозни средства/вагони/ – 1 фирма в 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.). 

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.; 

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.  

Горско стопанство-Горските територии в общината са 54917 дка, от които общински 

са 1822,5 дка,  като 694,2 дка попадат в териториалния обхват на ДГС Разград, а 

останалите 1128,3 дка на ДГС - „Сеслав” гр. Кубрат.  

На територията на общината има 1 преработващо и дървообработващо предприятие, 

и 2 пункта за изкупуване и преработка на билки. 

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

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

състоянието им особено когато се отнася за естествени гори.  

Търговия и услуги-Търговската дейност в общината се осъществява изцяло от частни 

фирми, които са пръснати в населените места на общината. Намалената покупателна 

способност на населението,  конкуренцията  и финансовите проблеми, свързани най-

вече с недостатъчни оборотни  средства  и  трудния достъп до кредити, са основните 

проблеми на фирмите в този отрасъл. Като цяло услугите са с трайно установена 

тенденция на запазване и стабилизиране. Има потенциал за развитие на 

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

стопанство.  

2.2. Структура на местната икономика  



Най-голям относителен дял в местната икономика през  2019 г.  имат  предприятията, 

работещи в областта на търговията – 44% от всички фирми, 29 % имат  

предприятията на преработвателната промишленост, 11 % са предприятията от 

селското, горското и рибното стопанство, 3 от фирми работят в областта на 

хотелиерство и ресторантьорството и 5 предприятия се занимават с операции с 

недвижими имоти, 3 фирми  с административни и спомагателни дейности и  4 – с 

хуманно здравеопазване и социална работа.  

Графика №2: Структура на местната икономика 2019 г. 

Източник: ТСБ Разград 

Броят на предприятията в община Самуил за периода 2014-2019 г. се запазва 

относително постоянен. Това е доказателство за наличие на икономическа активност 

и предприемачество сред местното население.  

Таблица №7: Брой на предприятията в Община Самуил за периода 2011-2018 г. 

Икономически дейности 2014 2015 2016 2017 2018 

Селско, горско и рибно стопанство 22 20 22 26 27 

Преработваща промишленост 8 7 8 8 10 

Строителство .. .. - - .. 

Търговия, ремонт на автомобили е 

мотоциклети 
51 51 46 44 41 

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

Хотелиерство и ресторантьорство 4 4 4 3 3 

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

Административни и спомагателни .. 5 .. 3 3 



дейности 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
.. .. .. 4 4 

Общо за общината: 93 93 84 88 93 

 

93 93 84 88 93 

 

84 93 84 88 93 

 

88 93 84 88 93 

 

93 93 84 88 93 

 

Източник: ТСБ Разград 

 

 

Броят на предприятията в общината през 2018 г. е 93 или с 5 повече спрямо 2017 г. В 

същото време основните икономически показатели на местните фирми се 

подобряват. Произведената продукция нараства през 2018 г. до 29 895 хил. лева, 

приходите от дейността са 37 245 хил. лева, нетните приходи от продажби – 30 596 

хил. лева. Печалбите достигат 3524 хил. лева. Броят на заетите и наетите лица, леко 

намалява с по 16 спрямо 2014 г. 

 

Таблица №8: Сравнителен анализ на основните икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия 2014-2018 г.  

Година 

Брой 

предприяти

я 

Произведен

а продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за  

дейностт

а 

Печалба Загуба 
Заети 

лица 

Наети 

лица 

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

2014 93 26586 32916 28109 31199 1949 445 516 427 

2018 93 29895 37245 30596 33574 3524 281 500 411 

Източник: Национален статистически институт 

Около 40% от произведената продукция в общината и 35% от нетните приходи от 

продажби са реализирани в сектора на селското и горското стопанство.   

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

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

2018 г. няма големи предприятия с повече от 250 работници и служители. 

Средната годишна работна заплата в община Самуил се увеличава от 8754 лева през 

2016 г. на 10435 лева през 2018 г., но остава със стойности под средните за област 

Разград (11569 лева) и за страната (13755 лева). 

 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  

Демографска характеристика -Едни от основните показатели за социално-

икономическото състояние на общината са демографските данни във всичките им 

измерения. Основен източник за тях са Националният статистически институт (НСИ) 

и Главна дирекция „ГРАО” чрез своята национална база данни „Население”. 

Данните от НСИ и „ГРАО” са актуални към 31.12.2019 г. По официални 

статистически данни в община Самуил живее 5,78% от населението на област Разград 



(110 789 души) и само 0,82% от населението на Северен централен (СЦР/ NUTS2 – 778 

809 души). Средната гъстота на населението в общината за 2019 г. е 25,63 души на кв. 

км. е по-ниска от средните стойности за област Разград (46,44), за СЦР (53,09) и за 

страната (63,20). По брой населени места (14), Самуил се нарежда на пето място сред 

седемте общини в областта. По територия (250 кв.км.) също е на пето място след 

общините Разград, Кубрат, Исперих и Завет. 

3.1. Динамика на населението 

В основата на демографските загуби е отрицателният естествен прираст и 

миграциите. Тези негативни процеси засягат и населените места от Община Самуил, 

където има тенденция на намаление на населението (с около 4% за последните 7 

години) или с 501 души по-малко през 2019 г. спрямо 2011 г.  
 

Графика №3:Динамика на населението  2011-2019 

 

Източник: ТСБ Разград 

През 2019 г. се забелязва положителна тенденция и известен ръст на населението с 24 

души спрямо 2018 г. Към 31.12.2019 г. в община Самуил живеят 6408 души, 51% от 

които мъже и 49% жени.  

 
Графика №4:Полово съотношение 2019 

 

Източник: ТСБ Разград 

Графика №5:Възрастово съотношение 2019 



 

Източник: ТСБ Разград 

 Параметрите на възпроизводството на населението се  определят  от  развитието  на  

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

те са: 

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

2019 г. е минус 47 души. Средногодишният брой на живородените деца в общината 

за периода 2019 г. е 63. Средната смъртност за периода е 110 човека годишно. 

Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност водят до дисбаланс в 

демографските показатели на общината и са причина за отрицателния естествен 

прираст. 
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Източник: ТСБ Разград 

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

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

Механичният прираст  през повечето анализирани години е отрицателен, като за 

2014 г. е – 64 души. През 2017 г. за първи път от осем години е положителен +23 души, 

през 2018  г. отново е отрицателен -36, а през 2019 г. е +71. Средногодишно 

населението на община Самуил е намалявала от миграция с около 12 човека, което 

оказва съществено влияние върху демографските процеси. Постепенно тенденциите 

на изселване от общината намаляват и нетния механичен прираст става 

положителен. 
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Таблица №6: Механично движение  за периода 2017-2019 

2017 2018 2019 

Заселени Изселени 
Механич. 

прираст 
Заселени Изселени 

Механич. 

прираст 
Заселени Изселени 

Механич. 

прираст 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

Мъ

же 

Же

ни 

80 107 63 101 17 6 52 114 89 113 -37 1 128 147 92 112 36 35 

Източник: ТСБ Разград 

 
Графика №7: Механично движение  за периода 2011-2019 

 

Източник: ТСБ Разград 

Полово-възрастова структура 

 
Графика №8: Съотношение мъже -жени 2019 г. 

 

Източник: ТСБ Разград 

Таблица №7: Съотношение мъже -жени 2019 г. 

Общо В селата 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

6408 3228 3180 6408 3228 3180 

Източник: ТСБ Разград 

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

31.12.2019 г. в Община Самуил жените са 3180 (49.3 %), мъжете са 3228  души (50.7 %), 

или на 1000 мъже се падат 972 жени. 



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

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни 

за страната и областта като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на 

населението, който се изразява  в намаляване на абсолютния брой и относителния 

дял на населението под 15 години и увеличаване  на броя и дела на населението на 65 

и повече години. 

Таблица №7: Население по местоживеене и пол към 31.12.2019 г. 

Община Самуил 
Общо Мъже Жени 

6408 3228 3180 

с. Богданци 440 224 216 

с. Богомилци 276 140 136 

с. Владимировци 1064 551 513 

с. Голям извор 319 168 151 

с. Голяма вода 247 124 123 

с. Желязковец 616 318 298 

с. Здравец 322 156 166 

с. Кара Михал 53 30 23 

с. Кривица 217 109 108 

с. Ножарово 501 266 235 

с. Пчелина 244 127 117 

с. Самуил 1446 685 761 

с. Хума 224 119 105 

с. Хърсово 439 211 228 

Източник: ТСБ Разград 

Етно-демографска характеристика на населението 

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

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

общината,  при  8.8% средно за страната и 50.0 % за Област Разград. Относителният  

им  дял в сравнение  с данните  за страната е с 72.2 процентни пункта повече. 

Българската етническа група обхваща 769 лица, или 11.7% от лицата, доброволно 

декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. и 43.0 

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

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

третият  по  численост. Към 01.02.2011 г. наброява 346 души според самоопределянето 

на  лицата,  с  относителен   дял    от   5.2   %,   при   средно   4.9   %   за   страната. и 5.0 

% за Област Разград 

3.2. Пазар на труда – заетост, безработица  

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и 

безработица. Икономически активните лица в Община Самуил е 35 % (съотношение 

между икономически активните лица и населението на 15 и повече навършени 

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

безработни.    



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

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

През 2019 г. под трудоспособна възраст е около 14,5% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 1576 души или 24,5%. Около 61% е делът 

на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  Лицата над 60-годишна 

възраст са 28% от населението, децата и младежите до 29 г. са 29%. Останалите 43% са 

хора в активна трудова възраст между 30 и 59 години.  

 
Графика №9: Население в, над и под трудоспособна възраст 2019 г. 

 

Източник: ТСБ Разград 

 

 

Безработица Равнището на безработица в община Самуил намалява, но остава със 

стойности значително над средните за област Разград и за страната. В рамките на 

анализирания период безработицата намалява с 12.2 пункта – от 36,4% през 2015 г. на 

24,2% през 2019 г. За сравнение средното равнище на безработица в страната към 

31.12.2019 г. е 5.9%, а за област Разград – 10,4%.   

 
Таблица №8:Регистрирани безработни лиза и равнище на безработица за периода 2015-2019  

Показател 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой регистрирани лица 843 706 641 585 612 

Жени 479 406 367 329 351 

Мъже 364 300 274 256 261 

Равнище на безработица (%) 36.4 32.4 28.2 24.4 24.2 

Източник: ДБТ 

 

През 2019 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в община 

Самуил е 612 души. Налага се изводът, че безработицата се запазва висока и пазарът 

на труда се нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки. 

Структурата на безработицата по пол е с преимущество на жените. Относителният 

дял на безработните жени за 2019 г. е 57% срещу 43% на безработните мъже. 

 

Графика №10: Равнище на безработица за периода 2015-2019  
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 Над трудоспособна възраст 



 
Източник: НСИ 

 

С основно и по-ниско образование са 395 души или 65% от безработните към 

31.12.2019 г. Безработните младежи до 29 години са 70 (около 11%), а безработните на 

възраст над 50 години 326 или 53%. Продължително безработните лица с регистрация 

на пазара на труда над 1 година са 292 или 48%, от тях 212 или 73% са с основно и по-

ниско образование и това затруднява реализацията им на пазара на труда. 

Таблица №9:Безработни по населени места 

№  Населено място Брой безработни лица 

1. Самуил 88 

2. Богомилци 19 

3. Владимировци 119 

3. Голяма Вода 20 

5. Голям Извор 53 

6. Богданци 60 

7. Желязковец 59 

8. Здравец 31 

9. Кара Михал 2 

10. Ножарово 46 

11. Кривица 10 

12. Пчелина 17 

13. Хума 15 

14. Хърсово 44 

Източник: ДБТ 

По населени места най-много са регистрираните безработни от с. Владимировци – 

119 лица или 19,4%, с. Самуил – 88 или 14% и селата Богданци – 60 безработни и 

Желязковец – 59, съответно по около 10%.  

През 2019 г. в община Самуил са разкрити 12 нови работни места, а на работа през 

годината са наети 44 безработни лица. 

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

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

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

свободни работни места и там възможностите са изключително ограничени по 

отношение предлагането на работа. В последните години общината участва в 

национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на 

безработицата и осигуряване на заетост и доходи за населението. 

3.3. Образование 

36,40% 
32,40% 

28,20% 
24,40% 24,20% 

2015 2016 2017 2018 2019 



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

следва: ДГ „Кокиче” с. Самуил с филиали: ДГ „Осми март” с. Желязковец,  ДГ „Първи 

юни” с. Хърсово; ДГ „Радост” с. Владимировци с филиали: ДГ „Детска радост” с. 

Голяма вода, ДГ „Детелина” с. Богданци, ДГ „Бъдеще” с. Ножарово, ДГ „Детелина” с. 

Здравец 

Таблица №10:: Детски градини и деца в детските градини на община Самуил 2014-2019 г. (брой)  

Учебна година 
Детски 

градини 

Педагогически 

персонал 

Места в 

детските 

градини 

Деца 

Общо 

Момчета Момичета 

2014/2015 2 26 393 229 112 117 

2015/2016 2 24 393 190 90 100 

2016/2017 2 23 315 174 82 92 

2017/2018 2 21 314 179 87 92 

2018/2019 2 21 319 164 73 91 

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

През учебната 2018/2019 г. децата в детските градини в общината са 179, 

разпределени в 13 групи, като в  ОДЗ „Кокиче” – с. Самуил има 1 яслена група за 2 

годишни с капацитет 12 деца. Като цяло броят на децата в детските градини 

ежегодно намалява.  

Графика №9: Деца в детските градини за периода 2011-2019 г 

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

Графика №10:Педагогически персонал в детските градини 2011-2019 г. 

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

Капацитетът на детските заведения (319 места към 2019 г.) е достатъчен, за да обхване 

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



Графика №11:Капацитет на детските градини 2011-2019 г. 

 

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

Общообразователни училища: На територията на Община Самуил през учебната 

2018/2019 г.  функционират 4 училища, в т. ч. 3 основни училища и 1 средно 

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

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

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

Желязковец. Три от училищата са средищни: СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. 

Самуил; ОУ „Христо Ботев” - с. Владимировци и ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - с. 

Хърсово. 

Таблица №11: Данни за общообразователните училища за периода 2014.2019 
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2014/2015 4 23 45 585 303 282 225 113 112 230 131 99 130 59 71 

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

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

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

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

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg  
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634 628 603 585 
512 561 542 526 487 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Учащи в общообразователни училища 2011-2020 



ообразователни училища за периода 2011-2020 г 

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

Графика №13:Учители в общообразователни училища 2019-2020 г. 

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

Графика №14: Завършили основно образование за периода 2011-2019 г.

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

Напусналите основното образование (I -VII клас) през 2019 г. са 15 ученици, което е с 3 

повече от предходната учебна 2018 година. 

Графика №15: Завършили общообразователни училища 2011-2019 г

 

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

 

 

3.4. Здравеопазване  

Здравното и медицинско обслужване на населението в община Самуил през 2019 г. се 

осъществява от 3 броя индивидуални практики за първична извънболнична помощ и 

2 броя лекарски практики по дентална медицина. Училищното и детско 

здравеопазване се осигурява от 7 души медицински персонал, работещи в здравните 

кабинети в училищата и детските градини от общината. 

 

 



3.5. Социални дейности  

В община Самуил има много добре развити социални дейности и се предоставят 

широк спектър от социални услуги. В цялостната политика на общината е заложено 

приоритетно място за развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите 

групи. Социалните услуги са от голямо значение за преодоляване  на  социалната 

изолация. Тази група услуги и по-специално, услугите в общността, имат принос към 

всички области на интеграция на хората в неравностойно положение - заетост, 

образование, премахване на дискриминацията, здравеопазване и др.  

Тенденциите във възрастовата структура на населението предполагат предоставянето 

на адекватни социални услуги и на възрастното население. Предвиждат се услуги,  

които  да обхващат всички категории възрастни хора и хора с увреждания и да 

предлагат адекватен отговор на техните 

потребности. Разкриване на различни модели  превантивни 

социални услуги с ранна степен на интервенция е неизменна потребност, която цели 

предотвратяване зависимостта на възрастните хора и тяхната социална изолация.,  

Таблица №12: Информация за функциониращите  социални услуги в община Самуил през 2019 г. 

№ Социални  услуги 

К
а

п
а

ц
и

т
е

т
 

П
е

р
со

н
а

л
 Съдържание-основни дейности, фокус на 

услугата 

1 

 

 

Дом за пълнолетни лица  с 

умствена изостаналост 

/ДПЛУИ/, (ДДД) 

Адрес: с.Самуил, ул. „Любен 

Каравелов“ №4 

   

 86 

 

55 

Специализирана институция, предоставяща  

комплекс от социални услуги на навършили 

пълнолетие, при които е изчерпана 

възможността за извършването им в семейната 

среда или друг вид социална превенция, 

предлагана в общността. 

 

2 

 

 

Център за обществена 

подкрепа /ЦОП/, (ДДД) 

Адрес:  с.Самуил, ул. „Х. 

Димитър” № 5 

 

20 5 

Подкрепа на деца и семейства във високо 

рискови общности /жени с рискова бременност; 

деца на улицата; деца жертви на експлоатация; 

трайно отпаднали от училище деца и деца, 

които са в ситуация на социална изолация, 

както и на техните семейства/. 

3 

Център за социална 

рехабилитация и интеграция 

/ЦСРИ/, (ДДД) 

Адрес:  с.Владимировци, 

ул.“В.Левски“ №2 

30 9 

Предоставяне на консултативни, терапевтични 

и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение за водене 

на самостоятелен начин на живот. 

 

4 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост, 

(ДДД) Заповед № РД 01-

0334/07.03.2018г., считано от 

01.09.2018г. на Изпълнителен 

директор на АСП  

Адрес:  с. Богомилци, ул. 

15 14 

Предоставяне на  индивидуализирана грижа, 

подкрепа и осигуряване качество на живот, 

което гарантира благосъстоянието и 

недопускането на социално изключване на 

всяко лице. 



„Гео Милев“ №2 

 

5 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост, 

(ДДД) Заповед № РД01-

1503/07.08.2018г., считано от 

01.11.2018г. на Изпълнителен 

директор на АСП  

Адрес:  с.Самуил,ул. Драва 

№ 2 

14 13 

Предоставяне на  индивидуализирана грижа, 

подкрепа и осигуряване качество на живот, 

което гарантира благосъстоянието и 

недопускането на социално изключване на 

всяко лице. 

6 

Защитено жилище за 

пълнолетни лица  с умствена 

изостаналост /ЗЖ/, (ДДД) 

Адрес: с.  Кривица, ул. 

„Ивайло“ № 40А 

 

8 5 

Предоставяне на жизнена среда, близка до 

семейната с цел създаване на условия за 

подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита 

и социална интеграция на хора с умствена 

изостаналост.  

7 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост, 

(ДДД) 

Адрес: с. Пчелина, ул. 

„Куванджилар“ №4 

 

15 14 

Предоставяне на  индивидуализирана грижа, 

подкрепа и осигуряване качество на живот, 

което гарантира благосъстоянието и 

недопускането на социално изключване на 

всяко лице. 

8 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

физически увреждания, 

(ДДД)   

Адрес: с. Хърсово ул. „Пейо 

Яворов” №1 

 

15 15 

Осигуряване на подходящо равнище на 

интервенция и подкрепа на възрастни хора с 

физически увреждания, което да даде 

възможност на хората да постигнат максимална 

самостоятелност и контрол над собствения си 

живот. 

9 

ЦНСТ за пълнолетни лица с 

деменция, (ДДД) 

Адрес: с.Хума, ул. „Гагарин” 

№ 4 

13 12 

Осигуряване на грижи за хора с деменция, 

нуждаещи се от 24 часово обгрижване в среда 

близка до семейната. 

10 

Център изграден по 

Социално включване Проект 

“ Детство без граници”, 

процедура BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие” по ОП РЧР 

Адрес: с.Самуил, ул. „Хаджи 

Димитър” № 3 

 

 

88 - 

Комплексни, междусекторни, здравни, 

консултативни и образователни  услуги за 

децата и техните семейства с цел да посрещнат 

предизвикателствата в образователната 

системата и да бъдат активни участници в 

социалния живот на страната. Ограничаване и 

предаване на бедността между поколенията. 

11 

Общинско предприятие 

„Обществено хранене и 

социални услуги“  

Адрес: с.Самуил, 

ул.“Х.Димитър“ №4 

 

  

Общинско предприятие „Обществено хранене 

и социални услуги“ предлага следните услуги: 

Обществена трапезария- осигуряване на 

безплатна храна на хора с много ниски доходи 

или без доход; Дейности на ДСП.Осигуряване 

на дневна и почасови услуги за стари хора. 



2 кухни по 100 човека 

капацитет 

12 

Предоставяне на услугите 

"Личен асистент и Домашен 

помощник" съгласно 

Споразумение ФС01-0728 от 

28.12.2018 г., сключено 

между АСП и Община 

Самуил. Продължение на 

Проект  “Подобряване 

качеството на живот на хора 

с увреждания и хора над 65 

г. в Община Самуил”, по 

процедура BG05M9OP001-

2.002  „Независим живот” 

финансирани по ОП „РЧР”  

Адрес: Община Самуил, ул. 

Хаджи Димитър №2 

114 - 

Дейности за лична помощ, в това число и 

дейности с медико-социална 

насоченост;Дейности за социална подкрепа и 

социално включване;Комунално-битови 

дейности. 

 

13 

Общинско социално 

предприятие „Озеленяване 

и благоустройство- община 

Самуил”- Решение №17.336 

от 28.02.2017г. и  Решение № 

19.384 от 20.04.2017.г.на 

ОбС-Самуил,  Проект  

“Осигуряване на заетост в 

общинско социално 

предприятие - община 

Самуил”, процедура 

BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното 

предприемачество” по ОП 

РЧР 2014-2020 г.  

Адрес: Община Самуил, ул. 

Хаджи Димитър №2,  

20  

Дейности по благоустрояване и озеленяване на 

населените места на общината ;Дейности по 

отглеждане дръвчета, храсти, цветя и други 

растения. 

 

Източник: Община Самуил 

На територията на община Самуил функционира Общинско предприятие "Обществено 

хранене и социални услуги" е създадено с Решение № 46.842 от 02.02.2015 г и №.50.894 от 

30.03.2015 г на Общински съвет - Самуил с предмет на дейност: приготвяне и доставка на 

храна и столово хранене на ученици в звената на бюджетна издръжка, приготвяне и доставяне 

на храна – кетъринг по заявка;  включва и „Домашен социален патронаж“ по смисъла на 

чл.36, ал.2, т.1 г и т. 11 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане - 

комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставката на храна, 

поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от 

потребителя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при 

ползватели с увреждане и други битови услуги и е предназначена да предоставя социални 

услуги в семейна или близка до семейната среда на определени категории лица, които са 

затруднени със задоволяване на основните си жизнени потребности. 



Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги” с. Самуил, чрез 

функциониращите: Трапезария 1 - Кухня със стол на адрес: с. Владимировци, ул.”Васил 

Левски” №4А и Трапезария 2 – Кухня със стол на адрес: с. Самуил, ул.”Черни връх” №25, 

предоставя „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма  „Храни и/или основно 

материално подпомагане” на  155 потребители в четиринадесетте населени места на 

общината. 

  В съответствие с националната политика за деинституционализация на възрастните хора, в 

община Самуил ще продължава да се прилага дългосрочен подход за намаляване на 

капацитета на единствената институция ДПЛУИ и прилагането на комплексни мерки за 

предотвратяване на институционализацията на възрастните хора живеещи в домашна среда. 

Детайлните анализи водят до заключението, че общината разполага със сграден фонд(закрити 

училища и детски градини), които  ще се преструктурират в сгради за предоставяне на 

социални услуги в общността и на интегрирани здравно-социални услуги.  

В Община Самуил се предвижда разширяване обхвата на услугата Домашен 

социален патронаж в двете трапезарии с. Самуил и с. Владимировци, предоставяне 

на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, 

Обществена трапезария за социално слаби лица. 

3.6. Културно и природно наследство 

Нематериално културно наследство -Много от формите на нематериалното 

културно наследство - характерни обичаи, обреди, вярвания, художествено-

изпълнителско изкуство, кулинарни традиции и други се проявяват по  време на 

религиозните и светски празници. Те се съхраняват и изпълняват от местното 

население, като фолклорни и самодейни групи за провеждане на обредни ритуали 

към читалищата в Община Самуил. В тях творят различни самодейни състави – 

танцови и музикални ансамбли, групи за автентичен фолклор, певчески групи, 

школи по класически и модерни танци, по изобразителни и приложни изкуства. 

Отличаващи се самодейни ансамбъли за български  песни и танци  "Вихър" към 

читалище "Напредък- 1896г. Голям извор, Читалище „Христо Ботев - 1925” – Самуил - 

танцова група „Младост”, Читалище „Иван Вазов -1018“ – Владимировци - детска танцова 

група и певческа група и Читалище „Бъдещност-1930“ – с. Ножарово - детска танцова група. 

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

и на всички етнически групи. 

Основен проблем е прекъснатата връзка между поколенията по отношение на 

турския и българския фолклор. Има достатъчно предпоставки за запазване и 

развиване на формите на нематериалното културно наследство. Перспективите за 

развитие са свързани с провеждането на съвместни инициативи на читалища с 

училищата за привличане на млади участници, които да съхранят местните дух и 

традиции. Друга перспектива е популяризирането на представянето на регионалния 

фолклор пред външни гости. 

Основни културни средища в общината са 14-те читалища, регистрирани съгласно 

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

и кръжочна дейност, организиране на обществени прояви. Читалищата са естествен 



притегателен център, средища за общуване и социални контакти на жителите в 

населените места на общината. Библиотечната дейност е добре развита всички 

читалищата в общината разполагат  с библиотеки. Те са единствените обществени 

сгради в селата, в които се извършват културни мероприятия и са запазили културно-

просветната си значимост. В тях творят различни самодейни състави – танцови и 

музикални ансамбли, групи за автентичен фолклор, певчески групи, школи по 

класически и модерни танци, по изобразителни и приложни изкуства. Ежегодно се 

приема годишна програма за развитие на читалищата на територията на общината. 

Таблица №13: Читалища в община Самуил 

№ Наименование на читалище  Местонахождение 

1. 
Читалище "Христо Ботев - 1925" - Самуил 

2 
Читалище "Паметник - 1872г. " - Хърсово 

3 
Читалище "Н. Вапцаров" - Здравец 

4 
Читалище "Свобода -1919г," - Голяма вода 

5 
Читалище " Иван Вазов -1018"- Владимировци 

6 Читалище " Отец Паисий - 1937г."- Желязковец 

7 
Читалище "Напредък- 1896г. Голям извор 

8  

Читалище "Просвета - 1924г."- Богданци 

9  

Читалище "Васил Левски - 1937г. "-Богомилци 

10 
Читалище "Развитие -1903г. "-Кривица 

11 
Читалище "Петър Берон -1929г."- Пчелина 

12 
Читалище "Васил Левски - 1945г."-Хума 

13 
Читалище "Хр. Ботев -1921 г. "-Кара Михал 

14 
Читалище "Бъдещност -1930г. "- Ножарово 

Източник: Община Самуил 

Религиозни храмове- Община Самуил разполага с религиозни храмове във всички 

населени места. На територията на Община Самуил действат 5 православни храма и 

11 джамии. 

Материална културно наследство -Движимите културни ценности в общината  не  

са представени,  необходимо е  създаването на етнографска сбирка в с. Самуил. 

Недвижими културни ценности - По списък на НИНКН недвижимите културни 

ценности в общината са 73, като от тях с национално значение са 8. Други интересни 

културно-исторически  забележителности  на територията на община са: 

религиозните храмове (джамии и  църкви),  античните  и средновековните крепости, 

тракийските некрополи. В общината има 32 къщи със статут на архитектурни 

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



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

експониране и социализиране. За тези, които се намират извън урбанизираните 

територии е необходимо подобряване на транспортната достъпност до тях, както и 

благоустрояване на прилежащите територии - антични селища, некрополи и могили. 

Техният потенциал не е достатъчно добре използван, но са с добри перспективи за 

включването им в туристически маршрути и развитие на културно-познавателен 

туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагане на ефективни мерки за

 опазването, поддържането  и  

Природно наследство -Обектите от Националната екологична мрежа (НЕМ) заемат 

едва 1,22% от територията на общината, или 3,05 кв. км. Това поставя Община 

Самуил в групата на общините в страната с най-нисък дял на природозащита. Около 

0,98 % или 2,45 кв. км са заетите територии от защитените зони (ЗЗ) по НАТУРА 2000. 

Разпределени са почти по равно – 0,71% за ЗЗ за птиците и 0,77% за ЗЗ за хабитатите. 

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

защитени територии – защитена местност “Колчаковската кория”, природна 

забележителност Вековните дървета в село Здравец и части от защитените  зони  

BG0000168  “Лудогорие”  и BG0002062 “Лудогорие”. Наличието на защитени зони  е 

нов  елемент в пространственото развитие на общината през последните години. Ето 

защо са необходими усилия за опазване на природното богатство и неговото 

екологосъобразно използване за осигуряване на поминък в общината. В тази насока 

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

НАТУРА 2000 за развитие на екологичен и познавателен туризъм. 

Културно-историческото и природното наследство създават благоприятни 

възможности за разработване на туристическите маршрути за запознаване с 

миналото на общината, традициите, нравите и обичаите на различните етноси, 

населяващи Община Самуил. 

Територии със специфични характеристики - Териториите със специфични 

характеристики се обособяват с цел провеждане на специализирани политики към 

тях.В Националната концепция за пространствено развитие на Република България 

за периода 2012-2025 г. като обезлюдяващи се територии са категоризирани 

землищата с население под 100 души. В Област Разград има 4 такива, в тях попада и с. 

Кара Михал от Община Самуил. 

3.7. Спорт 

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

общината, обектите на подсистемата са: Спортен комплекс, разположен в с. Самуил е 

основното спортно съоръжение в общината. Комплексът включва и стадион, тенис-

корт, футболно игрище, писта. Спортният комплекс е общинска собственост. В 

общинския център и с. Владимировци са изградени нови спортни площадки, 

необходимо е да се изградят такива и в останалите населени места на общината. На 

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



територията на селата: Владимировци, Богданци и Ножарово. Спортният комплекс и 

всички стадиони в общината се нуждаят от ремонт. 

3.8. Туризъм 

Територията на Община Самуил е със запазена чиста природа,  красиви  и  
непокътнати  кътчета с ценни, но неизвестни забележителни обекти. Язовирите, 
намиращи се на територията на общината са подходящи за спортен риболов. 
Растителното разнообразие в горския фонд на общината включва над 40 дървесни и 
над 700 броя тревни растителни видове. В горите има добри условия за развитие на 
фауната. Общината разполага с богати дивечови запаси представени от благороден 
елен, сърна, заек, дива свиня. 
По  данни  от   Националния   институт  за  недвижимо  културно   наследство  
(НИКН), на територията на общината се намират 73 недвижими културни 
ценности, от тях с национално значение са 8 археологически паметници. 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

Източник: Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 

4.1. Пътна и железопътна мрежа 

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

управление" гр. Разград е с дължина от 42,9 км, състояща се от два третокласни пътя.  



Таблица №14: Републиканска пътна мрежа в Община Самуил 

Клас и № на пътя 
Наименование на пътя 

километрично 

положение 

дължина 

[км] 

III-2005 “І-2–САМУИЛ – ХЪРСОВО – 

БОГДАНЦИ – 

ЗДРАВЕЦ – ІІІ-702 

/ПОДАЙВА/” 

от км 3+000 

до км 32+200 
29,20 

III-7002 
“ЯСЕНКОВО – ГОЛЯМА ВОДА – 

ХЪРСОВО – 

ГОЛЯМ ИЗВОР – ІІІ-205” 

от км 10+600 

до км 24+600 

13,69 

Всичко:   42,89 

Източник :Областно пътно управление Разград 

През територията на община Самуил преминава републикански път III-2005 “І-2–

Самуил – Хърсово –  Богданци – Здравец – ІІІ-702 /Подайва/”, който представлява 

разклон от главен път  Разград – Шумен от км 0+000 до км 9+000 и е в много лошо 

експлоатационно състояние, има сериозни увреждания.За последните пет години не 

е извършвана рехабилитация и подмяна на пътна  настилка с нова на 

републиканските пътища в община Самуил. За път III-2005, който е основен път в 

общината, свързващ Община Самуил с Община Разград и Община Исперих и е в 

много лошо експлоатационно състояние също е заложено изработването на проект и 

включването му в програма за рехабилитация и реконструкция. На територията на 

Община Самуил няма изградени автоматизирани преброителни пунктове за 

преброяване на МПС. Не се извършва и допълнително ръчно преброяване по път III-

2005 и по път III-7002. Поради това няма данни за средно-денонощната интензивност 

на движението на МПС по пътищата в Община Самуил.  

Общински пътища- Дължината на общинската пътна мрежа в община Самуил е 43 

км., от които: Първа категория -17 км; Втора категория - 17,8 км; Трета категория - 8,2 

км. От Таблицата представена по-долу за общинските пътища се вижда,  че  по-

голяма част от общинските пътищата са в добро състояние и са с асфалтово 

покритие: 

 

 

 

 

Таблица №15: Общинска пътна  мрежа 

 

Път, №, наименование 

Дължина в  

територията на 

общината, /км/ 

Вид настилка 

Асфалт 

/км/ 

тр.кам. 

/км/ 

 44,200 41,600 2,600 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железопътна мрежа- През територията на община Самуил преминава част от 

първата изградена в България ж.п. линия Русе-Варна с разклонение за Силистра. По 

предоставените данни от ДП „Национална Компания Железопътна 

Инфраструктура“ на територията на община Самуил преминава железопътна линия 

от I-ва категория съгласно „Наредба за категоризация на железопътните линии в 

Република  България.Това е линия  с  важно стратегическо значение както за 

Североизточна България така и за страната.  

ІІІ-2005„(О.п. Разград - о.п. Шумен) - п.к. 

Желязковец -Самуил - Хърсово - Богданци - 

Ножарово -Владимировци - Здравец – Подайва“ 

29,200 /участък от км 

3+000 до км 32+200/ 

 

29,200 

 

ІІІ-700 „(О.п. Дулово - о.п. Шумен) Венец - Борци 

-Ясенково - Голяма вода - Хърсово - Голям извор 

- (Ясеновец - Лудогорци)“ 

15,000 /участък от км 

10+600 до км 25+600/ 

 

12,400 

 

2,600 

2.МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 43,522 35,300 8,222 

RAZ1042 /ІV-21433/"/ III - 205, Йонково - Исперих / 

Лудогорци - Граница общ.( Исперих - Самуил ) - 

Богданци - Кара Михал / RAZ2144 /" 

4,000 /участък от км 

4+100 до км 8+100/ 

 

4,000 

 

RAZ1087 /ІV-21437/"/ I - 2, Разград - п.к. Бели Лом / 

- Веселина - Граница общ.( Лозница - Самуил ) - 

Самуил / RAZ2140 / " 

4,500/участък от км 

8+500 до км 13+000/ 

 

4,500 

 

RAZ1141 /ІV-20035/ "/ III - 2005, п.к. Мортагоново - 

Самуил / - Желязковец" 

1,100 /участък от км 

0+000 до км 1+100/ 

 

1,100 

 

SHU1024 /ІV-70016/ "/ I - 7, Изгрев - Венец / 

Осеновец - Граница общ.( Венец - Самуил ) - Здравец 

/ III - 2005 /" 

7,400 /участък от км 

4+800 до км 12+200/ 

 

7,400 

 

RAZ2140 /ІV-20033/ "/ III - 2005 / Самуил – 

Кривица" 

6,600 /участък от км 

0+000 до км 6+600/ 

 

6,600 

 

RAZ2142 /ІV-20039/ "/ RAZ1087, Веселина - 

Богомилци / - Хума" 

3,100 /участък от км 

0+000 до км 3+100/ 

 

3,100 

 

RAZ2144 /ІV-23402/ "/ III - 2005, Ножарово - Здравец 

/ Владимировци - Кара Михал - Голяма вода / III - 

7002 /" 

8,100 /участък от км 

0+000 до км 8+100/ 

 

3,900 

 

4,200 



 

 

Общата дължина на железопътната мрежа на територията на общината е 11.081 км по 

IX-та и 17.781 км по 91-ва железопътна линии. Състоянието на релсо-травесоровата 

скара е добро и гарантира заложените в графика за движение на влаковите скорости. 

Сградния фонд по населени места е следния: Жп гара Самуил; Жп спирка Богданци; 

Жп спирка Голяма вода; Жп спирка Хърсово.  

По IX линия средно дневно преминават 8 бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака, 10 

бр. директни товарни влака, 7 бр. международни товарни влака. За периода от юни 

до септември преминават и по 6бр. международни бързи влака. По IX линия 

ежедневно преминават 2бр. бързи влака, 4 бр. пътнически влака и 4бр. локални 

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

засягащи железопътната мрежа на територията на община Самуил. 

4.2. Водоснабдителна и канализационни системи 

Водоизточници- Община Самуил се водоснабдява от местни водоизточници, които се 

намират на нейна територия. Всички села са водоснабдени. На територията на 

общината има изградени 11 помпени станции, които са в експлоатация. В процес на 

изграждане е един дълбок сондаж Желязковец  . Има 5 дълбоки сондажа, 9 шахтови 

кладенци, 13 каптажа и 11 водоема.  

Външно водоснабдяване- Дължината на външната водоснабдителната мрежа е 79 

463.5м.Водоснабдяването на населените места с вода за питейни нужди  в Община  

Самуил  се осигурява от дружествата “ВиК“ ООД – Исперих. Всички населени места 

на територията на общината са водоснабдени. Близо 70% се консумира от 

населението, следващите по големина консуматори са промишлеността и услугите. 

За съжаление водопроводната мрежа не е в добро експлоатационно състояние и 

загубите на питейна вода са големи. Водопроводите са положени предимно от 1931 

година до 1960 година с малки диаметри и не могат да провеждат необходимите 

водни количества. По-голяма част са азбестоциментови и са амортизирани. 



Необходимо е да се реконструират и изградят нови водопроводи с по - голям 

диаметър. Независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната 

мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода. 

Водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени експлоатационни 

качества. Недостиг на питейна вода през летните месеци има в селата Самуил 

,Желязковец,Богомилци ,Голям извор и Кривица.  

Таблица №16: Външно водоснабдяване                                                            По данни на ВиК Исперих 

година на полагане Етернит 

/м/ 

Поцинковани 

тръби /м/ 

Стомана 

/м/ 

Чугун 

/м/ 

ОБЩО 

до края на 1960г. 10091  11569 14418,5 36078,5 

от 1961 г. до 1970г. 7573  849  8422 

от 1971 г. до 1980г. 6749  13 480 7242 

от 1981г. до 1990г 23981  3740  27721 

от 1991 г. до 2000г.     0 

от 2001 г. до 2010г.     0 

от 2011 г. до 2020г.     0 

ОБЩО 48394 0 16171 14898.5 79463.5 

По данни на ВиК Исперих 

Таблица №17:Вътрешна водопроводна мрежа:  

година на полагане ПЕВП 

/м/ 

Етернит 

/м/ 

поцинкова

ни 

тръби /м/ 

Стомана 

/м/ 

Чугун 

/м/ 

ОБЩО 

до края на 1960 г.  11599 1062 12822 5205 30688 

от 1961 г. до 1970 г.  51414 134   51548 

от 1971 г. до 1980 г.  26903 82   26985 

от 1981г. до 1990г      0 

от 1991 г. до 2000 г.      0 

от 2001 г. до 2010 г. 2270     2270 

от 2011 г. до 2020 г.      0 

ОБЩО 2270 89916 1278 12822 5205 111491 

По данни на ВиК Исперих 

В населените места в Община Самуил няма изградена канализационни системи. 

Само отделни предприятия и заведения в Самуил и с. Владимировци  имат локални 

самостоятелни канализационни клонове, отвеждащи отпадъчните води в близките 

дерета без пречиствателни съоръжения. Към маслодобивна фабрика с. Самуил има 

изградено пречиствателно съоръжение за отпадни води. 

Хидромелиоративни съоръжения- 

По данни на  „Напоителни системи“ ЕАД клон долен Дунав наличните 

хидромелиоративни съоръжения са следните: Яз. Желязковец – общ обем – 1400 

куб.м. Язовирът към настоящия момент се използва в рибностопанско отношение. 

4.3. Електроснабдителна инфраструктура 



Електроснабдяването на община Самуил и цялостното стопанисване на 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “Енерго 

- Про Мрежи” АД, район Варна. “Енерго - Про Мрежи” АД, електроенергийният 

системен оператор, осъществява единното оперативно планиране, координиране и 

управление, осигурява  експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране 

на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателните мрежи, както и 

ремонтните дейности и услуги  и поддържа електропроводи високо напрежение на 

територията на община Самуил. Всички 14 населени места на територията на 

община Самуил са електрифицирани. На територията на Общината няма 

електрически подстанции, както и електропроводи   от типа 110 KV. 

Електропроводите 20 KV са на желязо - решетъчни и железобетонни стълбове. 

Работеща електропреносна мрежа: - 20 KW въздушна и 20 KW кабели. 

Електропроводната мрежа на места не е достатъчно ефективна и е желателна 

нейната подмяна. 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 №18: Електроснабдителна система на Община Самуил 

Възлова Ел.проводи СрН. ТП ТП 

бр. км. Бр. кVA 

1 91.04 39 7153 

Източник: Енерго-Про Мрежи 

4.4. Газопроводна мрежа-На територията на община Самуил “Булгартрансгаз” 

ЕАД има действащи газопроводни отклонение за газорегулираща станция (ГРС) 

Исперих.  

 

Фигура ..: Газопреносна система 



 

 

Част от трасето на ГРС Исперих преминава през землищата на с. Голям извор и с. 

Ножарово общ. Самуил. Газопроводното отклонение е дължина 14.6 км., като на 

територията на община Самуил попада част от газопровод с дължина 5.5 км. 

Газопроводът  е с налягане 5.4 МРа и диаметър на тръбата 159 мм. В сервитута на 

газопровода е положен съобщителен кабел, който има за цел предаване на 

технологична информация за работата  на съоръженията. През землищата на селата 

Голям извор и Ножарово преминава транзитен газопровод на “Булгартрансгаз” ЕАД 

– София, но в общината не е изградена газоснабдителна мрежа поради липса на 

икономическа обосновка. Като бъдещ проект на територията на община Самуил 

Булгартрансгаз” ЕАД – София има изготвен инвестиционен проект за изграждане на 

оптична кабелна мрежа, в сервитута на газопровода. 

4.5. Съобщителна мрежа-Интернет достъпа в общината е ограничен. Общината има 

нужда от оптичен  Интернет. Достъпът до интернет е от съществено значение за 

развитие както на бизнеса, така и на услугите, предназначени за него. Всички селища 

на територията на Област Разград, включително Община Самуил, са 

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

Виваком. Територията на общината има покритие  от  основните  мобилни 

оператори   в    страната   и в съответствие с общата тенденция в страната, мобилните 

комуникации нарастват. А1 няма изградена линейна инфраструктура (кабелни 

трасета) на територията на община Самуил. Към момента  А1 е реализирало 

радиопокритие на територията на общината по технологии на GSM и UMTS. 



На територията на община Самуил „Теленор България“ ЕАД не разполага с 
подземна съобщителна инфраструктура. Оператора има пълно GSM и UMTS  
покритие  с  изключение на с. Пчелина, с. Хърсово и с. Голям извор, за които 
покритието е частично. Интернет покритието на „Теленор България“ ЕАД се 
осигурява чрез мобилната режа на оператора. „Теленор България“ ЕАД няма планове 
за развитие на подземната си съобщителна инфраструктура. 
По предоставени данни от Виваком (БТК) на територията на община Самуил се 
предоставя високоскоростен интернет достъп с високо качество по ADSL технология. 
Мобилния достъп до интернет е с покритие 99.97 % на територията на община 
Самуил. БТК ЕАД предоставя телефонни услуги при 100% степен на цифровизация 
на телефонните връзки в община Самуил. GSM покритието е 100 %.  

4.6. Достъп до интернет 

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

ограничен. Общината има нужда от оптичен интернет. Достъпът до интернет е от 

съществено значение за развитие, както на бизнеса, така и на услугите, 

предназначени за него. Във всички общински звена и структури в това число и 

кметства е осигурен интернет достъп. Осигурен е безплатен безжичен интернет за ОУ 

„Христо Ботев“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , както и в централните части на с. 

Владимировци и с.Самуил по инициативата WiFi4EU. 

Фигура 36: Население, попадащо в „бели зони“ 

 

 

4.7. Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ 



Съществуват инвестиционни намерения за изграждане на ветрогенератори като част 

от ветроенергийния парк /ВЕП/ Исперих в землищата  на  селата  Владимировци,  

Ножарово  и Богданци. ВЕП “Исперих” е предвиден за изграждане на територията на 

населени места от Община Исперих, както и на територията на Община Самуил, с 

обща мощност до 128 МW. 

4.8. Сметосъбиране и третиране на отпадъци- Организираното сметосъбиране и 

извозване на територията на община Самуил се извършва от Общинско предприятие 

“Самуил-2011“. Обхванати в организираното сметоизвозване от 2010 г., освен 

общинския център Самуил са и всички села намиращи се на територията на 

общината, а именно: с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, с. Голяма извор, с. 

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

Пчелина, с. Хума и с. Хърсово. Сметосъбирането се извършва по график със 

специализиран автомобил. Битовите отпадъци се извозват и депонират на 

регионалното депо в град Разград. 

Депа за отпадъци-По своята същност ,,депониране на отпадъци“ е метод, при който 

не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на 

отпадъци за срок по дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за 

оползотворяване и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по 

начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и не вреди на околната 

среда . На територията на община Самуил няма разположено действащо депо за 

отпадъци. Генерираните битови отпадъци се събират по  график от населените места 

и се депонират  на регионално депо Разград. На 16.05.2008 г. в град Разград, в 

съответствие с изискванията на чл.61 от Закона местното самоуправление и местната 

администрация е сключено споразумение между общините Разград, Лозница, 

Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян за сътрудничество в областта на 

управлението на отпадъците. регистрирано  сдружение с нестопанска цел с 

обществено полезна дейност с наименование „Лудогорие еко” със седалище и адрес 

на управление: гр. Разград, бул. ”Бели Лом” 37 А. Целта на Сдружението е 

изграждане на система за управление на отпадъците на територията на общините 

Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян, осигуряваща 

опазване на околната среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве. 

Проектът „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград” е част от цялостна интегрирана система от 

съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците от  регион 

РАЗГРАД (община Разград и общините Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Самуил и 

Цар Калоян) и включва разширение на съществуващото регионално депо за 

третиране на неопасни отпадъци. 

 

5. Анализ на състоянието на селищната мрежа  



Съгласно Актуализираната Национална концепция за пространствено развитие 
(АНКПР) в Северния централен район са определени градове центрове от следните 
йерархични нива: Градове от второ йерархично ниво - град Русе; Големите градове от 
това ниво имат мисията да балансират влиянието на столицата и да намаляват 
ефекта от моноцентрично развитие. Русе е единият от градовете, който прави 
директна връзка с международното икономическо пространство и като такъв, 
присъства в националното пространство като установен регионален център. Той се 
характеризира със стабилно икономическо развитие в сферата на промишлеността, 
търговията, складовата дейност, туризма и услугите и предлага много функции в 
социалната сфера, образованието, науката, културата. Градове от трето йерархично 
ниво25 - В НКПР са определени 6 града от трето йерархично ниво – четири областни 
града: Велико Търново , Габрово, Разград, Силистра и градовете Горна Оряховица и 
Свищов.  
Тези градове изграждат балансирана урбанистична решетка и играят задържаща 
роля по отношение на населението в тях. Те предлагат благоприятни условия за 
икономическо развитие и инвестиции и са налични функции с районно значение в 
социалната сфера, образованието и културата. В случая на Северния централен 
район средните градове Велико Търново и Габрово се очертават като пълноценни 
партньори на град Русе за повишаване значението на района в националната 
икономика. Едновременно с това, Велико Търново и Горна Оряховица имат 
устойчиви икономически и социални връзки, което е потенциал за бъдещо съвместно 
ускорено развитие. Аналогична е ситуацията във взаимоотношенията между Габрово 
и Севлиево. Градовете Силистра, Свищов и Разград имат значителна роля в 
предоставяне на услуги на населението извън осите, свързващи по-големите 
икономически центрове в района. Всеки от тях има установен икономически профил, 
който, бидейки различен от този на по- големите центрове, ги допълва и по-този 
начин икономическите дейности в района се диверсифицират. 

Урбанистичен модел. Изходно състояние, 2019 г. 

 



Мрежата от градове в трето йерархично ниво, в комбинация с град Русе е реална 

предпоставка за формиране на успешни хоризонтални партньорства за развитие на 

дейности в различни сфери. Може да се търси изграждане и доразвитие на клъстери 

на база предвиждания на Стратегията за интелигента специализация между големите 

икономически центрове (Русе, Велико Търново и Габрово) в района и съседните му в 

България и Румъния.  

Градове от четвърто йерархично ниво в СЦР са Дряново, Севлиево, Трявна ), Елена, 

Лясковец, Павликени , Бяла , Исперих, Кубрат , Дулово , Тутракан. Тези градове са 

центрове, предлагащи работни места и основни услуги със значение за собствената 

си и за съседните по-малки общини. Те са избрани с оглед подходящото им 

местоположение в територията на областите, демографската им големина, 

наличните им функции с над общинско значение в сферата на икономиката, 

социалната сфера, образованието, културата, въпреки занижените им социално-

икономически показатели. В областите Габрово и Велико Търново има по 3 града от 

4-то йерархично ниво. Градове от пето йерархично ниво. Съгласно НКПР, градовете 

от пето йерархично ниво са 18, от които 13 са градове: Златарица (2088 д.), Полски 

Тръмбеш (3985 д.), Стражица (4279 д.), Сухиндол (1669 д.), Борово (1795 д.), Ветово 

(4200 д., ), Двемогили (3848 д.), Иваново (), Сливополе (2859 д.), Ценово, Завет (2756 

д.),Лозница (2077 г.), Самуил, Цар Калоян (3303 д.), Алфатар (1419 д.), Главиница (1363 

д.), Кайнарджа, Ситово 

Общините с центрове от пето йерархично ниво са идентични с определените слабо 

урбанизирани (периферни) общини. Това са малки общини със затруднено 

социално- икономическо развитие. Разположени са по периферията на района и 

централната му част, формирайки феномена „вътрешна периферия“.  

В случая на Северния централен район и с изключение на област Габрово, общини с 

центрове от пето йерархично ниво са разположени около областните центрове и 

другите два града от 3-то ниво. Формират се рингове от слабо урбанизирани и не 

добре икономически развити гранични и вътрешни периферии.  

Тези общини могат да бъдат включени в обхвата на т.н. „райони за целенасочена 

подкрепа”. Стимулирането на техните центрове е важно, за да могат да предлагат 

необходимите първични услуги на населението. Подобряването на свързаността им с 

близките икономически центрове ще осигури достъп до работни места в сфери 

различни от селското и горското стопанство, без това да е свързано със загуба на 

население в тях. 

 Община Самуил е сред  20  слабо урбанизираните общини (периферни общини) с 

центрове: Елена, Златарица, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол, Завет, Лозница, 

Самуил, Цар Калоян, Борово, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово, 

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово.  



Слабо урбанизирана община (периферна) – на малък град или село (rural) е тази, при 

която над 50% от населението е в населени места под 5 хил. жители или общината е с 

център град под 5 хил. жители.  

Съгласно методиката на ОИСР и ЕК слабо урбанизираните общини могат да се 

идентифицират със селските общини (селските райони). Тази класификация и 

определеният чрез нея обхват на селските райони се различава от обхвата, прилаган с 

програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периодите 2007–2013 и 2014–

2020. В ПРСР обхватът е значително по-обширен, тъй като критерий за селски район 

е общини, в които няма град с население повече от 30 хил. д. 

Общини по степен на урбанизация (АНКПР) 

 

Таблица №19: Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 

 

Община 

Площ - кв. 

км 

Гъстота на 

населението на 1 

кв. км 

Населени 

места - бр. 

Градове - 

бр. 
Села - бр. 

Кметства - 

бр. 

Самуил 250,3 25,5 14 - 14 12 

Източник : НСИ 

Графика №15:Баланс на територията на Община Самуил 



 

Източник : НСИ 

Площта на урбанизираните територии заемат 5.32% от площта  на  Община  Самуил, 

която е 25033.60 ха. Най-голяма площ на урбанизираната територия е на с. Самуил – 

207.33 ха, а най-малка на с.Хума-39.85 ха. Земеделските територии, заемат обща площ 

от 17 525.77 ха, което е 70.01% от територията на община Самуил. Горските територии 

заемат обща площ от 5764.21 ха, което е  23.03 % от общата територия на 

Общината. Нарушените територии в Община Самуил заемат обща площ от 24.83 ха, 

което е 0.01% от общата територия . Териториите заети от води и водни обекти в 

Община Самуил заемат обща площ от 190.70 ха, което е 0.75% от общата територия на 

Общината. Територия на транспорта в Община Самуил заемат обща площ от 199.65 

ха, което   е 0.78% от общата територия. 

Таблица №19: Урбанизирани територии на Община Самуил  

Наименование 

на населеното 

място 

% от общото 

население в 

общината 

Площ на 

землище 

/ха/ 

% от общата 

площ на 

общи- ната 

Площ на 

урбанизи- 

рана 

територия 

/ха/ 

% от 

общата 

площ на 

землището 

с. Богданци 7.26 1608.98 0.40 99.75 0.40 

с. Богомилци 4.15 1054.06 0.26 64.82 0.26 

с. Владимировци 16.09 2854.72 0.79 197.13 0.79 

с. Голяма вода 5.13 924.81 0.19 48.23 0.19 

с. Голям извор 4.31 3380.86 0.45 112.38 0.45 

с. Желязковец 9.25 2362.35 0.43 106.82 0.43 

с. Здравец 5.35 1302.62 0.27 67.36 0.27 

с. Кара Михал 0.75 1125.05 0.30 75.62 0.30 

с. Кривица 3.16 1678.39 0.24 59.69 0.24 

с. Ножарово 8.07 644.67 0.22 54.93 0.22 

с. Пчелина 4.00 1272.30 0.27 66.61 0.27 

с. Самуил 22.32 1372.24 0.83 207.33 0.83 

с. Хума 3.45 1049.36 0.16 39.85 0.16 

с. Хърсово 6.71 4403.19 0.51 127.90 0.51 

Всичко: 100 25033.60 100.00 1328.42 5.32 

Източник : НСИ 



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

четири групи показатели – демографско и икономическо развитие, социална и  

туристическа инфраструктура. Направена е комплексна оценка, като за всяка група 

са взети отделни показатели, показващи не само моментното състояние, но и 

тенденциите на развитие през последните години. Така изготвеният анализ дава 

различни тежести на отделните критерии според тяхната честота на проявление.  

Като допълнително  е  добавено и възприетото в страната административно деление   

на населените места. 

Село Самуил се развива като административен център на общината.  

Икономическите дейности са слабо проявени. Бъдещото развитие на населеното 

място е главно свързано с административните функции и новопредвидените смесени 

многофункционални  зони  около главната комуникационна ос. 

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

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

България. Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в 

зависимост от природните  и  теренни условия и с оглед развитието на поминъка на 

населението. Тя се състои от 14 населени места, като всичките са села и е една от 47-те 

общини (от общо 264) в  страната,  които  имат  в състава си само села. 

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

устройство на отделните видови територии и устройствени зони, селищата  от  

Община  Самуил  попадат  в следните категории: 

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

Владимировци); 

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

Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Здравец, с. Ножарово, с. Пчелина и с. 

Хърсово); 

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

Хума). 

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

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

4.8/100 км2 за страната). Селищната мрежа е сравнително устойчива и равномерно 

развита, като общинският център е традиционен средищен център на селата от 

общината.  

Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се 

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

заетост, обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. Структурата на 

първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази категория селища и 

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

функциониращи училища.В сравнителен план, сред населените места по степен на 

развитие  на селищните си функции  се откроява общинския център - с.  Самуил.  

Интегриращите му  възможности  са  основно по линия на административните и 



някои от социално обслужващите му функции - образование и социални дейности. 

По отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието 

им върху останалите селища в общината, с. Самуил изпитва силното конкурентно 

влияние на  гр.  Разград и гр. Исперих. 

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

електрифицирани и водоснабдени, но в тях липсва канализация. 

Като пространствена структура, селищната мрежа е  добре  развита,  балансирана  

върху  цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на 

демографските и функционални характеристики. Общината има нужда от целево 

създаване на  един  допълващ  център - с. Владимировци. 

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

хранително- вкусовата промишленост, образованието, културата, търговията и  

услугите.  Във  вторичния  център с. Владимировци са застъпени системите: 

образование, култура, търговия и услуги, има и предприятие на хранително-

вкусовата промишленост, което в момента не работи. Бъдещето на тези две населени 

места е свързано с административни функции и новопредвидени смесени 

многофункционални зони около главната комуникационна ос. Те  се  явяват 

стабилни центрове на икономическа значимост. Перспективите следва да се 

насочени към започналите процеси и развитие на местно производство. В малките 

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

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

недвижимите културни ценности с възможност за развитие на  културно-

познавателен,  селски,  ловен  и  риболовен туризъм. 

В много малките населени места се предлага съживяване на урбанизираната 

територия със възможности за развитие на маршрутно-познавателния туризъм, 

обвързан с археологическите обекти в районите на селата. 

6. Жилищен фонд 

Основни характеристики на жилищния фонд- Състоянието на жилищният фонд и 

жилищният стандарт на населението са важни характеристики за изпълнение на 

задачите на устройственото планиране. Жилищния фонд и състоянието му като 

система на обитаване е в зависимост от броя на  населението. Върху развитието му 

оказват значение различни качествени  и количествени показатели. По данни на 

НСИ за броя жилища в община Самуил е 3 320, докато броя на сградите е 3 240. 

Полезната площ на жилищата в община Самуил е както следва: 

 

Таблица №20: Полезна площ на жилищата в община Самуил 

Полезна площ кв./м. 

общо жилищна спомагателна площ на кухните 



231 467 190 798 31 946 8723 

Източник : НСИ 

Таблица №21: Жилища и брой стаи 

Oбщо 

Жилища по брой на стаите Жилища на 

1000 души 

от 

населението 

Среден 

брой лица 

на едно 

жилище 

едно- 

стайни 

дву- 

стайни 

три- 

стайни 

четири- 

стайни 

пет- 

стайни 

 с шест 

и повече 

 стаи 

3320 40 389 1322 923 380 266 520,05 1,92 

Източник : НСИ 

Таблица №22: Жилища по форма на собственост 

Жилища по форма на собственост 

общо държавни и общински 
частни на юридически 

лица 
частни на физически лица 

3320 52 5 3263 

Източник : НСИ 

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

категории  – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и 

стоманобетонни плочи или гредоред), паянтови. Панелните жилища не са 

подминали и тази малка община. Макар и със скромен дял (0.1%), представители на 

този вид има основно в общинския център. Стоманобетонните също са с относително 

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

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

делът на другите жилища (от камък, кирпич, дърво) – 21.7 %, разположени предимно  

в  селата:  Голям  извор  160 (75.8 %), Желязковец 153 (48.9 %) и Хърсово 114 (47.7 %). 

Таблица №23:Жилищни сгради  по материали 

Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата 

общо панелни стоманобетонни тухлени други 

3226 5 11 2497 713 

Източник : НСИ 

Делът на обитаваните жилищни сгради в страната е 66.26%, този на необитаваните  е 

26.89%. В Община Самуил делът на обитаваните жилища е по-висок – 69,14%, спрямо 

този в страната за сметка на необитаваните жилища, които заемат 30,86 %.  

Съществено значение за комфорта на обитаване играе благоустроеността на 

жилищата.  

Около 70% от жилищните сгради са постоянно обитавани, 966 са необитавани и 4 се 

ползват за колективни домакинства. Обществено водоснабдени са 99% от жилищните 



сгради в Самуил. Собствен водоизточник ползват 0,4% от сградите, 0,2% имат и 

обществено водоснабдяване и собствен водоизточник, и 0,4% не са водоснабдени. 

С обществена канализация няма свързани обитавани жилища в Самуил, 1,8% са 

свързани с избени ями, 11,6% ползват септични ями, а 83,5% попивни ями. В 2,1% от 

жилищните сгради няма никакъв достъп до канализация и/или ями. 

По показателя на НСИ „Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, 

сателитна антена, компютър и достъп до интернет”, данните за община Самуил са 

следните: Кабелна телевизия има в 404 жилища и достъп имат 1 295 лица; Сателитна 

антена е поставена на 1 553 жилища и достъп имат 4 837 лица;  Компютри има в 520 от 

жилищата и осигуреността е за 2 049 лица; Достъп до Интернет имат 400 жилища и 

съответно 1 550 лица. 

7. Екологично състояние и рискове  

Община Самуил се характеризира като екологично чист район, без сериозни 

промишлени източници на замърсяване на околната среда и предприятия, които са 

класифицирани с висок или нисък рисков потенциал.  

Води - Водите в общината са с добри питейни качества. Проблем за общината е 

липсата на канализационни мрежи в населените места и ПСОВ, което води до 

рискови ситуации и замърсяване на подземните води и почвите. Емитери на 

отпадъчни води на територията на общината:„Месомания” ЕООД – с. Владимировци 

(млекопреработвателно предприятие); „Булмилк-2010” ЕООД – с. Самуил 

(млекопреработвателно предприятие);„Октопод-С” ООД – с. Самуил (маслодобивна 

фабрика);  „Тракция” АД – с. Самуил (производство и ремонт на товарни вагони). 

„Месомания” ЕООД и „Тракция” АД притежават разрешителни документи за 

заустване на отпадните си води в сухо дере.  

Атмосферен въздух: Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие 

на много и разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат 

пряко върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на 

замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от различни 

източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. Община Самуил 

се намира в значително по – добро състояние от страната по натоварване с азотни 

оксиди и серни оксиди. Община Самуил е с ниска степен на промишлено развитие. 

Застъпени са най-вече селското стопанство, преработката на хранителни продукти и 

металообработването. В общината са представени и отрасли като дървообработване, 

шивашка промишленост, млекопреработваща промишленост. Няма данни за 

предприятия, които да са източници на отпадъчни газове и да предизвикват 

сериозно замърсяване на атмосферния въздух в районите, където са ситуирани. 

Замърсяването на атмосферния въздух от автотранспорта както обществения, така и 

личния е незначително. Транспортният трафик на Община Самуил е слабо 

натоварен. На територията на населените места липсва градски транспорта, броят на 

автомобилите е сравнително малък, но като цяло автомобилния парк се състои от 



стари автомобили. Един от замърсителите, оказващ влияние на качеството на 

атмосферния въздух през зимата е битовия сектор. Отоплението на територията на 

общината е с индивидуални отоплителни уреди, в повечето случаи, на твърди 

горива. Това увеличава източниците на вредни емисии в приземния атмосферен слой 

и влошава качеството на атмосферния въздух. На отделянето на вредни емисии от 

горивните процеси в битовия сектор най-съществено влияние оказва качеството на 

горивата и климатичните условия. Горивните процеси за отопление са предимно в 

сезона на облачни дни с висока въздушна влажност, ниски температури и в дните за 

температурни инверсии. Като гориво за битови нужди се използва сравнително 

евтини горива – дърва и брикети. В Община Самуил функционират следни обекти - 

източници на вредни емисии в атмосферния въздух: „Тракция” АД, „Октопод - С” 

ООД и „Уником” ЕООД.  При извършвания през периода 2017-2018 г. контрол на 

емисиите на вредни вещества, отделящи се в атмосферния въздух от посочените 

обекти не са констатирани превишения на заложените в екологичното 

законодателство норми за допустими емисии. 

Поради това до настоящият момент в Община Самуил не са извършвани измервания 

на качеството на атмосферния въздух. Основен проблем, както и на всички общини в 

Република България е замърсяването с прахови частици през отоплителния период 

на годината, поради използването на твърди горива за отопление от жителите на 

общината. Замърсяване на атмосферния въздух не се наблюдава и отчита от РИОСВ 

Русе, но се очаква, че епизодични замърсявания са възможни от: Бояджийския цех на 

„Тракция”АД и „Октопод – С” - парокотелното и Екстракционен цех. През зимните 

месеци е възможно да се създадат условия за замърсяване от битовото гориво / 

въглища и дърва/.  

Почви- Постепенно намалява замърсяването на почвите и водите с химикали и 

изкуствени торове, дължащо се на намаленото им потребление. На територията на 

Община Самуил Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе няма 

определен пункт за осъществяване на почвен мониторинг. Контролираните на 

територията на общината животновъдни обекти са както  следва: „РИОР”ООД- 

кравеферма с. Самуил, „Рикота-4-Силвия Симеонова”-кравеферма с. Самуил, ЗП 

Бейсим Емурла Мустафа-кравеферма с. Здравец, ЗП Фикрет Шюкрю Неджиб- 

кравеферма с. Самуил, ЗП Реджеб Енвер Мехмед-кравеферма с. Здравец, ЗП Сали 

Мехмед Сали-кравеферма с. Голям извор, птицеферма село Голям Извор - Силвия 

Симеонова. Контролът е насочен към начина на съхранение и оползотворяване на 

генерираните от производствената дейност торови маси. Към всички животновъдни 

обекти има обособени временни торови площадки за съхранение на торовите маси. 

Същите след престояване от 6-8 месеца се използват за наторяване и подобряване 

структурата на почвата, при спазване на правилата за добра земеделска практики. 

Концентрацията на животновъдството доведе до възникване на някои проблеми, 

един от които се явява съхранението и оползотворяването на течния и твърд торов 

отпад. 



Замърсяването на околната среда, на почвите и на водите с тор от животновъдството 

възникна, когато прилежащите почви не могат да приемат и да метаболизират 

изпражненията с темпа на тяхното получаване. Става затормозяване на екологичната 

верига, започват нежелателни метаболитни процеси, като се създават биотипове на 

съвършено различна от нормалната екосистема. 

Животновъдните обекти не са разположени в близост до санитарно-охранителни 

зони. По-голямата част от тях се намират на площадките на бившите стопански 

дворове, извън регулацията на населените места и не са предпоставка за разнасяне на 

неприятни миризми и замърсяване на въздуха с вредни емисии. Като гориво 

използват въглища и дърва. Формираните от измиването на съоръженията за 

съхранение на мляко отпадни води се заустват в съществуващи безотточни ями. На 

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

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

Владимировци, ремонтиран е със средства отпуснати от ПУДООС. Количеството е 16 

188 кг. При извършени проверки не се констатира изтичане и замърсяване на 

почвата. През 2013 г. е установено наличие на неопределено количество излезли от 

употреба препарати за растителна защита в сграда, намираща се от другата страна на 

пътя срещу склада в село Владимировци. Сградата е без покрив. За случая беше 

сезиран Областният управител и кметът на Община Самуил за предприемане на 

необходимите мерки за преместването им в законния склад. 

В с. Владимировци има и склад за пестициди с изтекъл срок на годност, който трябва 

да бъде обезвреден, за да не замърсява почвите. 

На територията на Община Самуил в село Кара Михал действа една кариера за добив 

на глина, експлоатирана от „Ведена” ООД. „Ведена” ООД е концесионер по Договор 

за добив на подземни богатства - индустриални минерали-кварц-каолинитови 

среднопластични глини по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище 

„Кара Михал”, Община Самуил, Област Разград от 23.12.2010 год. Съгласно Договора 

концесионната площ по смисъла на чл.37, ал. 1 от ЗПБ, е в размер от 27,2 дка и 

включва площта на находището (12,7 дка - 12684 кв.м) и  необходимата площ  за 

осъществяване на дейността по  концесията (14,5  дка -    14 508 кв.м). В находището са 

изчислени общо 160 681 тона запаси в категории (111) и (122) и 27 136 тона ресурси в 

категория (331). Предвид регулярния годишен добив от 5000 т/г (2314,8 м3) и 

предвидените загуби от 3%(150т/69,44 м3) за срока на концесията ще се погасят 83449 

м3 (180 250 т) запаси и ресурси, което съставлява 96% от общо изчислените 187 817 

тона. Заложените в проекта разчети показват, че ще се осигури регулярен добив от 

кварц- каолинитови глини от находище „Кара Михал” в обем от 5000 т/ г през целия 

35- годишен период на концесията. По време на разработването на кариерата ще се 

отстрани целия обем от външната разкривка, която възлиза на 77 920 м3, както и 

допълнително около 9580 м3 изпреварващ фронт против обрушване в СИ фланг на 

находището. Общата разкривка се очаква да възлезе на 87500 м3, от която 

средногодишно ще се отнемат по около 2500 м3. 



Добивът и натоварването на суровината ще се извършват на едно експлоатационно 

стъпало с височина до 6 м. Извозването на материала ще се осъществява по основния 

вътрешно кариерен път, оформен в югозападната част на добивното поле. 

Предвижда се  на кариерата да се работи два месеца в годината. Като основна 

добивна машина ще се използва верижен багер. Изкопаната от багера суровина ще се 

товари директно върху автосамосвали и ще се транспортира до депото за суровина, 

оформено в контура на концесионната  

Химикали- В Община Самуил, Област Разград са налични три обекта, които 

подлежат на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (Обн., ДВ, бр. 10/2000 изм. и доп., бр. 84/2012 г.):  ,,Октопод-С” ООД; 

,,Тракция” АД;,,Уником” ЕООД- с. Владимировци. 

За производствените си нужди ,,Октопод-С” ООД и ,,Тракция” АД употребяват, и 

съхраняват опасни химични вещества. В периодът 2007-2012 г. на операторите не са 

налагани актове или не са издавани наказателни постановления за нарушения на 

законодателството в областта на химикалите. 

Райони с потенциален риск от наводнения на територията на общината- В 

Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), 

съгласно Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със 

Заповед № РДД 744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. На територията на община 

Самуил не попадат райони със значителен потенциален риск от наводнения по 

чл. 146г от ЗВ.  

Чувствителна зона- Община Самуил частично попада в чувствителни зони, 

съгласно Заповед № РД 970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в 

повърхностните водни обекти в териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. 

Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. 

Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав на територията 

на Р България“. Съгласно заповедта водоприемниците в поречие Добруджански реки 

не са определени  като  чувствителни  зони. Съгласно същата заповед 

водоприемниците в поречие Русенски Лом са определени като чувствителни зони. 

Райони с потенциален риск от наводнения на територията на общината- В 

Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), 

съгласно Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със 

Заповед № РДД 744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. На територията на община 

Самуил не попадат райони със значителен потенциален риск от наводнения по 

чл. 146г от ЗВ. 

Почви и нарушени територии- Почвите са подложени на редица деградационни 

процеси и заплахи, като ерозия, замърсяване, запечатване, намаляване на 

биоразнообразието и почвеното органично вещество, засоляване, вкисляване, 



уплътняване, наводнения и свлачища. Комбинация от някои от тези заплахи може да 

доведе до климатични изменения,  безводие  и  опустиняване, а замърсяването на 

почвата води до влошаване качеството на храната и питейната вода, което е основна 

заплаха за здравето на населението. Почвите като намаляващ природен ресурс с 

неоспорими екологични свойства и основна предпоставка за човешкото 

съществуване, трябва да бъдат съхранени  за  сегашните и бъдещите поколения. 

Процесите, увреждащи почвите (ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, 

намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища) 

и неправилното им ползване често имат по-големи последици от  очакваното. 

Предприемането на мерки за намаляване на тези процеси е необходимо, за да се 

избегне тяхното бъдещо задълбочаване и за да се ограничи заплахата, която 

представляват за околната среда и човешкото здраве. Необходими са действия при 

източника на увреждане на почвите и предприемане на строги мерки за контрол, за 

да се осигури безопасност на храните и здравето на населението като резултат от 

замърсяване на почвите. 

Отпадъци-Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, 

ограничават използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят 

естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на 

натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в 

многофакторен  замърсител  на  околната среда, оказващ силно негативно 

въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което 

създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен 

енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води 

до съхранение на природни ресурси. 

Община Самуил има изготвена Програмата за управление на отпадъците за периода 

2014-2017 г., която трябва да се актуализира съгласно изискванията на чл. 52 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО), НПУО и методически указания за разработване 

на общински програми за управление на отпадъците (утвърдени със заповед № РД-

211/30.03.2015 г. на Министъра на  околната среда и водите).  

Вредни физични фактори- Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно 

въздействие  върху  населението в големите градове. Мерките за предотвратяване и 

намаляване на вредното въздействие на шума в околната среда целят защита на 

здравето и осигуряване качеството на живот на населението. Част от тях са свързани с 

разработването на стратегически карти за шум и планове за действие. 

Осъществяването на тези мерки ще доведе не само до редуциране на шума в 

околната среда, но и до цялостно подобряване на инфраструктурата и жизнената 

среда в населените места.  Оттук и основната роля, която играе  местната власт при 

управлението и контрола  на шума в околната среда. 

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за шумовите нива в общината, 

като той представлява по-голямата част от общото шумово натоварване. 

Увеличението на шумовия фон, предизвикано от транспорта, се дължи на два 



основни фактора: повишената моторизация на населението и лошото състояние на 

автомобилния парк, уличните настилки и алармените системи на МПС; крайно 

недостатъчните мероприятия, насочени към намаляване на шума, в комбинация с 

липса на адекватен контрол на превозните средства за намаляване на шумовите нива. 

На територията на община Самуил преминава железопътна линия от I-ва категория. 

Общата дължина на железопътната мрежа на територията на общината е 11.081 км по 

IX-  та и 17.781 км по 91-ва железопътна линии. 

Източник на шумово замърсяване на територията на общината е преди всичко 

остарелия автомобилен парк и незадоволителното състояние  на  пътните  настилки. 

По отношение на акустичната обстановка, в Общината няма замервания за 

превишаване на шума над допустимите норми, а и липсват предпоставки за това. 

Естественият радиационен гама - фон е конкретна физична характеристика на  

околната среда, характерна за всеки регион.На територията на общината няма 

изградени обекти и други  антропогенни  източници, които са доказани 

замърсители, допринасящи за промяна в радиационната обстановка. Не са известни 

данни за разположени на територията на общината значителни източници на 

нейонизиращи лъчения. Няма установено завишаване на естествения радиационен 

фон.  

В териториалният обхват на Община Самуил попадат част от защитени зони от 

Национална екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. 

ДВ 77/2002 г.), а именно: 

Защитена зона BG0000168 “Лудогорие“ по Директива за хабитатите – в землището 

на село Голям извор с площ на територията на общината 194,15 ха или 5,74% от 

територията на общината. Цели на опазване:  Запазване на площта на 

природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона. Запазване на естественото 

състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. Възстановяване 

при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни 

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Защитена зона BG0002062 “Лудогорие“ по Директива за птиците – в землището на 

село Голям Извор с обща площ от 188,37 ха или 5,57% от територията на общината. 

Цели на опазване: Запазване на площта на природните местообитания и 

местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките 

на защитената зона. 

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 



Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Културно-историческо наследство 

Природно–климатичните особености на Североизточна България, в която се включва 

землището на община Самуил са били благоприятни за появата на живот и 

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

реки, девствените гори с най-разнообразен дивеч и растения, които са предлагали 

храна и укритие са привлекли в тукашните земи древния човек. Свидетелства за това 

ни дават запазените 11 селищни могили в днешната територия на община Самуил. 

Те са първите населени места в района. Специалистите ги датират към каменно–

медната епоха /IV–II хил.пр.н.е./. Животът в периода от V–ІV в.пр.н.е. насетне в 

землището на общината е силно повлиян от наличието на резидентски център на 

гетските владетели в археологически– културния комплекс “Сборяново”. По преки и 

косвени данни може да се твърди, че от този и по-късен период е имало около 20 

антични селища и близо 60 надгробни могили, една от които е разкопана в 

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

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

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

Сборяново. Римското присъствие се забелязва чрез монетни находки, останки от 

укрепени селища и кули в землищата на селата Голям извор, Самуил, Хърсово, а 

също така и от римски пътища. Главният път Русе/Сексагинта Приста/-

Разград/Абритус/- Девня/Марцианапол/-Варна/Одесос/ е минавал близо до 

землището на община Самуил, през която към него са водели черни пътища. С 

идването на прабългарите се поставя началото на българската държава, чиято 

столица Плиска, а после и Преслав, отстоят близо до землището на общината. Като 

земи, близки до столицата вероятно са били дадени на владение на близки до хана 

боляри. Косвено свидетелство за това е легендата за ослепяването на брата на цар 

Симеон – Владимир Расате, който е бил заточен в калето на с. Владимировци. На 

двата важни пътя, водещи към Плиска, във Владимировци и Хума през IХ-Х в. е имало 

крепости, които да пазят подстъпите към столицата. Тукашните земи попадат под 

османско владичество още през 1388 г. Участието във въстанието на шейх Бедредин 

от 1416–1418 г. на хора от Североизточна България свидетелства за ранната 

колонизация на региона. Наличието на текке и две тюрбета – в Църквино и Пчелина 

е още един факт за засиления интерес на мюсюлманските  мисионери  към  тези  

краища.  Преданията  твърдят,  че  Демир  баба /Железният баща/ е родом от с. 

Пчелина, а в района на с. Самуил е проповядвал друг светия –Муса баба.  

В землищата на селата Голям извор, Хърсово и Богданци е съществувал вакъфът на 

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

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

пътищата в землището на общината, керваните често са били причаквани от банди 

разбойници.  



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

важен пункт за износ на суровини, поради което се строят много складове, създават се 

Популярна банка, Зърнена борса и др.  

След Освобождението, в последните десетилития на ХIХ и началото на ХХ в. започва 

масовото заселване на българи от различни краища, строят се читалища, училища, 

създават се кооперации и др. След 9.09.1944 г. се започва ново стопанско развитие, 

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

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

състава на общината се включват 14 населени места.  

По-важните културно-исторически забележителности на територията на община 

Самуил са: 

Мактеб в двора на джамията - с. Здравец; 

Историческо място “Двата дъба”, 1,5 км източно от с. Здравец; 

Антична и средновековна крепост, 2,5 км южно от с. Владимировци; 

Градище, м.”Файка”, 500 м североизточно от с. Самуил; 

Крепост, м.”Файка”, 100 м северно от с. Самуил; 

Гарата – с. Самуил; 

Две надгробни могили – с. Самуил; 

Джамия – с. Пчелина; 

Джамия – с. Кривица; 

Антично селище до селото, м.”Икили Колсу”, 2 км западно от с. Желязковец; 

Средновековна крепост, източно от с. Хума; 

Джамия – с. Хума; 

Тракийски некропол, м.”Сазлък”, 2 км южно от с. Голяма вода; 

Средновековна църква в село Хърсово; 

Църква “Св.Параскева” – с. Хърсово; 

Тракийски некропол, м.”Глоговец”, 2 км южно от с. Хърсово; 

Тракийски некропол, м.”Железарска курия”, 4 км северозападно от с. Хърсово; 

Селище, м.”Рамадана”, 2 км северно от с. Хърсово; 

Основи на средновековна църква на “Могилата” от с. Хърсово; 

Голямата чешма – с. Хърсово; 

Стари надгробни плочи на “Могилата” – с. Хърсово; 

Стари надгробни плочи в гробището– с. Хърсово; 

Надгробна могила– с. Хърсово; 

Селищна могила– с. Хърсово; 

Селищна могила, м.”Сазлъка” – с. Хърсово; 

Паметник на освобождението на с.Хърсово; 

Две паметни плочи на загинали през 1912-1918 г. – с. Хърсово; 

Паметна плоча за падналите в Отечествената война 1943-44 г. – с. Хърсово; 

Селище от енеолитната, бронзовата и тракийската епоха, м.”Топалова курия”, 1,5 км 

южно от с. Голям извор; 

Антична крепост, в селото от с. Голям извор; 



Тракийско и средновековно селище, м.”Юч бунар”, 2 км северно от с. Голям извор; 

2 селищни могили под името “Война” и Малката могила – с. Голям извор; 

Възпоменателна плоча на падналите през войните – с. Голям извор; 

Кръст с плоча за паднали руси през 1877 г. – с. Голям извор; 

Джамията в центъра – с. Богомилци; 

Джамията в горната махала – с. Богомилци; 

Надгробна могила, 1 км западно от с. Богомилци; 

Две надгробни могили, 1 км източно от с. Богомилци; 

Джамията – с. Богданци; 

Църква “Рождество Богородично” – с. Богданци; 

По данни от Националния институт за недвижимо културно наследство, в община 

Самуил има 32 къщи със статут на архитектурни паметници на културата. На 

територията на общината се намират и 9 защитени културно-архитектурни 

национални ценности, както следва: 

Надгробна могила, 1 км западно - с. Богомилци; 

Две надгробни могили, 1 км източно – с. Богомилци; 

Селищна могила под името "Война", 2 км южно – с. Голям извор; 

Селищна могила под името "Малката могила", 2 км западно – с. Голям извор; 

2 надгробни могили – с. Самуил; 

Селищна могила в посока на с.Богомилци, м."Коджа юк" – с. Самуил; 

Надгробна могила, м."Камбурското" – с. Хърсово; 

Селищна могила в селото – с. Хърсово; 



Селищна могила м."Сазлъка" – с. Хърсово. 

 

Връзка на общината със съседните територии извън административните й 

граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места 

и териториите в рамките на   Северен централен регион. 

Територията на Община Самуил в регионалната инфраструктурна мрежа 

Транспортната инфраструктура в Община Самуил е представена от пътищата на 

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

линии намиращи се  на територията й . 

Пространствен модел на транспортната система на Област Разград и регионални връзки 



 

Концепцията за пространствено развитие предполага реконструкцията и 

поддържането на елементите на транспортната инфраструктура, необходими за 

нормалното й функциониране на територията на общината. В Концепцията за 

пространствено развитие на общината се предвижда изграждането на жп надлез над 

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

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

транспорт от населените места в общината до обслужващите жп гари и спирки. 

Предлага се и изграждане на двe нови общински пътни отсечки (върху съществуващи 

земеделски пътища), които ще осъществяват важни транспортни връзки, като 

допълващ и свързващ елемент на съществуващата пътна мрежа. Предложените нови 

пътни връзки са с направления : 

северно от с. Владимировци за гр. Исперих (с. Владимировци – с. Лъвино –гр. 

Исперих);  

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

Петко  – с. Венец/Хитрино);  

По отношение на водно стопанската инфраструктура се предвижда: 

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

амортизираната водоснабдителна мрежа във всички населени места. Насоките за 

развитие са: 

Подмяна на водопроводната мрежа – реконструкция, модернизация и разширение; 

Обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни системи 

чрез регулиране на водите; 



Намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на 

увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди; 

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

което особено важи за общинския център; 

Рехабилитация на водопроводната и изграждане на канализационната мрежи на с. 

Владимировци; 

Допълнително водоснабдяване на с. Самуил. 

 

Енергийна инфраструктура 

Бъдещото развитие на общината ще наложи изграждане на нови трансформаторни 

постове    за захранване на новите товари, като присъединяването им към 

захранващата мрежа трябва да гарантира минималните отстояния от други обекти, 

съгласно Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии. Важно за пространствената организация на 

електроенергийната инфраструктура е интегрирането на електропроводите  с  

обслужващите  пътища, с            оглед           по-малко           разхищение на

 обработваема земя. 

Съществува необходимост от прилагане на нов подход, ориентиран към 

програмиране на дейностите по енергийна ефективност и въвеждането на 

енергоспестяващи системи за отопление, осветление и др., който включва: 

Усвояване потенциала на територията за използване на слънчева енергия; 

Разработване на Общинска програма за енергийна ефективност; 

Реализиране на мерки за енергийна ефективност в обществените и жилищните 

сгради въз основа на извършените обследвания и реализация на проекти за ЕЕ; 

Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в населените места от общината с 

автоматично интелигентно управление. 

Телекомуникации 

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

оптична свързаност, но има предимството да е обхваната в проекта на Изпълнителна 

агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни  системи”  за  

изграждане  на  широколентова инфраструктура в отдалечени и слабо населени 

селски райони. Ако такава инфраструктура се изгради, ще бъде възможно 

предоставянето на публични услуги  на  населението  от  Община Самуил, бизнес и 

данъчна информация, други административни и специализирани услуги, 

предоставяни от общинските, регионалните и областната администрации, чрез: 

Изграждане и усъвършенстване на комуникационните системи и мрежи за 

информация в публичните институции от общината; 

Предприемане на действия за разширен достъп до интернет; 

Обновяване на електронните страници на общинските, регионалните и областната 

администрации за гарантиране на по-голяма публичност на информацията и 

въвеждане на електронни административни и специализирани услуги за бизнеса и 



населението. 

 

8. Административен капацитет 

Административният капацитет е ключов фактор за постигането на растеж, заетост и 

социално сближаване.  Под административен капацитет се има предвид компетентни 

държавни служители с изграден организационен капацитет, които използват 

информационни и комуникационни технологии в работата си, поддържат 

междуведомствена координация между администрациите и активно сътрудничат с 

гражданското общество.  Определящи фактори за оценка на административния 

капацитет са: квалификацията на служителите в администрацията; взаимодействие, 

организация и координация, както и координация с други институции, граждански 

структури и администрации на общинско, областно и национално ниво; гъвкава и 

адаптивна структура; взаимодействие с  гражданското общество в управлението. 

Структурата на Общинска администрация е в съответствие с приетия Правилник за 

устройство на администрацията. ” Общинска администрация “ по смисъла на този 

правилник са всички служители от утвърдената структура и численост на персонала, 

с решение на ОбС-Самуил, както й служителите и работниците в различните 

дейности и дирекции подчинени на Кмета на общината, пряко или чрез заместник 

кметовете и секретаря на общината, чиято дейност има изпълнителен характер. 

Общинска администрация - Самуил е организирана в две дирекции, които 

подпомагат органите на изпълнителната власт и местното самоуправление при 

осъществяване на правомощията им; осигуряват технически дейността им и 

извършват дейности по административното обслужване на физически и юридически 

лица. Общинската администрация е обща и специализирана и е структурирана в 

дирекции на общинска бюджетна издръжка.  

Общата администрация е структурирана в дирекция „Административно правно 

обслужване и финансови дейности ”. Дирекция „Административно-правно 

обслужване и финансови дейности ” осъществява своите функции и задължения в 

следните области: ”Финанси и бюджет”, Административно-правно и 

информационно обслужване, “ Образование, култура и спорт”, “Социалните 

дейности и услуги”, “ Защита и управление при кризи на населението”, а 

“ Човешките ресурси и управление на персонала”. 

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, свързани с техните компетентности и е организирана в 

дирекция ”Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности”. 

Дирекцията осъществява своите функции и задължения в следните области: ” 

Устройството на територията и капиталното строителство” , ” Управление и 

стопанисване на общинската собственост”, ”Търговия, транспорт и земеделие”, ” 

Екология и опазване на околната среда” ” Местните данъци и такси”, ” Гражданска 

регистрация на населението”. 



Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, 

работещи по трудово правоотношение.  

Структура и численост на общинската администрация-Самуил, одобрена с 
Решение № 6.052/31.01.2020 г. на ОбС - Самуил, в сила от 01.01.2020г. на ОбС-Самуил: 

Наименование на структурата Численост  

А. Изборни длъжности и органи по чл.19 от Закона за 

администрацията 
13 

1. Кмет  на  община 1 

2. Кметове  на кметства    12 

Б. Администрация  

1.Длъжности пряко подчинени на кмета: 5.5 

1.1.Секретар на община 1 

1.2.Главен архитект  0.5 

1.3.Финансов контрольор  1 

1.4.Зам. - кметове  2 

1.5. Кметски  наместници 1 

В. Обща  администрация  20 

Дирекция “Административно - правно обслужване и финансови 

дейности” 
20 

Г. Специализирана  администрация 19 

Дирекция ”Общинска собственост,  регионално развитие и стопански 

дейности“ 
19 

Общо в дейност  “Общинската  администрация“  57.5 

Качеството на публичната администрация има пряко отражение върху 

икономическата среда и е ключов фактор за насърчаване на производителността, 

конкурентоспособността и икономическия растеж. През последните години 

общинските администрации са изправени пред трудно предизвикателство – от една 

страна фискалните ограничения, резултат от влошената икономическа обстановка, 

налагат намаляване на разходите за провеждане на публични политики, а от друга 

търсенето на обществени услуги и подкрепа от общините и държавата нараства. 

Гражданите имат все по-големи очаквания към институциите, свързани с 

осигуряване на повече публичен контрол върху тяхната дейност, подобряване 

качеството на предоставяното обслужване и гарантиране на по-висок стандарт на 

живот. Постигането на нужния баланс е нелека задача, която изисква мобилизиране 

на съществуващия граждански, политически и административен потенциал. Въпреки 

безспорните позитиви на общинската администрация, стремежът към непрестанно 

развитие и усъвършенстване изисква да се идентифицират и съществуващите 

проблеми, чието преодоляване ще спомогне за допълнително повишаване на 

ефективността и ефикасността в нейната работа. Необходима е администрация, 

която да е в състояние още на ранен етап да анализира и дефинира възникващи 

проблеми в обществото, да предлага мерки за тяхното разрешаване и да ги 

осъществява успешно. Администрация, която да изпълнява по-добре своите функции 

по един структуриран начин, както и механизъм за непрестанен диалог с 

обществото, за да бъдат адекватно отчитани и хармонизирани интересите на 

различните групи. За да стане това, следва да се предвидят цели и средства за 

адаптиране на структурите на общинското и държавното управление към 



динамично променящите се нужди на гражданите и бизнеса, с оглед развитие на 

гъвкава, модерна, иновативна и отзивчива администрация. Основен проблем в 

управлението е, че голяма част от стратегическите документи не са финансово и 

ресурсно обезпечени.  

Основен елемент постигането на стратегическите цели на Общината е капацитетът 

на общинската администрация. Въпреки че в общинската администрация  работят 

висококвалифицирани служители, анализът показа, че е необходимо още да се 

работи за тяхната мотивираност и ангажираност за постигането на стратегическите 

цели на общината. Повишаването на капацитета на общинската администрация по 

отношение на планирането, изпълнението и отчитането на стратегически програми 

и проекти е фокусира главно върху Структурните фондове на ЕС. В тази връзка е 

необходимо повишаване капацитета на общинската администрация за  планиране, 

изпълнение и мониторинг на публични политики, базиран на данни чрез 

провеждането провеждане на практически обучителни сесии.  

Предложенията за подобряване процеса на управление на данни и оптимизиране на 

администрацията за постигане на секторните и хоризонтални политики ще доведат 

от една страна до повишаване на прозрачността и отчетността, повишаване 

капацитета и удовлетвореността на служителите, а от друга до възможности за 

разширяване на гражданското участие.  

Прозрачното и ефективно управление на процесите в Община Самуил е ключов 

елемент за изграждане на обществено доверие, насърчаване на сътрудничеството, 

стимулиране на иновациите и подобряване управлението на публичните средства. 

Оценката на изпълнението е важна както за администрацията, така и за гражданите, 

защото при първите това е начин за справедливо разпределение на ресурсите, а при 

вторите отговаря на очакванията за повече отчетност и прозрачност.  

 

9. SWOT – АНАЛИЗ  

SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се 

идентифицират силните и слабите страни на община Самуил, оценка на външните 

фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и 

потенциални заплахи за развитието на общината. 

СИЛНИ     СТРАНИ СЛАБИ  СТРАНИ 

Плодородна земя, благоприятни 

климатични условия и достатъчни 

водни ресурси. 

През територията преминава ЖП 

линия Русе-Варна с разклонение за 

Силистра. 

Разнообразни природни ресурси и 

уникални екосистеми; 

Наличие на поземлени ресурси с 

Неблагоприятни демографски 

процеси – намаляване и застаряване 

на населението. Отрицателен 

естествен прираст, увеличаване на 

миграцията и намаляване дела на 

населението в трудоспособна възраст; 

Висока безработица, ниски доходи и 

жизнен стандарт.  

Недостиг на работна ръка, особено на 



високи агробиологични качества; 

Опит и традиции в селското стопанство 

– земеделие и животновъдство. 

Добре развито горско и ловно 

стопанство. 

Липса на сериозни промишлени 

източници на замърсяване на околната 

среда в общината. 

Богато и съхранено културно-

историческо наследство и традиции в 

занаятите, наситен културен и 

събитиен календар - подходящи за 

развитие на туризъм. 

Изградена техническа, транспортна и 

социална инфраструктура. 

Добре развита лека промишленост; 

Добре развита селищна система; 

 

Нарастваща инвестиционна 

привлекателност на определени части 

от територията 

квалифицирана. 

Висок дял на неквалифицирана и 

нискоквалифицирана заетост в някои 

от областите в района; 

Липса на стопански субекти (бизнес 

партньори), отворени към създаване 

на публично – частни партньорства за 

реализацията на мащабни проекти; 

Изоставане в технологичното 

развитие; 

Слаба икономическа активност на 

населението и липса на възможности за 

трудова реализация. 

Сравнително ниско образователно 

равнище и недостатъчна степен на 

квалификация на населението. 

Монокултурно растениевъдство – 

интензивно зърнопроизводство, малък 

дял на зеленчукопроизводство, 

овощарство и лозарство. 

Липса на  достатъчни транспортни 

връзки между населените места в 

общината и с близките 

административни центрове. 

Амортизирана техническа 

инфраструктура – пътища, улици, 

водопроводи и липса на канализация.  

Ограничени възможности на 

общинските бюджети да финансират 

значими проекти и дейности; 

Недостиг на финансови ресурси за 

проучване, социализиране и 

популяризиране на културно-

историческото наследство в района. Това 

възпрепятства развитието на туризма;  

Лошо състояние на голяма част от между 

общинската пътна мрежа;  

Недостатъчна благоустроеност на 

физическата среда в селищата;  



 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възможности за бъдещето развитие на 

селищата чрез обновяване на 

урбанизираните територии;  

Подобряване на транспортната достъпност, 

като основен фактор за отключване на 

териториалния потенциал за по-добро 

балансирано развитие; 

Развиване на културната и териториалната 

идентичност на общината; 

Подобряване и защита на природното и 

културното наследство като ресурс за 

развитие. 

Развитие на селското стопанство. 

Разнообразяване на земеделието към 

зеленчукопроизводство, овощарство и 

лозарство. 

Развитие на животновъдство, излизащо от 

рамките на домакинствата и малките 

стопанства към средноголеми и големи 

ферми.  

Съпътстваща селскостопанското  

производство преработвателна  

промишленост. 

Наличие на свободен общински сграден 

фонд и терени, които могат да предизвикат 

инвеститорски интерес. 

Реализиране на публично-частни 

партньорства и изпълнение на съвместни 

проекти с НПО и други общини. 

Усвояване на възможностите за 

финансиране от фондовете на ЕС. 

Национална тенденцията за 

обезлюдяването на по- слаборазвитите 

райони;  

Продължаване на силно негативни 

демографски тенденции; 

Природни и технологични рискове; 

Неблагоприятни климатични промени; 

Свиване и слабост на пазара на труда ; 

Висока стойност на необходимите 

инвестиции за подобряване на базовата 

инфраструктура; 

Задълбочаване на икономическия упадък, 

увеличаване на безработицата и нисък 

жизнен стандарт. 

Липса на икономическа активност и 

инвеститорски интереси. 

Изчерпване плодородността на 

земеделската земя от прекалено 

интензивното крупно земеделие. 

Влошаване качеството на техническата 

инфраструктура и  транспортните връзки 

до степен на невъзможност за изпълнение 

на функциите им. 

Увеличаваща се зависимост на общинския 

бюджет от централната власт поради 

липса на собствени приходи. 

Замърсяване на околната среда от 

антропогенни или други фактори. 



Взаимовръзките на социално-икономически анализ на Община Самуил с 

изготвения социално -икономически анализ  на Северен централен район 

Анализът на социално икономическото развитие на Община Самуил е в пълно 

съответствие с резултатите от проведения хоризонтален социално-икономически 

анализ на Северен централен район, изготвен от „Национален център за 

териториално развитие“ ЕАД“: 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите 

и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се 

отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и 

планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели 

и приоритетите за регионално и местно развитие. 

Териториален обхват: ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като 

могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. Анализът на икономическото, 

социалното и екологичното състояние, на нуждите и потенциалите за развитие се 

изготвя за територията на цялата община. В тази връзка следва е описан 

териториалният обхват на общината с всички включени в нея кметства и населени 

места.  

Същевременно, тъй като развитието на съседните територии в други общини има 

потенциал да оказва влияние на развитието на близките до тях територии, анализът 

вземе под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни общини, 

които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху 

развитието на граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО.  

В синтезиран вид анализът отразява спецификата на Община Самуил, за да може на 

тази база в стратегическата част да се обоснове предлаганият подход за развитие за 

периода 2021-2027 г.  

Като резултат от анализа следва се идентифицират конкретните за общината 

проблеми, правят се изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината, като 

се отчитат характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие. Потенциалът за 

развитие се определя, като се анализират тези елементи, които са характерни и ще са 

в подкрепа на нейното бъдещо развитие.  

Времевият обхват на социално-икономическия анализ покрива предходния 

програмен период 2007–2013 г. и периода от 2014 до 2019 г. и зависи от наличната 

информация по определени показатели. За анализа се установят настъпилите 

промени в общото икономическо, социално, демографско, инфраструктурно 

развитие и състояние на околната среда в периода 2014-2020 г.  



Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база 

наличните източници на информация, следва да включва и теренни проучвания (на 

място, чрез анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на отделните 

територии, населени места или части от тях, чрез които следва да се съберат данни 

или информация, за които няма налични официални източници, но са важни за 

идентифициране на основните процеси, които протичат на съответната територия, 

както и за разкриване на нейния специфичен потенциал за развитие. 

Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни 

тематични направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия, 

чуждестранни преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); 

туризъм (туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално 

развитие (демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и 

безработица), пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен, 

железопътен, въздушен и воден транспорт) и инженерно-техническа 

инфраструктура (енергийни системи и мрежи, водоснабдяване и канализация, 

газоснабдяване, телекомуникации, управление на отпадъците); жилищен сектор 

(състояние на жилищния фонд, специфики на българския пазар); регионално и 

градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие, агломерационни 

ареали); околна среда (състояние, НЕМ, изменение на климата, разходи за околна 

среда); управление и административен капацитет; и ефективност на проектите и 

усвоените фондове по оперативните програми, съфинансирани от Европейските 

фондове и от други финансови инструменти.  

 

 

Обобщените изводи от проведеното изследване очертават основните насоки за 

развитие след 2020 г. във всички тематични направления, свързани с онези сектори, 

които имат най-ясно изразени въздействия върху националното пространство и чрез 



интегрирането на политиките и инвестиционните приоритети ще спомогнат за 

постигането на устойчив и приобщаващ растеж.  

Основни изводи:  

Необходимост от оптимизиране на системата на здравеопазване;  

Разширяване на обхвата на обучението през целия живот, обвързване с науката и 

производството, равнопоставен достъп до образование;  

Подобряване на условията за спорт за всички, повишаване на физическата активност;  

Повишаване на ЕЕ и цифровизацията в икономическите сектори;  

Доизграждане на транспортната инфраструктура;  

Реконструкция на техническата инфраструктура – ВиК, газоснабдяване, 

широколентов интернет;  

Подобряване на КАВ, намаляване на шума и адаптация към климатичните промени;  

Междусекторна интеграция и координация за постигане на общи цели чрез ИТИ.  

Необходимост от изграждане на спешен център на територията на община Самуил 

Разширяване обхвата на социалните услуги  и насърчаване на социалното 

предприемачество. 

 

ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2027 Г 

В тази част се определя стратегията за реализация на ПИРО, която обхваща и 

проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените 

стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за действие, които 

ще бъдат реализирани посредством изпълнението на програмата за реализация 

(предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и 

изпълнението на конкретни проекти).  

Определянето на  стратегически приоритети за развитие на Община Самуил са в 

съответствие със стратегическите приоритети за периода 2021–2027 г., залегнали в 

Интегрираната териториална стратегия за развитие Северен централен регион, с 

целите и стратегиите на Националната програма за развитие „България 2030 и 

Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, както и с 

целите на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие след 2020 г. 

ВИЗИЯ 

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциал 

на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред 

общината на основата на икономическите и социалните фактори, като отчита 

възможностите за преодоляване на различията между градските и селските 

територии. Жителите на Самуил искат да имат "работа и по-висок жизнен стандарт", 

да обитават "добре устроена жизнена среда" и да чувстват "сигурност" за живота си и 

за бъдещето на децата си. На тази основа е формулирана и визията за развитие на 



общината. Поради своя дългосрочен характер заложената визия в Общинския план 

за развитие 2014–2020 г. остава непроменена  и  е следната: 

„Община Самуил - добра за живот и работа община, с икономически растеж и 

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

стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм, съхранена природа и 

културно наследство.” 

 

Визията за постигане  на устойчиво развитие на Община Самуил  за периода 2021-

2027 г. включва следните компоненти:  

Използване на природните дадености и ресурси за развитие на местната икономика 

(производство на стоки и услуги) и оптимизиране на средата за хармонизирано 

развитие на обществото;  

ПРИОРИТЕТ 1 

ПРИОРИТЕТ 2 

ЦЕЛ 2.1.1 

ЦЕЛ 2.1.2  

ЦЕЛ 2.1.3 

ЦЕЛ 2.1.1 

ЦЕЛ 2.2.1 

ЦЕЛ 2.2.3 

ПРИОРИТЕТ 3 

ЦЕЛ 3.1.1 

ЦЕЛ 3.1.2 

ЦЕЛ 3.2.1 

ЦЕЛ 3.2.2 

ЦЕЛ 3.2.3 



Повишаване на благосъстоянието на населението и осигуряване на бъдещите 

поколения за развитие на благоприятни условия на живот, труд и обитаване; 

Съчетаване на икономическото и социалното развитие;   

Съхраняване и развитие на културните традиции на териториалните общности, на 

приемственост между поколенията;  

За реализация на визията, е необходимо да се работи за: 

Създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на инвестиционната 

активност за създаване на работни места и допълнителни източници на доходи за 

жителите на община Самуил; 

Възстановяване и развитие на традиционните селскостопански производства;  

Технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на нейната 

ефективност;  

Развитието на техническата и инфраструктура ; 

Разширяване и развитие социалната инфраструктура и обхват. 

Създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, безопасността и 

удобството на всички граждани и гости на общината; 

Съвкупни усилия и действия на местните органи на самоуправление, на 

правителството, на  стопанските субекти и населението; 

Преструктуриране и/или преобразуване на част от дейностите в социалната сфера.  

 

За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни, 

икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие 

и хармония между човека и природата.  

За реализирането на визията ще се разчита на местните ресурси и потенциал, които с 

помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в конкурентни 

предимства.  

Желаният резултат, формулиран във визията на ПИРО на Самуил ще спомогне за 

постигане на приетата визия, която определя рамката за реализация на 

Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен 

регион 2014–2020 г.: СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН — бързо и устойчиво развиващ 

се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където 

младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация. 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПИРО 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната 

посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат 

насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно поради  тази причина 

са набелязани ограничен брой ключови приоритети, които отразяват избрания 

фокус и специфика за развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем 

ефект на база на конкретните потенциали и местни специфики, а не да се 

формулират твърде общи и универсални цели и приоритети. 



Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено 

развитие на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за 

територията на общината. Целите на ПИРО отразяват местния потенциал за 

развитие и се съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на 

общината. Приоритетите, дефинирани в ПИРО, са в съответствие с предвижданията 

на АНКПР и другите секторни политики, но без да ги преповтарят. На ниво ПИРО се 

осъществява връзката между регионалния и местния стратегически контекст за 

развитие чрез ограничен брой ключови приоритети и евентуални допълващи 

приоритети.  

Определените приоритети произтичат от изводите на аналитичната част на 

документа, като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки 

от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и представлява по-

краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата 

стратегическата цел. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ 

Ключовите проблеми и нужди на развитието Община Самуил, като значителното 

изоставане в икономически и социален план, значителните структурни и 

демографски проблеми, инфраструктурните дефицити, натрупването на критична 

маса от проблеми и липсата на достатъчно собствен потенциал за обръщане на 

негативните тенденции и реализиране на ускорен догонващ растеж, поставят 

Общината в силна зависимост от реализираните външни намеси и подкрепа от 

страна на държавата и по линия на Кохезионната политика и фондовете на ЕС. 

Съобразявайки се с разкритите основни дефицити и нужди за развитието на Община 

Самуил, както и с целите на Националната програма „България 2030“, АНКПР и 

Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен 

регион 2014–2020 г., както и с тематичните цели на кохезионната политика за периода 

2021–2027 г., се определят следните стратегическите приоритети, фокусиращи 

политиките за развитие на общината: 

Приоритет 1: Обновяване на икономиката. 

 

Приоритет 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал, разширяване  и 

развитие  на социалните услуги 

 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на 

неравенствата 

Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на политиката за 

развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между институции, 



работещи на различни нива на управление, създаване на партньорства между 

местните власти, частния сектор и държавата, активно и целенасочено използване на 

средствата по европейските програми, е важна предпоставка за тяхното изпълнение. 

ПРИОРИТЕТ 1:  ОБНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА 

Този приоритет съответства на основна цел на за развитие на България за периода до 

2030 г., а именно технологична трансформация на икономиката, повишаване на 

ресурсната ефективност и наваксване на изоставането в цифровизацията. 

Същевременно, въвеждането на модерни технологии в сектори като здравеопазване, 

образование и социални грижи ще осигури повече и по- висококачествени услуги за 

обществото.  

Ключовите дейности в този приоритет са подкрепа за нови инвестиции с повишена 

ефективност, установяване на иновационния подход във всички сектори на 

икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане на 

стратегически инвеститори, адаптиране на националната и регионалната политика 

към нуждите и специфичните условия за МСП и създаване на мрежи и 

инфраструктури, базирани на иновации и технологии, насърчаване на мерките за 

енергийна ефективност в предприятията и за преход към кръгова икономика, 

поддържане на ефективен регионален и местен пазар на труда. 

Посочените действия са обединени за изпълнението на следните специфични цели: 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

Ще се предоставят възможности за развитие на „зелена“ икономика и достъп до 

финансиране за иновативните МСП, особено за тези, които развиват икономически 

дейности в областта на нисковъглеродната икономика. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И 

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ 

Повишаването на ефективността на местния  пазар на труда с фокус върху 

разкриване на нови качествени работни места ще бъде основен акцент на 

националната и  регионалната политика. Мерките следва да осигурят интеграцията 

на политиките за развитие на уменията с политиките за регионално икономическо 

развитие. Необходими са местни партньорства между бизнеса и съответните фактори 

в сферата на икономическото развитие, образованието и заетостта с цел да се 

гарантира, че политиките за развитие на уменията се осмислят в контекста на по-

широкото икономическо развитие.   

Тук се включват и мерките, насочени към групата на неактивните лица, в т.ч. към 

безработните лица от маргинализираните групи от населението, групите с ниско 

образование и без квалификация и недостатъчна активност на пазара на труда. 

Обект на специално внимание и предприемане на мерки за включването им в 



обучение или пазара на труда са младежите, незаети в образование или заетост. 

Активизирането на трудовата ангажираност на тези групи е от важно значение за 

преодоляване не недостига на работна сила в региона. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО  И ГОРСКОТО 

СТОПАНСТВО  

Селското стопанство е структуроопределящ сектор в Община Самуил, базиращ се на 

специфичния местен потенциал. Заложените в приоритета мерки имат задачата да 

осигурят устойчиво селско стопанство с по-висока добавена стойност и по-добри 

биологични качества, модернизиране и разширяване на напоителните полета; 

използване на достиженията на приложната селскостопанска наука. Целта е 

развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското 

стопанство, като се гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно 

използване на ресурсите в отрасъла.  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

Туризмът е важен приоритет на ИТС на СЦР, конкурентноспособен и регионално 

утвърден сектор, който в същото време защитава устойчивото използване и 

опазването на ресурсите.  

ПРИОРИТЕТ 2:  СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ, 

РАЗШИРЯВАНЕ  И РАЗВИТИЕ  НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел в 

областта на развитието на човешките ресурси се обосновава с необходимостта от 

решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в 

демографското и социалното развитие, които поставят Община Самуил в 

неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини в региони и в страната.  

Приоритетът включва три основни стратегически цели, които ще се реализират чрез 

интегрирани дейности и проекти поради широкия, но комплексен характер на 

адресираните нужди и проблеми. При планирането на мерките в тази област е 

необходима съгласуваност както на услугите в отделните сектори, така и на 

регионално и местно ниво, чрез подобряване механизмите и процедурите за 

взаимодействие между институциите, въвеждане на мултидисциплинарен подход 

при предоставянето на услуги, индивидуализиране на услугите, провеждане на 

интегрирани политики в различни сфери –образование и обучение, пазар на труда, 

социални, спортни и здравни услуги и др. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Националната програма за развитие „България 2030“ предвижда цялостно 

модернизиране на образователната система на всички нива, което ще благоприятства 

за пълноценната професионална и лична реализация. 



Качественото образование е свързано със засилване функциите на Общината да 

насърчават повишаването на квалификацията на учителите и развитието на умения 

в области, съответстващи на целите на общината и бизнеса. Това ще помогне за 

допълнително насочване потенциала на педагогическите специалисти към значими 

за общината техни компетентности като например: използване на съвременни 

технологии в обучителния процес, развитие на ключови компетентности у 

учениците, взаимодействие с бизнеса и други заинтересовани страни и др. В същото 

време следва да бъде поставен посилен фокус върху формирането на ключовите 

компетентности, регламентирани в чл. 77 от ЗПУО. Въпреки че те са заложени в 

подзаконовата нормативна уредба, на практика голяма част от учителите все още не 

са подготвени да ги формират ефективно у учениците. Общината следва да насочи 

ресурс за повишаване квалификацията на учителите за развиване на ключови 

компетентности у учениците, за осигуряване на различни елементи на учебна среда 

за формиране на такива компетентности. 

Създаване на иновативна среда за учене. Управлението на образователната 

инфраструктура за общината често означава ресурсите да се фокусират върху 

гарантирането на базисните изисквания към средата за учене. Важна общинска 

задача, обаче все повече става осигуряването на инвестиции в иновативни и 

високотехнологични елементи на средата. Това ще помогне на училищата да 

осигурят условия за учене в среда, максимално близка до тази на бизнеса. Така 

учениците ще имат възможност да формират компетентности, от които бизнеса се 

нуждае и преходът към работното място ще бъде значително улеснен.  Това са  

мерки, свързани с оборудване на кабинети, закупуване на специфична техники за 

нуждите на обучението, стимулиране на инвестиции от местния бизнес за споделяне 

на технически съоръжения, експертиза и за инвестиране в съвременни технологии за 

обучение.  

Подкрепа и приобщаване на младежите, които не работят и не се обучават (NEETs). 

Прилаганите досега мерки за включване на тази група младежи в работа или в 

обучение често не дават очаквания резултат. Общините, бидейки най-близо до 

различните групи младежи NEETs, имат потенциала да окажат най-силно 

въздействие за тяхното приобщаване. Мерките, които са заложени в ПИРО са: 

Засилване на ролята на  младежките и ромските медиатори, Подобряване 

взаимодействието между бюрата по труда и медиаторите; Насърчаване на 

предприемачеството сред младите хора; Алтернативни мерки за подкрепа на 

прехода на младите хора към пазара на труда (напр. кариерни изложения, 

платформа за връзка между младежите и местните компании и др.); Подкрепа за 

неформално образование за формиране на компетентности за успешна реализация; 

Ранно кариерно ориентиране. 

ЦЕЛ 2.1.1. РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ОБУЧЕНИЕ 



За реализиране на  тази цел са предвидени следните мерки за подобряване на 

функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане 

и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст като местна и регионална политика; Прилагане 

на политики за обхващане и включване на децата и учениците в системата на 

предучилищното и училищното образование и за намаляването на дела на 

преждевременно напусналите училище. Специални усилия трябва да бъдат 

положени за тези групи, които са изправени пред затруднения в обучението и/или 

са в подчертано неравностойно положение; Осигуряване на достъп до образование за 

лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите 

пътувания, чрез интернет обучение и др.); Дигитална трансформация на 

училищното образование, в т.ч. професионалното образование и обучение; 

Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни 

училища; Реализиране на проекти за организиране на групови и класни посещения в 

близките села с цел изучаване на традициите чрез разнообразни дейности и 

занимания на територията на местните училища, като отглеждане на домашни 

продукти и животни, традиционни занаяти и други, които да бъдат ръководени от 

възрастни жители на селата;  

Предвижда се последните две мерки да се реализират чрез използване на подхода 

на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) въз основа на интегрирани 

концепции. 

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА ТРУДА 

Планираните мерки са: Предлагане на обучение по професии и специалности с 

приоритетно значение за регионалния пазар на труда;  Разработване на гъвкави 

модулни учебни планове и програми по професии, отчитащи реалните нужди на 

пазара на труда, и на механизъм за гъвкава адаптация, включително задочна, вечерна 

и дистанционна форма на обучение съвместно с работодателите; Придобиване на 

по-добра цифровата грамотност; Разширяване на системите и насърчаване на 

ученето през целия живот; Програми за ограмотяване на възрастни, основно сред 

ромското население и други уязвими групи;  

Планира се последните групи дейности да бъдат реализирани на териториално 

ниво чрез подхода на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

ЦЕЛ 2.1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Всички нива на образователната и обучителната система се нуждаят от непрекъснато 

усъвършенстване на инфраструктурата и съвременно оборудване, осигуряващи 

възможности за модерно обучение. В тази връзка е необходимо: Продължаване на 

модернизирането и изграждането на нова материална база на предучилищното 

образование, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни 

площадки и салони (според потребностите); Доставка и монтаж на специфични и 



иновативни инструменти и оборудване за подкрепената инфраструктура; Засилване 

на употребата на ИКТ като част от модернизираната образователна инфраструктура. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ 

Основен фактор за определяне качеството на живот в общината е възможността 

жителите и да получават качествени социални, здравни, културни и други 

обществени услуги. За повишаване на качеството на живот и привлекателността на 

Общината се планира реализацията на целенасочени мерки за развитие на следните 

социални системи: 

ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ 

Грижите за здравето на населението са насочени към осигуряване на равен достъп до 

качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги чрез развитие на 

инфраструктурата и създаване на възможности за комплексно медицинско 

обслужване. Предвидените мерки в областта на здравеопазването са насочени към: 

Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на 

населението до първична, специализирана и болнична помощ; Предвид 

отдалечеността на общината от лечебни заведения за болнична помощ, 

диагностично-консултативни и медицински центрове в региона от изключително 

значение за общината е изграждането на филиал на спешен център на територията 

на община Самуил; Създаване на мобилни екипи към областните лечебни заведения 

за осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места.  

Предвижда се в рамките на периода 2021–2027 г. да се реализират следните мерки в 

системата на социалните услуги и здравеопазването: Създаване на социални 

услуги, насочени към възрастни и болни хора (хосписи); Създаване на нови социални 

услуги за резидентна грижа за възрастни; Създаване на нови социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания; 

Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за 

лица с увреждания; Създаване на други видове социални услуги (за спешно 

настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца и семейства и т.н.); 

Преструктуриране и/или преобразуване на част от дейностите в социалната сфера 

и/или социалните услуги и институции. Подобряване на средата в съществуващи 

социални услуги/реформиране на съществуващи социални обекти. Изграждане на 

филиал на Център за спешна медицинска помощ в общинския център. 

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП ДО 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Предвижда се да се подкрепят дейности, свързани с: Поддържане и обогатяване на 

културната инфраструктура и оборудване за културни организации и сгради; 



Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и културните 

услуги. 

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планираните мерки включват: Подобряване на училищната спортна 

инфраструктура; Поддържане на открити и закрити спортни площи, строителство 

на нови; Създаване на условия за спорт в свободното време и спорт за всички и 

увеличаване на мобилността на населението от всички възрастови групи. 

ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА 

Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за 

отключване на специфичните потенциали на регионите и увеличаване на 

конкурентните им предимства. От друга страна те водят до повишаване на 

териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за 

осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното 

местожителство, до икономически и социални функции и услуги. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ 

Инвестициите в транспортна инфраструктура ще бъдат подкрепени паралелно с 

инвестициите в цифрова инфраструктурата. Предвидени са дейности, насочени 

предимно към развитието на главните и второстепенните транспортни оси за 

подобряване на достъпа до пазара на труда и социални услуги в общината и СЦР. 

Подобряването на свързващата инфраструктура с регионална значимост се 

фокусира върху ограничаването на вътрешнорегионалните различия и 

предоставянето на равен достъп до услуги.  

 

ЦЕЛ 3.1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА 

ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА  

Предвиждат се следните мерки за развитието на транспортната инфраструктура в 

Общината :Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа -ІІІ 

клас; Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната 

мрежа; Подобряване на вътре общинската свързаност на населените 

места.Подобряване на транспортния достъп до туристически обекти  

 

ЦЕЛ 3.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ 

СЦР и Община Самуил в частност се характеризират с най-слабо изградена цифрова 

мрежа и проникване на високоскоростен Интернет, както и с най-малко използване 

на Интернет от домакинствата, лицата и бизнеса. Изоставането в цифровото 

развитие на региона е причина и следствие от неговото слабо социално-

икономическо развитие. 



Постигането на свободен и социално справедлив достъп до информационни и 

комуникационни технологии във всички райони, особено в периферните селски 

райони, налага специална правителствена подкрепа за изграждане на мрежа и 

преодоляване на отсъствието на пазарен мотив. В противен случай е налице е риск 

тези райони да останат „информационно откъснати“, което да задълбочи другите 

неравенства. 

Поставената цел в правителствената програма България 2030 за равномерно 

покритие на националната територия с мрежа от обекти на високото ниво на 

публичните услуги в здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и 

културата ще подобри процесите на социално включване в региона. За постигането и 

са предвидени мерки за осигуряване на мрежа от информационни и 

комуникационни технологии от  високо ниво до обекти на публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и културата 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА 

Постигането на специфичната цел изисква гарантирането на условия за опазване и 

подобряване на околната среда, адаптирането ѝ към настъпващите климатични 

промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси.  

ЦЕЛ 3.2.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В Община Самуил следва да продължи изпълнението на мерките и дейностите по 

изграждането и/или модернизацията на техническа инфраструктура –

водоснабдителни и канализационни мрежи, както и оптимизацията на системата за 

управление на отпадъците. Като една от основните слаби страни за Общината се 

отбелязва именно недостатъчната изграденост и ефективност на тези системи. 

Извършването на оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и 

изготвянето на план с действия за намаляване на течовете ще бъде основа за 

предвижданията по отношение на развитие и реконструкция на водоснабдителната 

система. 

Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване на 

водите, чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна 

мрежа, подобряване техническото състояние на водопроводните системи за 

подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.  

Ще се оптимизира събирането и третирането на отпадъци и внедряването на 

съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, 

компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата 

рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба. Ще продължи 

приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания. Следва да се предприемат действия, насочени към 



изпълнение на пакета „Кръгова икономика“, с цел превръщане на отпадъците в 

ресурси. Ще се предприемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битовото отопление и транспорта.  

Чрез увеличаване на дървесната растителност в терените за озеленяване, изграждане 

на зелени коридори по пътищата, поддържане на съществуващите озеленени площи 

и отреждане на терени за нови такива ще се подобри качеството на атмосферния 

въздух. Включени са мерки и дейности за  Реконструкция и модернизация на 

амортизираната водопроводна мрежа; Подобряване техническото състояние на 

водопроводните системи; Внедряването на съвременни технологии за разделно 

събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци; 

Рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания; Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото 

отопление и транспорта, чрез преминаване от отопление на твърдо гориво на горива 

с ниски въглеродни емисии. 

Всички мерки и интервенции по този приоритет могат да бъдат изпълнявани на 

териториално ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции 

(ИТИ). 

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ 

Този приоритет следва да допринесе за диверсификация на енергийните доставки– 

битова газификация на населените места, инсталиране на генератори за вятърна и 

соларна енергия, извличане енергията на биомасата, мерки за енергийна 

ефективност.  

Изграждането на мощности за производство на енергия от ВЕИ за търговски цели 

продължава, макар и с по-ограничени темпове след 2013 г., но съществуват много 

резерви в производството за собствени нужди. Общините имат нужда от 

поощрителни мерки за оценка на наличния и прогнозния потенциал на местните им 

ресурси за производство на енергия от ВЕИ и неговото оползотворяване.  

В програмите за енергийна ефективност на е необходимо да се обърне повече 

внимание и на подобряването на ефективността на сградните инсталации, а не само 

на подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на мерки за 

ускорена газификация на обществените сгради.  Мерки в това направление са: 

Диверсификация на енергийните доставки и нарастване дела на възобновяемите 

източници; Повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни 

сгради, улично осветление; Изграждане на газопреносни и разпределителни мрежи 

за битова газификация; Подпомагане за предприятията, които предоставят услуги, 

допринасящи за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на 

климата; Високоефективно комбинирано производство на енергия, районни  

отоплителни и охладителни системи; Насърчаване и намаляване на енергийната 

интензивност в домакинствата. 



ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е КОСИСТЕМНИТЕ 

УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА 

 Фокусът на реализираните политики е формулиран в Приоритет 1.1.2. на АНКПР –

„Поддържане на НЕМ като еталон на защитено биологично природно равновесие и 

като рекреационна среда с общоевропейско значение, обвързано с трансгранични 

екологични коридори със съседни страни в Югоизточна Европа“.  Специфичните 

задачи за развитие на НЕМ са: Опазване на идентичността на природното наследство 

и наследеното биологично разнообразие; Ефективна защита и използване на 

икономическия потенциал на природните и защитените територии с международна 

значимост – постигане на баланс между екологични функции и екосистемни услуги; 

Създаване на трансгранични екологични коридори, на база на нормативна основа и 

изграждане на капацитет за управление и взаимно екологосъобразно ползване на 

природното богатство по модела на „Зелен Коридор“ или други европейски проекти; 

Изграждане на „зелена“ инфраструктура. 

Мерки в подкрепа на тази цел могат да бъдат изпълнявани на териториално ниво 

чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление на 

териториално ориентираните политики изисква регионалната политика да бъде 

фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред трудности, средни градове, 

които са в процес на загуба на своите социални и икономически функции, 

слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от централните места в региона и 

страната, като и подкрепа за мерки, свързани с преструктурирането и адаптирането 

им.  Местните специфики, анализираният опит и добри практики, както и 

дефинираните в АНКПР потенциали и пречки за развитие са отправна точка за 

мерките в трансграничното сътрудничество с очакван най-осезаем положителен 

ефект от регионална гледна точка:  Активизиране на трансграничните контакти и 

разширяване на сътрудничеството със съседните гранични райони; Инвестиции за 

повишаване на местното предприемачество и насърчаване конкурентоспособността 

на МСП (които да бъдат привлечени като директни получатели на помощта по 

програмите за трансгранично сътрудничество); Включване в инициативи за 

превенция на риска/предотвратяване и смекчаване на последствията от 

климатичните промени; Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на 

съвместни екологични проблеми; Развитие на алтернативни форми на туризъм с по-

висока добавена стойност за социално-икономическото и териториалното развитие 

на региона; 

Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с историческото, природното и 

културното наследство, със силен акцент върху създаването на заетост за малките и 



семейните предприятия; Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с 

историческо и културно значение, включително опазване и защита на материалното 

и нематериалното природно, историческо и културно наследство;Трансгранични 

проекти в областта на споделените здравни услуги;  

Съвместните инициативи в тази връзка могат да бъдат реализирани и чрез 

инструменти за интегрирано териториално развитие, основани на съвместни 

стратегии за териториално развитие. 

Мерките по тази специфична цел могат да бъдат изпълнявани на териториално 

ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в СЦР. 

ЧАСТ ІІІ. КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ. ПАРТНЬОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Идентифициране на всички заинтересовани страни и участници в процеса  

Един от основните принципи, на които се основава провеждането на политиката за 

регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на принципа 

на партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите 

решения и планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната реализация. 

Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с ПИРО е 

повишаване обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при прилагане 

на мерките за регионално развитие. Заедно с това публичните консултации 

повишават обществената ангажираност и съпричастност на местните общности и на 

всички заинтересовани страни и подпомагат процеса на събиране на ценна 

информация за вземане на правилни решения. Основна отговорност за осигуряване 

на информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, 

актуализиране и изпълнение на ПИРО имат Кмета на Общината и Общинския съвет 

в съответствие със своите компетенции. Във всички етапи на разработване и 

прилагане участват, и отговорностите се разпределят между всички групи 

партньори: административни структури местната власт, икономически и социални 

партньори, НПО, граждански сдружения, широката общественост. В зависимост от 

етапа, нивото на съучастие се проявява в различна степен. 

При взаимодействие между целевите групи бяха прилагани всички приети форми на 

взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и 

активно участие. 

При съвместната работа беше стимулиран подходът „отдолу–нагоре“ при 

идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. 

Определянето на целите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират тези 

цели, бяха планирани с активното участие на всички партньори и заинтересовани 



страни. Тяхното участие бе потвърдено и с отговори по предварително разработена 

анкета, разпространена до всички участници . 

Използвани бяха и други методи и подходи в процеса на публични консултации, 

като груповата експертна оценка, мозъчната атака, социологически методи и 

подходи за интервюиране на важни участници в развитие на Общината. 

Приложени са препоръчани в документите на международни организации 

(Обединените нации, Европейската комисия и др.) основни принципи за 

представителност, равнопоставеност, баланс на представителите, повишена култура 

на диалог, информиране за резултатите от участието.  

Процесът на консултации всъщност стартира още в началото с цел актуализиране на 

наличните данни, необходими за разработването на ПИРО и информиране на 

всички заинтересовани страни. Етапите, през които преминава този процес, следват 

указанията на ЕК и са обобщени в 6 стъпки: 

Предварително планиране на консултациите  

Тази дейност е елемент от подготовката на Техническото предложение, съгласувана е 

с Възложителя и е отразена в придружаващите документи по изпълнение на 

обществената поръчка, включително и във Времевия план-график.  

Идентифициране на заинтересовани участници 

Изготвен е списък на групите от заинтересовани страни, който е допълнен по 

предложение на Общинска администрация с представителите на бизнеса и НПО. 

Идентифицирането на заинтересованите страни обхваща представителите на трите 

групи заинтересовани страни:  

а) институции, фирми и общности, пряко засегнати от развитието на планираните 

дейности в ПИРО или които с дейността си могат да повлияят върху развитието на 

общината;  

б) притежаващите информация, ресурси и компетенции и ангажираните в 

поддържането на информацията, необходима за разработването на ПИРО; и  

в) участниците в изпълнението и контрола по прилагането на ПИРО. Участниците от 

тези три групи са систематизирани и в зависимост от йерархичното ниво, което 

представляват в етапите на разработване, обсъждане, прилагане и контрол на ПИРО 

и процеса на публични консултации – национално, регионално и местно (областно и 

общинско). 

Подготовка на документи за консултации 

За всеки етап от разработването и обсъждането на ПИРО за процеса на публични 

консултации са подготвени и представени различни материали – презентации, 

извадки от систематизирани визия, стратегически цели и приоритети, работна 

версия на документа и др. 

 Избор на подходящи инструменти и провеждане на консултации  



Инструментите за публични консултации са съобразени с характера на документа, 

неговия пилотен характер за Р. България и региона и изводите от досегашната 

практика по обсъждане на стратегически документи от национално, регионално  и 

местно ниво. Избраните подходи, методи и процедури са променени в процеса на 

работа поради обявеното извънредно положение в страната. Значителна част от 

срещите на място в процеса на публичните консултации са подменени с 

дистанционен обмен на становища и предложения със съдействието на 

представителите на Общинска администрация, за да може да се включат и 

представители на всички заинтересовани. 

Анализ на получените коментари, предложения и информация и тяхното 

отразяване във финалната версия на ПИРО 

Получените становища и предложения са отразени в три етапа – като част от 

предварителните съгласувателни процедури с държавните институции и техните 

структури, като част от публичните консултации . 

Осигуряване на обратна връзка към заинтересованите и активни участници.  

Независимо от обявеното в страната извънредно положение от 16 март до 13 май 2020 

г., директна обратна връзка по електронен път или по телефон е осъществена във 

всички случаи, в които има предоставени координати за контакт. В останалите 

случаи резултатите от проведените консултации, систематизирането на постъпилите 

становища и мотивите за тяхното приемане или отхвърляне, както и начините на 

отразяването им в окончателната версия на ПИРО става посредством възприетата 

форма. 

Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при 

разработването на ПИРО 

В хода на разработване на ПИРО бяха проведени обсъждания със заинтересованите 

страни по предварително заявен и съгласуван със заинтересованите  страни график . 

В хода на дискусията по време на заседанията участваха широк кръг заинтересовани 

страни. Бяха направени коментари и предложения с препоръки към окончателните 

документи. Бяха отчетени и конкретни стъпки за напредък в разработките.  

Проблемите за развитието на общината, нейния потенциал и стратегическите цели 

на ПИРО бяха обсъдени на допълнително разширеното заседание с представители  

на общинска администрация.  

Допълнително, чрез  Сайта на Общината бяха събрани становища и предложения от 

различни институции и заинтересовани страни. Те са систематизирани, обсъдени с 

експертите в екипа по разработването на ПИРО  и най-подходящите от тях са 

отразени в окончателната версия на документа.  

Приоритизирането на постъпилите предложения е извършено на базата на 

експертна оценка и въз основа на критерии, които отразяват значимостта на 

идеята/проекта за развитието на общината; инвестиционния интерес, който е 



предпоставка за интегриране на инвестициите; икономическия принос в създаването 

на нови работни места и подкрепата за технологично обновяване и иновативни 

решения и производства; обществената приемливост и подкрепата от местните 

общности; степента на развитие на идеята и проектната готовност; очакваните 

положителни въздействия върху други инициативи, добавената стойност и синергия.  

Получените в хода на проведените обществени консултации предложения и мнения 

на представителите на заинтересованите страни и гражданските сдружения 

съдействаха за подобряване качеството на документа и обогатяване на предвидените 

дейности за постигане целите на ПИРО. 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати  

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са годишните 

доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на периода на 

действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и 

обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за 

осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп 

всички на страницата на  общината в интернет.  

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече ефективни 

партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите цели по 

максимално ефективен и ефикасен начин.  

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация ще се разгледа както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в 

процеса на изпълнението му.  

Изградената система за координация на основата на ефективни партньорства и 

широка информираност и публичност на действията, включително за оперативните 

програми, действащи за общината и на територията на региона, има ключова роля за 

изпълнението на ПИРО.  

Действията на партньорите са важен фактор за интегриране на глобалните 

екологични въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от 

климатичните промени и постигане на климатична сигурност. В етапите на 

наблюдение и оценка на ПИРО е от особена важност активното участие на местните 

и регионалните екологични власти за своевременно координиране и комуникиране 

при разрешаване на потенциални „конфликти“ между развитието и околната среда, 

при запазване на равновесието в екосистемите. Предпоставка за устойчиво развитие е 

и възможността за създаване на форуми за „нов диалог“, консултации и ясни 

механизми за комбинирането на становищата на всички консултирани.  

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на партньорското 

участие могат да бъдат използвани следните инструменти: 



съвещаване чрез електронна поща и интерактивна електронна страница; 

напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ПИРО, източници на 

информация и полезни контакти при прилагането на плана; 

провеждане на мероприятия, за да се представи процесът на изпълнение на ПИРО на 

партньорите, и други. 

Поради непредвидените ограничителни мерки за провеждане на обществени 

обсъждания по време на извънредното положение са предвидени допълнителни 

възможности за обсъждане на приоритизираните конкретни предложения със 

съдействието на Общинска администрация. 

ЧАСТ IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА 

НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ  

 

 

 

 



 

ЗOHA СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО 

РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

ЕКОЛОГИЧНА 

ЗOHA 

 

 

 

 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

ЕП1 - Територии за прилагане на политики и мерки 

за опазване на местообитанията на птиците и 

хабитатите 

ЕП2- Територии за прилагане на политики и 

мерки за намаляване на негативното въздействие 

върху околната среда 

ЕП3 - Територии за прилагане на политики и мерки 

за опазване на почвите 

ЕП4 - Територии за опазване на съществуващия 

характер на земеделския ландшафт 

ЕП5 - Територии за прилагане на политики 

и мерки за насърчаване на рибарството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФРА- 

СТРУКТУРНО 

ТП1 - Територии за реконструкция и развитие на 

транспортната инфраструктура чрез мероприятия 

от страна на общината 

ТП2 - Територии за изграждане на ново 

транспортно трасе от местно значение от селищата 

Владимировци – Исперих; Хума – 



БИЗНЕС ЗOHA 
РАЗВИТИЕ 

Студеница; Кривица - Деница, Хитрино 

ТП3 - Територии за създаване на местни пътища на 

велосипедна мрежа за бавно движение и панорамно 

трасе 

 

РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

и СКЛАДОВА 

ДЕЙНОСТ 

ИП1 - Смесена многофункционална зона за 

развитие на нови производства и местни пазарни 

дейности 

ИП2 - Смесена многофункционална зона за 

развитие на складови дейности 

ИП3 - Територии за разширение и развитие на 

съществуващите производствени дейсноти 

 

 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗОНА 

 

СЪЗДАВЕНЕ НА 

СТОПАНСКА 

ДИВЕРСИФИКА

ЦИЯ 

СП1 - Територии за прилагане на политики за 

насърчаване на експерименталното земеделие 

СП2 - Територии за прилагане на политики за 

насърчаване на интензивното земеделие 

ИЗГРАЖДАНЕ 

НА 

МРЕЖИ ЗА 

МЕСТНИ ХРАНИ 

СП3 - Територии за прилагане на мерки и политики 

за насърчаване на трайните насаждения (овощни 

градини) 

 

 

 

 

 

ГОРСКА ЗОНА 

 

СТОПАНСКО 

ВЪЗПРОИЗВОДС

ТВО НА ГОРИТЕ 

ГП1 - Територии за прилагане на мерки и политики 

за опазване и поддържане на съществуващия 

горски фонд и залесяване 

ГП2 - Територии за прилагане на мерки и 

политики за поддържане и разширяване на 

иглолистни територии 

 

НАСЪРЧАВАНЕ

НА   

ЕКОТУРИЗЪМ 

ГП3 - Територии за прилагане на мерки и политики 

за развитие на познавателен туризъм, рекреация и 

отдих 

ГП4 - Територии за прилагане на мерки и политики 

за развитие на хоби и ловен туризъм 

ГП5 - Територии за прилагане на мерки и политики 

за развитие и поддържане на центрове за временно 

настаняване, защитени 

жилища 

Оси на урбанистично развитие в Община Самуил 

Основните и второстепенни оси на развитие на територията се формират от  

Трансевропейската транспортна мрежа и транспортните мрежи от национално 

значение. Те осигуряват връзките между урбанистичните центрове в страната, както 

и връзките с други европейски центрове. 

През територията на Област Разград преминават две от основните транспортни 

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

Разград –  Шумен  – Ямбол. Те формират главната урбанистична  ос на  общината.  

Като второстепенна урбанистична  ос се явява трасето: гр. Разград – с. Желязковец -  

с.  Самуил – с. Хърсово – с. Богданци  – с. Ножарово –  с. Владимировци – с. Здравец – 



гр. Исперих. Главната ос на общината е гръбнакът на Концепцията за 

пространствено развитие. Тя обединява разширението на съществуващите 

производства и развитието на  нови  складови  функции в сферата на селското 

стопанство. Вторичната ос на  развитие  към  Исперих  преминава  през бъдещите 

смесени многофункционални зони на общината. Преминавайки през земеделската 

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

Фиг. 2. Оси 

 

 

ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ. 

При разработване на стратегическата час на ПИРО е използван интегриран подход за 

планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, който 

изисква целите и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат 

взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие 

на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, 

екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в 

устройствените планове за развитие на територията.  

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и 

приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 



плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа 

и техническа помощ за изпълнение на плана.  

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по 

съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по 

териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от 

дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, 

публично-частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от 

други източници. Идентифицирани са и мерки, за чието изпълнение не винаги е 

необходим финансов ресурс – например разработването на общински наредби.  

Основни компоненти на програмата за реализация са:  

 

ЗА ПРИОРИТЕТ 1 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

М 1.1.1. 

 Изграждане и 

модернизиране на 

техническа инфраструктура 

за бизнес и 

предприемачество в 

Общината 

Разработване и реализиране на програма за 

оптимизиране инфраструктурата на бизнеса в 

промишленото производство на територията на 

общината /теренно и сградно осигуряване,  

транспортна инфраструктура, енергоснабдяване, 

далекосъобщения, ВиК, инсталации за отпадъци 

/твърди и течни/ 

М 1.1.2 

Подкрепа за  

предприемачество – ново 

стартиращи  предприятия в 

приоритетни сектори, 

семейни предприятия, 

бързорастящи предприятия 

и други 

 Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен 

бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и 

стартиране на самостоятелна стопанска дейност и 

самонаемане; Предоставяне на подкрепа за 

започване на реална стопанска дейност и намиране 

на подходящи източници на финансиране, достъп 

до услуги и менторство за развитие на бизнес. 

М 1.1.3 

Подкрепа за предоставяне на 

услуги, насочени към 

развитие на 

предприемачеството и 

подобряване на елементи на 

бизнес средата; 

 Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, 

които да подпомогнат целевите групи в разработката 

и преценката на предприемаческите им идеи, 

придобиването на нужни за управлението и 

развитието на бизнеса знания и умения и 

разработването на бизнес идеите в жизнеспособни 

планове за реализация на реална стопанска дейност; 

М 1.1.4 

Насърчаване на дигиталната 

трансформация на 

предприятията 

 Подкрепа за инвестиции, насочени към въвеждането 

на цифрови решения и програми, вкл. системи за 

електронно разплащане сред МСП, 

подобряване на бизнес средата в областта на 

цифровата трансформация. 

 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА 

И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ 

М.1.2.1 

Изграждане на умения и 

компетентности в 

съответствие с регионалния 

пазар на труда 

Придобиване на нови професионални знания и 

умения по време на работа, вкл.  обучение в ключови 

компетентности 

М.1.2.2 

Включване на безработни 

младежи в стажуване и 

чиракуване, субсидирана 

заетост, включително за 

първа работа, с цел 

устойчива интеграция на 

пазара на 

труда 

Пакет от мерки насочени към дългосрочно 

безработни лица за преодоляване на 

липсата на квалификация, образование, навици, 

мотивация и работа, в т.ч. 

мотивиране, обучение за придобиване на умения за 

учене, професионално 

ориентиране, професионално обучение, КК, 

чиракуване, др. 

М.1.2.3 

Повишаване на 

квалификацията и 

преквалификация на заети 

лица в контекста на 

регионалните и местните 

потребности от 

квалификация на работната 

сила 

Целева подкрепа за повишаване на квалификацията 

и преквалификация на заети 

лица; Осигуряване на гъвкави възможности за 

обучения, усъвършенстване и 

преквалифициране, включително обучения на 

работното място 

М.1.2.4 

Активиране и подкрепа  при 

търсенето на работа, 

съответствие между търсене 

и предлагане,  

Предоставяне на посреднически услуги на пазара на 

труда, активиране на неактивни лица, организиране 

и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги 

за заетост. Предоставяне на ндивидуализирани 

услуги за нискоквалифицираната работна ръка 

М.1.2.5 

Подпомагане на МСП за 

запазване на работните  

места 

Предоставяне на стимули за работодателите при 

откриването на нови работни места, в т.ч. 

инвестиции за подобряване качеството на работните 

места и оборудване и адаптиране на нови работни 

места 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО  И ГОРСКОТО 

СТОПАНСТВО 

М.1.3.1 

Модернизиране и 

технологично обновяване на 

стопанства и 

инфраструктура в селското и 

горското стопанство 

Строителство или обновяване на сгради и на друга 

недвижима собственост, използвана за земеделското 

производство, включително такава, използвана за 

опазване компонентите на околната среда; 

Закупуване на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за 

подобряване на земеделския производствен 

процес 

М.1.3.2 

Модернизация и технологии 

за прецизно земеделие за 

подобряване на 

ефективността на 

производството 

Подкрепа за модернизацията и технологично 

обновяване на малките и средни стопанства, 

включително чрез технологии, постигащи по-високи 

екологични стандарти и водещи до сравнителни 

пазарни предимства. 



М.1.3.3 

Насърчаване развитието на 

биологичното земеделие 

Подкрепа за стопани, занимаващи се с биологично 

земеделие не само с финансови средства, а и със 

съвети за добри практики или за нови и новаторски 

решения. По този начин може да се подобри 

ефективността и да се увеличат маржовете на 

печалба. 

М.1.3.4 

Запазване и устойчиво 

развитие на горите 

Инвестиции за подобряване жизнеспособността на 

горите 

М.1.3.5 

Насърчаване развитието на 

пчеларството 

Подкрепа за пчелари, чрез предоставяне на 

подходящи терени за развитие на биологично 

пчеларство . 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

М.1.4.1 

Възстановяване и 

социализация на 

паметниците на културното 

наследство 

Възстановяване, реставрация, консервация, 

въвеждане на съвременни форми на експониране на 

паметниците на културното наследство 

М.1.4.2 

Развитие на различни видове 

туризъм (културен, 

религиозен, познавателен, 

еко и приключенски, селски 

туризъм)  

Разработване на продуктова концепция, основаваща 

се на съвременни 

тематични интерпретационни подходи; 

разработването и осъществяването на проекти на 

културния туризъм, финансирани 

със средства по различни програми 

М.1.4.3 

Повишаване 

професионалната 

квалификация на заетите в 

туризма 

Повишаване на професионалната и езикова 

квалификация на работещите в туристическия 

отрасъл, като по този начин се посрещнат по-добре 

нуждите на работодателите от квалифицирани 

кадри и да се стимулира интереса на работещите 

към учене през целия живот. 

 

ЗА ПРИОРИТЕТ 2 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

ЦЕЛ 2.1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО И ЗАВЪРШВАНЕТО НА 

КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

М.2.1.1.1 

Обхващане и задържане в 

образователната система на 

деца и ученици в 

задължителна предучилищна 

и училищна възраст като 

местна и регионална 

политика 

Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст 



М.2.1.1.2 

Дигитална трансформация 

на училищното образование,  

и обучение 

Обучение на учителите в областта на цифровото 

образование и цифровите 

компетентности на учителите; Насърчаване на 

използването на цифрови педагогически методи-

цифровите инструменти и новите педагогически 

методи трябва да 

представляват неразделна част от обучението на 

учителите. 

М.2.1.1.3 

Въвеждане на иновации в 

училищата  

Подкрепа за иновативни учебни програми, 

иновативни класни стаи и иновативни училища 

М.2.1.1.4 

Опознаване на традициите Изучаване на традициите чрез разнообразни 

дейности и занимания на територията на местните  

училища 

 

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА ТРУДА 

М.2.1.2.1 

Предлагане на обучение по 

професии и специалности с 

приоритетно значение за 

регионалния пазар на труда 

Разработване на гъвкави модулни учебни планове 

и програми по професии, отчитащи реалните 

нужди на пазара на труда 

М.2.1.2.2 

Разширяване на системите и 

насърчаване на ученето през 

целия живот; 

Програми за ограмотяване на възрастни. 

Придобиване на по-добра цифровата грамотност 

основно сред ромското население и други уязвими 

групи 

 

ЦЕЛ 2.1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

М.2.1.3.1 

Обновяване на материалната 

база на образователната 

инфраструктура 

Модернизиране и изграждане на нова материална 

база на предучилищното образование, училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие, 

общежития, спортни площадки и салони . Доставка 

и монтаж на специфични и иновативни 

инструменти и оборудване за подкрепената 

инфраструктура 

М.2.1.3.2 

Изграждане на 

инфраструктура за 

цифровизация на 

образованието 

Засилване на употребата на ИКТ като част от 

модернизираната образователна инфраструктура 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ 

 

 

ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ 



М.2.2.1.1 

Подобряване достъпа на 

населението до здравни 

услуги,изграждане на 

филиал на ЦСМП 

Териториално фокусиране на интервенциите, 

което да подобри достъпа на населението до 

първична, специализирана и болнична помощ 

М.2.2.1.2 

Осигуряване на медицинска 

помощ в отдалечени и 

труднодостъпни места 

Създаване на мобилни екипи към областните 

лечебни заведения за осигуряване на медицинска 

помощ в отдалечени и труднодостъпни места;  

М.2.2.1.3 

Осигуряване на по-добри 

условия на лекарите 

Финансиране на нови условия за предлагане на 

услуги от общопрактикуващи лекари в 

труднодостъпни региони 

М.2.2.1.4 

Разкриване на нови 

социални услуги за 

възрастни хора 

Създаване на социални услуги, насочени към 

възрастни и болни хора (хосписи); Създаване на 

нови социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни 

М.2.21.5 

Разкриване на нови 

социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за лица с 

увреждания 

Създаване на нови социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

лица с увреждания; Създаване на съпътстващи 

специализирани и консултативни социални услуги 

за лица с увреждания 

М.2.2.1.6 

Предоставяне на социални 

услуги за семейства и деца в 

риск 

Създаване на други видове социални услуги (за 

спешно настаняване, ранна интервенция, 

консултативни за деца и семейства и т.н.) 

М.2.2.1.7 

Обновяване  на 

съществуващи социални 

обекти 

Подобряване на средата в съществуващи социални 

услуги/ 

 

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП ДО 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

М.2.2.2.1 

Модернизиране на културни 

организации и сгради 

Поддържане и обогатяване на културната 

инфраструктура и оборудване за културни 

организации и сгради.  

М.2.2.2.2 

Опазване, развитие и 

популяризиране на 

културното наследство и 

културните услуги 

Възстановяване и поддръжка на туристически 

обекти с историческо и културно значение, 

включително опазване и защита на материалното и 

нематериалното природно, историческо и 

културно наследство 

 

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

М.2.2.3.1 

Подобряване на училищната 

спортна инфраструктура 

Ремонт, реконструкция, изграждане на спортните 

съоръжения в училищата 



М.2.2.3.2 

Обновяване на спортните 

съоръжения в населените 

места 

Поддържане на открити и закрити спортни площи, 

строителство на нови 

М.2.2.3.3 

Създаване на условия за 

спорт в общината 

Създаване на условия за спорт в свободното време и 

спорт за всички и увеличаване на мобилността на 

населението от всички възрастови групи 

 

ЗА ПРИОРИТЕТ 3 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ 

 

ЦЕЛ 3.1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА 

ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА 

М 3.1.1.1 

Обновяване на участъците  

от Републиканската пътна 

мрежа 

Рехабилитация и реконструкция на 

Републиканската пътна мрежа ІІІ клас 

М 3.1.1.2 

Поддържане и обновяване на 

общинската пътна и улична 

мрежа 

Рехабилитация и реконструкция на общинската 

пътна мрежа и уличната мрежа 

М3.1.1.3 

Подобряване на 

вътреобщинската свързаност 

на населените места 

Подобряване на връзката между населените места в 

общината и региона 

М3.1.1.4 

Изграждане на пешеходни 

алеи и велоалеи между 

населените места в общината 

Изграждане на велоалеи и веломаршрути 

М3.1.1.5 

Подобряване на 

транспортния достъп до 

туристически обекти  

Изграждане на пътна достъпност до обектите на 

културно-природното наследство в общината 

 

ЦЕЛ 3.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ 

 

М 3.1.2.1 

Осигуряване на мрежа от 

информационни и 

комуникационни технологии 

от  високо ниво до обекти на 

публичните услуги в 

здравеопазването, 

образованието, социалното 

подпомагане и културата 

Изграждане на инфраструктура за използване на 

ИКТ 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА 

 

ЦЕЛ 3.2.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



М 3.2.1.1 

Подобряване техническото 

състояние на 

водопроводните системи 

Реконструкция и модернизация на амортизираната 

водопроводна мрежа 

М 3.2.1.2 

Рекултивация на 

нерегламентирани депа за 

ТБО 

Рекултивацията на депата за битови отпадъци, които 

не отговарят на нормативните изисквания 

М 3.2.1.3 

Опазване чистотата на 

въздуха 

Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битовото отопление и транспорта 

 

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ 

М 3.2.2.1 

Разнообразяване  на 

енергийните доставки и 

нарастване дела на 

възобновяемите източници 

Инвестиции за въвеждане на ВЕИ в обществени и 

частни сгради 

М 3.2.2.2 

Подобряване на енергийната 

ефективност  

Мерки за Повишаване на енергийната ефективност 

на обществени и жилищни сгради, улично 

осветление 

М 3.2.2.3 

Газификация на обществени 

и битови обекти 

Изграждане на газопреносни и разпределителни 

мрежи за битова газификация 

М 3.2.2.5 

Високоефективно 

комбинирано производство 

на енергия, районни  

отоплителни и охладителни 

системи 

Мерки за подкрепа на предприятия за внедряване на 

комбинирано производство на енергия, районни  

отоплителни и охладителни системи 

М 3.2.2.6 

Насърчаване и намаляване 

на енергийната 

интензивност в 

домакинствата 

Подкрепа на домакинства за намаляване на 

енергийната интензивност 

 

ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е КОСИСТЕМНИТЕ 

УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

М 3.2.3.1. 

Опазване на идентичността 

на природното наследство и 

наследеното биологично 

разнообразие 

Дейности за ефективна защита и използване на 

икономическия потенциал на природните и 

защитените територии с международна значимост – 

постигане на баланс между екологични функции и 

екосистемни услуги 

М 3.2.3.2. 

Включване в проекти за 

трансгранично 

сътрудничество  

Създаване на трансгранични екологични коридори, 

на база на нормативна основа и изграждане на 

капацитет за управление и взаимно 

екологосъобразно ползване на природното богатство 

по модела на „Зелен Коридор“ или други 

европейски проекти 



М 3.2.3.3. 

Изграждане на „зелена“ 

инфраструктура 

Подобряване на свързаността между 

съществуващите природни зони, за да се 

противодейства на разпокъсването и да се повиши 

тяхната екологична съгласуваност, например чрез 

опазване на живите плетове, ивиците дива природа 

покрай нивите и малките речни корита; 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

М 3.3.1 

Активизиране на 

трансграничните контакти и 

разширяване на 

сътрудничеството със 

съседните гранични райони 

Включване на общината в  проекти за трансгранично 

сътрудничество 

М 3.3.2 

Инвестиции за повишаване 

на местното 

предприемачество и 

насърчаване 

конкурентоспособността на 

МСП (които да бъдат 

привлечени като директни 

получатели на помощта по 

програмите за 

трансгранично 

сътрудничество) 

Включване на МСП в трансгранични проекти 

М 3.3.3 

Развитие на трансгранично 

сътрудничество за решаване 

на съвместни екологични 

проблеми 

Включване в инициативи за превенция на 

риска/предотвратяване и смекчаване на 

последствията от климатичните промени 

М 3.3.4 

Развитие на алтернативни 

форми на туризъм с по-

висока добавена стойност 

Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с 

историческото, природното и културното наследство, 

със силен акцент върху създаването на заетост за 

малките и семейните предприятия 

М 3.3.5 

Трансгранични проекти в 

областта на споделените 

здравни услуги 

Трансгранично сътрудничество и партньорства, 

включително в трансграничните региони, с цел 

трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни, 

включително цифрови решения, например чрез 

европейските референтни мрежи 

 

 

Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализация на плана:  

Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена на 

базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран подход на 

развитие на общинската територия  е идентифицирана най-подходящата 

комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да бъдат 

използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет. Това се 

осъществява чрез програмата за реализация, в която се определя пакетът от мерки и 



проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината 

през периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, административните 

структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за 

цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на ПИРО.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период 

на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 

прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за 

развитие. 

Основа за прилагане на подхода за интегрирано териториално развитие/инвестиции 

в регионите за планиране от ниво 2  са интегрираните териториални стратегии за 

развитие на регионите от ниво 2 (2021-2027г.).  

 

В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към 

подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към интегрирани 

териториални инвестиции.  

 

Мерките, които ще получат подкрепа в рамките на тази област на въздействие, ще 

бъдат определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките, 

заложени в стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на 

ниво регион за планиране НА Северен централен район (Интегрираните 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране ниво 2), както и на 

база на картиране на нуждите на национално ниво по отношение на секторните 

политики, изготвяно от отговорните за разработването им държавни институции и 

агенции.     

 

Стратегическо планиране на мерки, отчитащи местните специфики в различни 

сектори на икономиката, както и създаване и/или подобряване на нормативните 

условия за осигуряване на зелена инфраструктура и подобряване на правилата и 

нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните и 

канализационните системи.  

 

Ще се подкрепят мерки, свързани с насърчаване на безопасна, здравословна, 

приобщаваща и сигурна среда в населените места. Неправителственият сектор и 

местните общности ще бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на 

местните политики. Ще се разшири междуобщинското сътрудничество, както и ПЧП 

за съвместно изпълнение на инфраструктурни, социални и културни проекти, както 

и за улесняване и подкрепа на контактите и инициативите на местния бизнес. 

 

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е разработен и се предвижда да 

бъде прилаган като част от общата система от стратегически документи, установена 

със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за 

регионално развитие.  Чрез прилагането на единен поход на планиране и 

реализиране, взаимна обвързаност и йерархична съподчиненост на системата от 



документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото 

развитие, чрез използването на механизми за широко партньорство и координация 

между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи 

инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и ефикасност 

за реализация на целите на местното развитие.  

 

Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А):  

Списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на общината и за 

постигане целите на плана е неразделна част от програмата за реализация. Тъй като 

проектите по своята същност могат да представляват мерки или част от мерки за 

реализация на отделните приоритети, включените в Приложение №1А проекти по 

съответните мерки могат да фигурират и в Приложение №1. Условието за включване 

на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А е общината 

съвместно с партньорите да са преценили, че съответният проект е от особена 

важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и 

съответният проект да има известна степен на проектна готовност.  

Индикативна финансова таблица: 

Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) представлява обща оценка на 

необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за 

реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на 

идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този 

смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем 

на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, 

средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 

публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията 

на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие 

с приоритетите и целите на ПИРО. 

Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ПИРО (2021-2027 г.) на 

Община Самуил представлява експертна оценка за общата финансова рамка, която 

се предвижда да бъде изпълнена като предпоставка за постигане на поставените 

стратегически приоритети  и специфични цели за развитие към края на периода. 

Макар и само индикативна, тя обективизира необходимите ресурси за реализация 

стратегическите приоритети и цели на стратегията. Финансовата рамка е и условие 

за мобилизиране на всички възможни източници на финансиране – средства от 

фондове на Европейския съюз, национален и общински бюджети, допълнителни 

ресурси от други източници – публични и частни. Тя е ориентирана към насочването 

на външните и вътрешните инвеститори към избраните приоритетни области, които 

ще получават публично финансиране и по този начин ще се създаде по-



благоприятна бизнес среда в съответните сектори. Средствата са прогнозирани на 

базата на досегашния опит в ползването на подобни източници, както и на базата на 

потенциално необходимия и реалистично достъпния наличен ресурс. Те могат да се 

отчетат, като умерено оптимистични.  

Новото предизвикателство COVID-19 ще наложи своя отпечатък, по линия на 

бюджета на ЕС, националния и общински такива, поне в рамките на първите две 

години от новия програмен период. 

Предвид продължаващите дискусии по отношение на седем-годишната рамка на 

бюджета на ЕС и предстоящия процес на преговори, точната сума ще бъде 

определена на по-късен етап. 

 

 

Период 

2021 - 2027

                  195,00     Приоритет 1 85%    3 315,00     10%                 390,00     5%

Други 

източници

Отн. дял 

(%)

ОБЩО в 

лв.

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет

Отн. дял 

(%)

Републикански 

бюджет

Отн. дял 

(%)

Средства от 

ЕС

Отн. дял 

(%)

5%                  620,00     10%     5 270,00     85%

0 0% 22500Приоритет 3                1 125,00     5%              2 250,00     10%

0 0% 6200

  19 125,00     85%

0 0% 3900

Приоритет 2                   310,00     

32600ОБЩО 1630 3260 27710

ОБЩО в 

отн. дял 

(%)

100%

100%

100%



 

 

Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 

включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи 

корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на 

приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво 

управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между 

отделните приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и 

проекти.  

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници 

на финансиране. 

ЧАСТ VІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към изменението 

на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и от 



нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития 

като суши  и  наводнения.   

Рисковете,  причинени  от  събития,  свързани  с  изменението  на климата, могат да 

доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи 

икономическия растеж и просперитета, както на национално, така и на 

трансгранично равнище. Изменението на климата вероятно ще увеличи честотата и 

величината на екстремните метеорологични явления,  като  се  очаква  през  

следващите  десетилетия  в  страната  средната  годишна температура на въздуха да 

се увеличи и да се променят типовете валежи. Най-често  срещаните  

хидрометеорологични  и  природни  бедствия  са екстремни валежи и температури, 

бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша.  Броят  на  смъртните  случаи  и  

жертвите,  дължащи  се  на  природни  бедствия,  е значителен,  което  показва  

уязвимост  към  метеорологичните  условия  и  климата.  

Уязвимостта  на  населението  и  икономиката  на  България  към  въздействията  на 

климатичните  промени  се  усилва  от  относително  високата  степен  на  бедност  в  

най-засегнатите  райони,  продължаващата концентрация  на  населението  на  

страната  в няколко  индустриални  и градски  района  и  различните  последици  от  

прехода  от държавно-контролирана  икономика  към  свободна  пазарна  икономика.  

Все  повече доказателства  сочат, че  икономическите  загуби  от  бедствия,  свързани  

с метеорологични и климатични условия, също нарастват.  

При разработването на ПИРО за периода 2021-2027 г. е взето под внимание 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

приета с  Решение на МС № 621 25 октомври  2019 г. Рамковият документ цели да 

очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към 

изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г., да 

дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните 

промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и 

икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет 

въздействия от изменението на климата. В Плана за действие са предложени 

конкретни дейности по сектори, като е включена информация за техния приоритет, 

показатели за изпълнение, отговорни институции, партньори и т.н. и които биха 

могли да залегнат в ПИРО 

Изготвянето на ПИРО е съобразено с Плана за управление на речните басейни в 

Дунавски РБУ 2016-2021 г. и с програмите от мерки в плановете за управление на 

риска от наводнения към Басейнова дирекция „Дунавски район“, както и да се 

осигури съгласуваност с всички други приложими планове и програми в областта на 

опазването на околната среда или адаптацията към изменението на климата, 

разработени на национално, областно или общинско ниво. Екологичната 

проблематика са неразделна част от формулираните цели и приоритети и имат 

конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация.  



В Програмата за реализация на ПИРО са формулирани мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена 

спецификата на територията. Изпълнението на тези мерки следва да бъде както 

ресурсно обезпечено, така и обвързано със система от индикатори, позволяващи 

оценка на напредъка за периода на действие на съответния стратегически документ 

(или при извършване на междинна оценка, актуализация и др.)  

Конкретните предизвикателства,  произтичащи  от  изменението  на  климата,  пред 

които  са  изправени  секторите  в  България,  са  за  селското  стопанство,  

биологичното разнообразие  и екосистемите   (БРиЕС),   енергетиката,   горското   

стопанство, здравеопазването, транспорта, туризма, градската среда и управлението 

на водните ресурси. 

Сектор „Селско стопанство“  

Като цяло, страната в по-голямата си част има характера на селските райони и 

въпреки че са богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски доходи, 

ограничени възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на 

бедност (по-голямата част от селското население е в риск от бедност или социално 

изключване) и произтичащо от всичко това задълбочаване на разделението между 

градските и селските райони по отношение на социалния статус и стандарта на 

живот. Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на 

българското селско стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност- по-

дълги засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и наводнения. Екстремните 

метеорологични явления и постепенните климатични промени могат да окажат 

силно въздействие върху добивите и качеството на продукцията. 

Секторът на селското стопанство е силно уязвим от въздействието на изменението на 

климата като източник на адекватна храна, стълб за икономически растеж, доставчик 

на екосистемни услуги и на поминък за селското население. 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични явления 

се очаква да окажат въздействие на всички нива на БРиЕС. Климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие: генетично, видово и екосистемно. 

Сектор „Енергетика“ 

Екстремните промени в климата представлява значителен проблем за енергийната 

сигурност не само поради прякото въздействие върху инфраструктурата и енерго-

разпределението, но и поради последващото въздействие върху други сектори и 

области, вкл. продоволствената сигурност и здравето. 

Сектор „Гори“ 



Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, по-

топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър 

сняг и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще 

увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и 

ще причинят сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В 

бъдеще те може да допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване 

способността на горите да фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот 

в България чрез намаляване възможностите за изпълняване на ценни екосистемни 

услуги. 

Сектор „Човешко здраве“ 

Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични прояви, 

свързани с изменението на климата. Климатичните промени в България се проявяват 

чрез повишаване на средните годишни температури на въздуха и водата, 

увеличаване на горещите и студени вълни, промяна в режима на годишните валежи, 

нарастване броя на интензивните валежи, увеличаване на екстремните 

метеорологични явления (ветрове, циклони, наводнения и суши) и промени в 

интензитета на ултравиолетовото (UV) излъчване. Всички тези промени засягат 

здравето по сложен и индивидуален начин, в зависимост от различните социално-

икономически, здравни, лични и други фактори. изменението на климата върху 

здравето могат да бъдат диференцирани в следните групи: заболяемост и смъртност, 

свързани с топлината; заболяемост и смъртност, свързани с екстремни 

метеорологични условия; сърдечносъдови заболявания, включително инсулти, астма, 

респираторни алергии и заболявания на дихателните пътища; болести, причинени 

от храна и хранителни фактори; заболявания, свързани с водата; психично здраве и 

свързани със стреса разстройства, неврологични заболявания и нарушения. 

Въздействията върху здравето, свързани с климата, засягат непропорционално по-

уязвимите групи от населението, по-специално деца и възрастни, хора с хронични 

заболявания, хора с нисък социално-икономически статус, живеещите в бедност и 

тези с вредни навици (употреба на алкохол, наркотици и тютюн). Сериозността на 

здравословното въздействие, произтичащо от посочените по-рано рискове, ще зависи 

от капацитета на сектора на общественото здравеопазване да се справи с тези условия 

и да се подготви за тях, както и от фактори като поведението на индивидите, възраст, 

пол, социално-икономически статус и местоположение. 

Сектор „Туризъм“ 

Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. 

Климатът е ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който 

влияе и върху периода за почивки, както и върху избора и разходите за туристическа 

дейност. Метеорологичните условия допринасят за удовлетворението от пътуването 

в дестинацията по време на ваканциите. Неблагоприятните климатични събития, 

включително топлинни и студени вълни, интензивни валежи, бури или промени в 



природните туристически атракции, като липса на сняг, може да имат отрицателни 

последици за преживяванията на туристите в дадена дестинация и за желанието на 

туриста да се върне отново там. климатичните промени пораждат различни 

краткосрочни и дългосрочни заплахи за туризма в България, въпреки че по-високите 

температури по-рано и по-късно през годината може да направят страната по-

привлекателна в извън-пиковия сезон (между силния и слабия сезон).  

Основните рискове, свързани с очакваното изменение на климата и екстремните 

метеорологични явления, пред които е изправен българският туристически сектор, 

могат да бъдат обобщени както следва:  

По-малък брой туристи: Комбинация от тенденции, свързани с изменението на 

климата, включително по-високи температури, по-чести горещи вълни и повишени 

валежи и влажност може да доведе до намаляване на туристите. 

По-кратък зимен сезон: Може да се очаква, че зимният сезон ще продължи да се свива 

поради по-краткия период на снежната покривка, както и други фактори като по-

високите рискове от лавини. 

По-кратък среден престой: Това може да се дължи на комбинация от фактори, 

включващи по-високи температури, по-чести топлинни вълни и повишени валежи и 

влажност. 

Здравни проблеми с туристите: Това се отнася особено до летния сезон, когато има 

повече риск от топлинни и слънчеви удари, проблеми с високо кръвно налягане и 

т.н.  

Недостиг на вода: Туризмът е свързан с високо потребление на вода, което 

допълнително ще задълбочава проблема в районите с недостиг на вода. По-високите 

температури и честотата на засушаване ще допринесат за увеличаване на 

потребностите от вода в туристическите райони и могат да повлияят и да възпрат 

посетителите. 

По-лоши условия за отдих на открито;  

Влошен достъп до туристическите дестинации 

Сектор „Транспорт“ 

Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните събития в 

България са резултат от наводнения и свлачища. Най-уязвими са Републиканската 

пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, пътища и 

инфраструктура за обществен градски транспорт). 

Сектор „Градска среда“ 

Градовете и селищата са изпитали средно годишно повишаване на температурата и 

увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от бури или градушка и 

свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили значителни щети през 

последните години. Градската среда в България е уязвима и е изложена на 

значителен риск от бъдещите климатични промени. Тези рискове се изострят от 

остарялата и често неадекватна инфраструктура както в големите, така и в малките 



населени места и от големия дял на застаряващото население, предимно с ниски 

доходи и под прага на бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване 

на проблемите, причините за тях и евентуалната им превенция и управление както 

сред лицата, отговорни за вземането на решения, така и сред широката 

общественост. 

Сектор „Води“ 

Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за 

водния сектор. По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна, докато по-

сериозните засушавания застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода. 

Очаква се в районите, които използват подземни водни източници, да има по-малък 

риск от недостиг, предвид прогнозите, че изменението на климата няма да се отрази 

на наличието на подземни води, прогнозирания спад на населението в България и 

бавния растеж на промишлените и селскостопанските дейности. Висок риск от 

недостиг може да се очаква в районите с водоснабдяване от повърхностни източници 

и с интензивни туристически дейности, които се предвижда да нарастват. Ключовите 

уязвимости към тези климатични опасности (и тяхното въздействие върху недостига 

на вода) са: 

Състояние и подготвеност на инфраструктурата: Претоварена, застаряваща, слабо 

поддържана инфраструктура и следователно силно уязвима и най-вероятно, 

неадекватна за справяне с изменението на климата.  

Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател: Населението и операторите 

на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри практики при 

наводнения и суши и следователно са силно уязвими.  

Водноелектрически централи - уязвими от експлоатацията при суши.  

Водни услуги (водоснабдяване, канализация, мелиорация) - уязвими при суша.  

Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за 

инфраструктурата и услугите: Щети, неправилна експлоатация и с ниско ниво или 

недостатъчни услуги; Рискове за водноелектрическите централи поради ниски или 

високи речни потоци. 

Основните рискове за природните системи са увреденото биологично разнообразие, 

което се дължи както на наводненията, така и на сушите. 

Действията за адаптиране ще бъдат насочени към изграждане на устойчивост на 

обществото и бизнеса, които са в състояние да вземат своевременни и добре 

информирани решения, за да се справят с предизвикателствата и възможностите, 

които представляват промените в климата. Някои мерки, без претенции за 

изчерпателност, са идентифицирани в Доклада от 2017 г. относно синергиите за 

смекчаване и адаптиране в национално определените приноси на Северния съвет и 

се считат за относими към секторите във всяка страна: 

Селско стопанство 



Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на почвеното здраве, мерки 

за опазване на почвената влага, подобряване и оптимизиране на ротациите на 

културите чрез избор на сортове или разновидности. 

 Подобряване на здравето на екосистемите чрез включване на практики като 

биологично земеделие и устойчиво управление на земите, които повишават 

устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите. 

В областта на животновъдството фокусът е върху повишаване на капацитета за 

адаптиране както чрез развъждане, така и чрез управление на водите, като 

същевременно се подобрят производствените практики, които могат да доведат до 

намаляване на емисиите от добитъка, доходите на земеделските производители и по-

голяма продоволствена сигурност. 

Гори 

Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на биологичното 

разнообразие, повишаване производителността на ресурсите, както и подобряване на 

горското стопанство като икономическа дейност и потенциално важен източник на 

доходи. 

Програмите за залесяване и повторно залесяване дават възможност да се запази един 

от най-важните поглътители на ПГ в света, но също така да се предотврати ерозията 

на почвата и следователно да се намали рискът от наводнения и свлачища. 

Агролесовъдството е интегрирана система, съчетаваща земеделието и горското 

стопанство, за създаване на продуктивни и устойчиви системи за земеползване чрез 

отглеждане на дървета и храсти покрай или между пасищата или полетата. Когато се 

прилагат правилно, агролесовъдните системи допринасят за адаптиране, 

включително защита от наводнения, повишен капацитет за задържане на вода, като 

същевременно генерират ползи от действия за смекчаване на последиците като 

съхранение на въглерод и намаляване на загубата на органични вещества в почвата. 

Енергетика 

Използване на възобновяемата енергия, най-вече по отношение на енергия от 

биомаса, но също и слънчева енергия и от водни ресурси по отношение на доходите 

и енергийната сигурност, както и енергийна ефективност. 

Подобреният достъп до енергия и намалената енергийна бедност притежават важни 

възможности за смекчаване и адаптиране. Развитието на енергията и достъпът до 

енергия, особено енергията от биогорива, могат да се разглеждат като действие за 

смекчаване на последиците, но да допринесат допълнително за повишаване на 

капацитета за адаптиране на хората. 

Очаква се вариантите за смекчаване на последиците в енергийния сектор да имат 

съпътстващи ползи, като например подобрено качество на въздуха от увеличаване на 

енергията от възобновяеми източници и по-добър достъп до енергия, например от 

местно производство на биогаз. 

Повишеното използване на системи за биогаз има допълнителна полза от 

осигуряването на органични торове, което ще стимулира производството на храни. 

Градска среда / Транспорт 



Изграждане на градски микро-мрежи и разпределени възобновяеми енергийни 

източници, които осигуряват локални нисковъглеродни решения, като по този начин 

се увеличава устойчивостта на електроенергийната система. 

Увеличаването на градските зелени площи осигурява намаляване на градските 

топлинни острови, капацитет за поемане на дъждовните води, градски екосистемни 

услуги, подобрено качество на въздуха и отдих. 

Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците осигурява 

потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат 

селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. По-

доброто управление на отпадъците води също така до повишаване ефективността на 

ресурсите с широко положително въздействие върху материалните потоци. 

Подобрените транспортни системи, които позволяват нисковъглероден, енергийно 

ефективен, с понижена степен на задръстване и масов транспорт, създават 

възможности за смекчаване, като същевременно подобряват мобилността и достъпа 

до работните места. 

Идентифицирането и интегрирането на съответните аспекти на адаптирането и 

смекчаването на всички равнища на секторното планиране, бюджетирането, 

програмните и проектните цикли, води до осезаем потенциал за разширяване и 

включване на повече синергия в политиките в областта на климата, включително 

рационализиране на наличното финансиране. 

Финансирането на мерките за АИК изисква значително мобилизиране на средства. 

Като се има предвид мащаба на нуждите от финансиране, ще са необходими както 

публични, така и частни ресурси, които ще изпълняват допълващи се роли за 

постигане на ефективна адаптация. 

Основните публични източници за финансиране на адаптирането са средства на ЕС 

(безвъзмездни средства, субсидии, нисколихвени заеми, финансови инструменти) 

или национални източници (държавен бюджет). В условията на фискално затягане, 

за България финансирането от ЕС се оказва един от най-достъпните източници. Това 

е в съответствие с текущите дискусии относно увеличаване съотносимостта на 

бюджета на ЕС към климата. Що се отнася до държавния бюджет - докато в бъдеще 

може да се обмисли допълнително или увеличено данъчно облагане , част от 

приходите от продажбата на квоти за емисии биха могли да се насочат към 

финансиране на адаптирането.  

Бюджетът на ЕС остава важен източник на средства за редица области от 

нисковъглеродно развитие до чиста инфраструктура и устойчиво регионално 

развитие. В предложението за бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г., Европейската 

комисия предлага увеличаване на дела на разходите за климата от 20 на 25 процента. 

В цифри, това би означавало разходи за климата в размер на около 16 милиарда евро 

годишно. Според предложението увеличаването на разходите за климата в области 

като научните изследвания и иновациите, икономическото развитие и селското 

стопанство се очаква да бъде още по-изразително, отколкото в настоящата МФР. За 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Комисията предлага също така да се увеличи 



финансирането с 60 процента за LIFE, програмата на ЕС за околна среда и действия в 

областта на климата. 

Ролята на държавния бюджет и бюджетите на местните общини е да съфинансират 

гореспоменатите европейски и международни източници и да финансират 

самостоятелно мерки. Тъй като мерките по АИК често се припокриват с мерките за 

смекчаване на последиците от изменението на климата, мерките за устойчива 

енергетика и транспортна политика и мерките на политиката, насочени към 

подобряване на качеството на околната среда, е необходимо да се определят 

областите на съвместимост, които могат да улеснят мобилизирането на средства 

както на местно и регионално , така и на национално ниво. 

Местните органи са основни двигатели на енергийния преход и на борбата срещу 

климатичните промени на най близкото до гражданите равнище на управление. 

Местните органи споделят отговорността за действия в областта на климата с 

органите на регионално и национално равнище и са решени да действат независимо 

от ангажиментите на други страни.  

Местните и регионалните органи във всички социално икономически условия и 

географско местоположение са водещи в усилията за намаляване на уязвимостта на 

техните територии към различните въздействия на климатичните промени. Въпреки 

че тези усилия вече са в ход, адаптирането към климатичните промени остава 

неизменна необходимост за допълване на смекчаването им. ползи за околната среда, 

обществото и икономиката. Съвместното справяне с тях открива нови възможности за 

насърчаване на устойчиво местно развитие. Това включва изграждане на 

приобщаващи, устойчиви към изменението на климата и енергийно ефективни 

общности; Подобряване на качеството на живот; стимулиране на инвестициите и 

иновациите; импулс за местната икономика и създаване на работни места; засилване 

на ангажираността и сътрудничеството на заинтересованите страни.  

Местните решения за предизвикателствата на енергията и климата спомагат за 

осигуряването на сигурна, устойчива, конкурентна и финансово достъпна енергия за 

гражданите и така допринасят за намаляване на енергийната зависимост и за защита 

на уязвимите потребители ./Споразумение на Кметовете за климата и енергията/ 

ЧАСТ VІІ. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване.  

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и 

местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 



мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на ПИРО.  

СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. 

Системата за наблюдение обхваща: 

източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация;  

индикаторите за наблюдение; 

органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;  

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, 

регионални и местни източници на информация.  

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Самуил  

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е общинският 

съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, 

организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината.  

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана 

за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или със 

средства от фондовете на Европейския съюз.  

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на 

изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен 

доклад.  

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се 

одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се 

изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка 

следваща година.  

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет.  



 Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет 

за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.  

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията 

на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 

отчетния период и източниците на тяхното финансиране;  

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства 



и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

Изменение и актуализация на ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в 

т.ч.: 

при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади 

за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му 

и постигане на целите и приоритетите за развитие.  

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея 

се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на 

допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027 г. 

или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на 

програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни 

идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси.  

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в програмата 

или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към постигането на 

целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на интегриран подход.  

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване 

и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за реализация 

на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се извършва при 

стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от 

комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета 

на общината. 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща 

оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

Последващата оценка включва: 



оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

оценка на общото въздействие; 

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Индикаторите за наблюдение на плановете за интегрирано развитие на общините 

отчитат степента на постигане на определените цели и приоритети за развитие. 

Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните, резултати и въздействието от 

изпълнението на целите и приоритетите за развитие. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-

2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (Приложение № 3). За да се осигури 

необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са 

посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, 

периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане 

изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да 

бъде достигната до края на периода на действие на плана.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са включени общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ 

на ЕС през периода 2021-2027 г.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 

събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. 

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като 

стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана се 

използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.  

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението 

на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. Дефинираните 

индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на 

оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите 

и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика 

за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в 

някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 

развитие за общото развитие на региона.  



Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на 

приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите.  

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Самуил 

са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с основните 

индикатори, използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а 

също така отразяват и спецификата на района. Те са сведени до по-малко на брой, 

отразяващи най-вече основните такива залегнали в Проекта на „България 2030“. В 

същото време те са : 

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на специфична 

информация; 

Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, 

налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и 

количествени данни; 

Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

Адекватни – обосновани са, и подходящи по отношение на целите и приоритетите за 

развитие; 

Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на 

напредъка и постигането на целите. 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО (Приложение 

№ 3) 

 Оценката на изпълнението на ПИРО  Самуил за периода 2021- 2027 г. ще се базира на 

така формулираните критерии са свързани с отчитането на общи количествени 

индикатори (индикаторите към Европа 2030 и синтезиран пакет от 

макроикономически критерии). За тези индикатори са посочени изходни и целеви 

стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите. 

ЧАСТ VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32 ОТ 

ЗРР  

За разработването на ПИРО е извършена предварителна оценка на плана съгласно 

чл. 32 от ЗРР, затова тя е включена като неразделна част от съдържанието на ПИРО.  

Тя се осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за 

социално-икономическото въздействие на плана върху развитие на общината и 

евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.  

Екологичната оценка оценява доколко стратегията за развитие на общината, 

определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на 



критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Успоредно 

с работата по разработване на ПИРО кметът на общината уведомява МОСВ за 

разработването му и ако това бъде изискано, възлага извършване на екологична 

оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС).  

Средствата за финансирането както на оценката за социално-икономическото 

въздействие на плана, така и на екологичната оценка, се осигуряват заедно с тези за 

изработване на плана. Изготвянето им се извършва от независими експерти, при 

спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР. Това не отменя задължението за 

инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите, включени в ПИРО, да се 

извършват законово установените екологични оценки, респ. ОВОС, за всеки проект 

поотделно. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО- Приложение; 

Приложение 1А: Индикативен списък на важни за общината проекти; 

Приложение 2: Индикативна финансова таблица; 

Приложение 3: Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО 

 

 

ИЗТОЧНИЦИ 

ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ  

1. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 

установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите  

2. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 

опазването на дивите птици (Директива за птиците)  

3. Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за 

отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО  

4. Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за 

установяване на рамка за морско пространствено планиране  

5. Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 

фауна (Директива за местообитанията)  

6. Директива 91/271/ЕИО от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води 

(ДПГОВ)  

7. Европейска комисия. Ръководство относно мерките за опростяване с 80 мерки в областта на 

политиката на сближаване, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_h 

andbook_bg.pdf 

8. Европейска комисия (2017 г.) Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 

2025 г. https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_bg 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_h%20andbook_bg.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_h%20andbook_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_bg


9. Европейска комисия (2017 г.) Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще. Седми доклад за 

социалното, икономическото и териториалното сближаване; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/ 

10. Европейска комисия. Седми доклад за икономическо, социално и териториално сближаване: Моят 

регион, моята Европа, нашето бъдеще, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_bg.pdf 

11. Европейска комисия. Съобщения за медиите. Бюджет на ЕС: Регионално развитие и политиката на 

сближаване след 2020 г., 29.05.2018 г., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_bg.htm 

12. Европейската комисия. Справка във връзка със SBА за България за периода 2010– 2011 г;  

13. Европейска конвенция за ландшафта, 2000 г.  

14. Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Валета 1992 г.  

15. Европейска културна конвенция, Париж 1954 г.  

16. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях и за фонд 

„Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и 

визите, 29.05.2018 г., COM(2018) 375 final  

17. Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Хага 1954 г.  

18. Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа, Гранада 1985 г.  

19. Конвенция за опазване на подводното културно наследство, Париж 2001 г.  

20. Конвенция за опазването на световното културно и природно наследство, Париж 1954 г.  

21. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, 2006 г.  

22. Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към предотвратяване на незаконен внос, износ и 

прехвърляне на право на собственост на културни ценности, Париж 1970 г.  

23. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно 

изразяване, Париж 2005 г.  

24. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Париж 2003 г.  

25. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, 

управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) 

1306/2013, 01.06.2018 г., COM(2018) 393 final  

26. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните 

разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския 

фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране ЕС № 1306/2013, 01.06.2018 г. 

COM(2018) 374 final  

27. Рамкова конвенция за стойностите на културното наследство за обществото на Съвета на Европа, 

Фаро, 2005 г.  

28. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 

относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел 

„Европейско териториално сътрудничество“  

29. Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 

относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета  

30. Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 

относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта 

„Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 ; 

31. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_bg.htm


32. Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 

относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета  

33. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета  

34. Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно 

указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, 

както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013R0347  

35. Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 

861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/information/legislation/regulations/ 

36. Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 година за изменение на Регламент 

(ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие  

37. Универсална конвенция за авторското право, 1971 г.  

38. Border Orientation Paper: Romania–Bulgaria  

39. Cross-border orientation paper or IPA CBC cooperation programmes with the participation of regions of 

Bulgaria, North Macedonia and Turkey  

 

НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  

1. Закон за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), обн. ДВ 

бр. 63/1995 г., изм. ДВ бр. 58/18.07.2017 г.  

2. Закон за водите, обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр. 25/26.03.2019 г.  

3. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обн. ДВ бр. 99/12.12.2017 г.  

4. Закон за закрила и развитие на културата, ДВ бр. 50/1999 г.  

5. Закон за защита при бедствия, обн. ДВ бр. 102/2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 77/18.09.2018 г.  

6. Закон за защитените територии, обн. ДВ бр. 133/1998 г., изм. ДВ бр. 1/03.01.2019 г.)  

7. Закон за местното самоуправление и местната администрация, обн. ДВ бр. 77/1991 г., изм. ДВ бр. 

24/16.03.2018 г.  

8. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България, обн. ДВ бр. 12/2000 г., изм. и доп. ДВ бр. 28/29.03.2018 г.  

9. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 36/03.05.2019 г.)  

10. Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., доп. ДВ бр. 

42/28.05.2019 г.  

11. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 50/2008 г., изм. ДВ бр. 28/2018 г.  

12. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЗУСЕСИФ), обн. ДВ бр. 101/2015 г., изм. ДВ бр. 2/03.01.2018 г.  

13. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 80/2008 г., изм. и доп. ДВ 

бр. 28/29.03.2018 г.  

14. Правилник за прилагане на закона за териториално и селищно устройство, обн. ДВ, бр. 

21/09.03.1999 г.  

15. Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 50 от 

2008 г., изм. и доп., бр. 47, бр. 82 и бр. 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и бр. 98 от 

2014 г., бр. 9 и бр. 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и бр. 58 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г.  

16. Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 45/28.05.1996 г., изм. и доп. ДВ бр. 

1/03.01.2019 г.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/information/legislation/regulations/


17. Закон за енергията от възобновяеми източници, обн. ДВ бр. 35/03.05.2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 

38/08.05.2018 г.  

18. Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., доп. ДВ бр. 44/04.06.2019 г.)  

19. Закон за биологичното разнообразие, обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98/27.11.2018 г.  

20. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 86/30.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 56/16.07.2019 г.  

21. Закон за енергетиката, обн. ДВ бр. 107/09.12.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 64/03.08.2018 г.  

22. Закон за горите, обн. ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. ДВ бр. 17/23.02.2018 г.  

23. Закон за енергийната ефективност, обн. ДВ бр. 35/15.05.2015 г. изм. и доп. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.  

24. Закон за държавните помощи, обн. ДВ бр. 85/24.10.2017 г.  

25. Закон за устройство на черноморското крайбрежие (в сила от 01.01.2008 г., обн. ДВ бр. 48/15.06.2007 

г., изм. и доп. ДВ бр. 56/16.07.2019 г.) НАЦИОНАЛНИ  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ  

1. Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България (2012–2030 г.)  

2. Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 

2014–2030 г., http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/aktualizirana-

nacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na 

3. Годишни доклади за напредъка по изпълнението на оперативните програми за периода 2014–2020 г.  

4. Доклади/отчети за изпълнението на секторни стратегии за развитие, покриващи частично периода 

2014–2020 г. (в областите: икономика/малки и средни предприятия, туризъм, транспорт, околна среда, 

енергетика, пазар на труда, иновации и въвеждане на нови технологии, здравеопазване, образование, 

култура, социални дейности и др.)  

5. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. За надеждна, ефективна и по-чиста 

енергетика, 2011 г. 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/epsp/22_energy_strategy2020_.pdf 

6. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014–2020 г. 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-

republika-balgariya-2014-2020-g-1806-287.html  

7. Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., одобрена с РМС № 336/23.06.2017 г. 

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g 

8. Национален план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ), МИЕТ, 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf  

9. Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г., МЕ, 

http://www.seea.government.bg/documents/NPDEE_2017.pdf  

10. Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г., 

https://moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/_ /NPUO_2014-

2020.pdf  

11. Национален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп от 

следващо поколение (NGA), 

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgarian_Plan_for_NGA__2013_Final.pdf  

12. Национална здравна стратегия 2020 (2015 г.) 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf  

13. Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012–

2030 г.)  

14. Национална програма „Цифрова България 2015“, 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=767  

15. Национална програма за развитие: България 2020 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765  

16. Национална програма за развитие: България 2030  

17. Национална програма за реформи (НПР), http://www.minfin.bg/bg/867  

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/aktualizirana-nacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/aktualizirana-nacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/epsp/22_energy_strategy2020_.pdf
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g


18. Национална стратегия за адаптиране към климатичните промени, проект. МОСВ, 2018 г., 

https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-adaptaciya-kum-izmenenieto-na-klimata-i-

plan-za-dejstvie/  

19. Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в Р. България (2014–2020 

г.) https://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-na-msp-v-balgariya-

2014-2020-small-business-act-11- 285,html  

20. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–2020 г.) 

https://www.mon.bg/bg/  

21. Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп 2012–2015 г., 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773  

22. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, 2012 г.; 

https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-upravlenie-i-razvitie-na-vodniya-sektor-v-

republika-bulgariya/  

23. Национална стратегия за учене през целия живот (2014–2020 г.);  

24. ОПРР 2014–2020, ОПОС 2014–2020, ОПТТИ 2014–2020, ПРСР 2014–2020, ПМДР 2014–2020; ОПНОИР 

2014–2020  

25. Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014– 2020) („Хоризонт 

2020“), създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013  

26. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–

2020) – План за 2018–2020 г.  

27. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015–2020 – 

План за действие с междинни стойности към 2017 г.  

28. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014–2020  

29. Стратегия за развитие на държавната администрация 2014–2020 г, 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891  

30. Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014– 2020 г., 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=892  

31. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за 

периода 2015–2020  

32. Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016– 2022 г. 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1005  

33. Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010–2020 г., 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/Biowaste/biowaste_ 

strategy_2010.pdf  

34. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на 

територията на Р. България за периода 2011–2020 г, 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/cdw/NSPUOSR-final.pdf  

35. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–2020)  

36. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 

2012–2022, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/06/06/reshenie361-29-05-2018- 

nzk.pdf  

 

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИОНАЛНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

1. Годишни доклади за напредъка по изпълнението на ОПР; 

2. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на  Регионален план за развитие на  (2014–2020 

г.) ; 

3. Доклади за резултатите от междинните оценки на  ОПР и на РПР;  

4. Междинна оценка на ОСР (2014–2020 г.);  

5. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. 

http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%2020 14-

2020/NKPR%20proekt.pdf  



6. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. Актуализация 2019 г.  

7. Национална стратегия за регионално развитие на Р. България (2012–2022 г.)  

8. Областна стратегия за развитие на област  Рацград 2014–2020 г.  

9. Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие“ за 

периода 2014–2020 г., МРРБ 2012 г. http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx  

10. Социално-икономически анализ на СЦР  2019 г.  

 

ПУБЛИКАЦИИ  

1. Европейска комисия, Конкурентоспособност в регионите с ниски доходи и нисък растеж – доклад за 
изоставащите региони – SWD(2017) 132 final, 10.04.2017 г.  
2. Европейска комисия. Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно засилване на възможностите на 
европейските енергийни мрежи, COM(2017) 718 final, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM- 2017-718-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF  
3. Европейски съвет, 2019 г., Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на 
България за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България 
за 2019 г. COM(2019) 502 final https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-
semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-bulgaria_bg.pdf  
4. Регионални профили 2019 г., Институт за пазарна икономика. 
https://www.regionalprofiles.bg/bg/map-ec/  
5. Национален статистически институт (2018 г.)  
6. Community-led local development. Cohesion policy 2014–2020  
7. Farole, T., 2012, Competitiveness and Connectivity: Integrating Lagging Regions in Global Markets. World 
Bank. http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP93.pdf  

8 Eurostat Regional Yearbook 2017 (2016, etc.) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook  

9. World Economic Forum, 2018, The Global Competitiveness Report. 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018  

10. European Commission, 2010, A revised urban-rural typology, Directorates-General, 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5726181/KS-HA-10-001-15- EN.PDF/5499ee07-b61e-
4615-9631-ed76e2a31f81?version=1.0  

11. The Smart Guide to Culster Policy, 2016, http://ec.europa.eu/growth/content/smart-guide-cluster-
policy-published-0_en  
 

ДРУГИ  

1. Агростатистика, Министерство на земеделието и храните https://www.agrostat.bg/ISASPublic  

2. Актуален списък на недвижимите културни ценности с категория „национално значение“ 

(НИНКН) http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z=576  

3. Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични 

промени, Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/obshta_chast5ea 

57b35e2e39fef724cd5e98a2514dd.pdf  

4. Анализ на териториалния обхват на естествено възникнали териториални туристически 

образувания, МТ, 2015 г., 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/ p5.pdf  

5. Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието, 2018 г. МЗХГ, 

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/23/agraren_doklad_2018_G9 3lGgs.pdf  

6. Годишен доклад на Иновации.бг 2018 г., Фондация „Приложни изследвания и комуникации“  

7. Доклади от работни групи, разработени в изпълнение на проект „Мерки за преодоляване на 

демографската криза на Република България“, БАН.  

8. Европейска комисия, Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Доклад за изпълнение на Рамката на ЕС 

за национални стратегии за интегриране на ромите (2015 г.),Съобщение на Комисията до Европейския 

Парламент, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0299&from=EN  



9. Европейска комисия. Информационен документ, 2015 г., Как държавите членки и регионите на ЕС 

по-добре да инвестират и управляват средствата от Кохезионния фонд на Съюза, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4654_bg.htm  

10. Едрева, В. 2017, Минералните води на България – предпоставка за развитие на балнеоложки 

медицински туризъм http://www.voda.bg/news-12/info-723  

11. Индекс за регионална конкурентоспособност (RCI), Световен икономически форум за изчисляване 

на Глобалния индекс на конкурентоспособността 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/  

12. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 г. и последна актуализация, 

приета с Решение на МС № 374/13.07.2017 г., https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-

strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-1806-287,html  

13. Информация за проект № PGI02448 SUPPORT – „Подкрепа на местни правителства в 

нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014–2020, ИАНМСП, https://www.sme.government.bg/?page_id=37038  

14. Концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на 

мобилни мрежи от 5-то поколение (5G), МТИТС, 2019 г.  

15. Културните коридори на Югоизточна Европа 

https://seecorridors.eu/?w_p=23&w_l=1&w_c=5https://seecorridors.eu/?w_p=48&w_l=1  

16. Министерски съвет. Портал за обществени консултации; http://www.strategy.bg/  

17. МС, Решение № 153 от 24 февруари 2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република 

България и определяне на техните граници. 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=97D09417D0425A9CC 

C774BF64E49360B?idMat=62122  

18. Българско нематериално културно наследство, вписано към UNESCO 

https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=15  

19. Обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на UNESCO 

https://whc.unesco.org/en/statesparties/bg  

20. Окончателен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014– 2020 г.; 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/otsenka-na-programata/61#1;  

21. Окончателен доклад за изпълнението на Оперативна програма Административен капацитет, 2016 

г., http://www.opac.government.bg/.../Окончателен_доклад_за_изпълнението_на_ОПАК.docx  

22. Оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със 

средства от ЕС, Фондовете на ЕО в България, 2018 г.  

23. Публичен портал на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България 2020 (ИСУН 2020) http://2020.eufunds.bg/  

24. Регистър на туристическите атракции в България, 

http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

25. Резултати от участието на България в международно оценяване на учениците. PISA 2015, 

Природните науки и технологиите в училището на ХХІ век. Център за контрол и оценка на 

училищното образование. София, 2016 г., МОН http://copuo.bg/upload/docs/2016-

12/book_2016_web.pdf  

26. Решение на МС № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Националната здравна карта на 

Република България. Карта на спешната медицинска помощ, 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/06/06/reshenie361-29-05-2018- nzk.pdf;  

27. Сравнителен анализ на ВиК сектора в Република България за 2017 г., КЕВР 2018 г. 

www.dker.bg/uploads/documents/vik/sravnitelen_analiz_vik_18.pdf  

28. Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и 

социален комитет и комитета на регионите „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще 

Европейски действия за устойчивост“, OM/2016/0739 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN  



29. Форум на Европейската комисия, Стратегическа рамка за Европейско политическо сътрудничество 

в областта на образованието и обучението (ЕТ2020), https://ec.europa.eu/education/policies/european-

policy-cooperation/et2020- framework_bg  

30. CEDEFOP. 2018 skills forecast EN Bulgaria. 

http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_skills_forecast_2018_-_bulgaria.pdf 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/bulgaria  

31. E-Government Survey 2018, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-

Government-Survey-2018  

32. European Commission, 2016, Directorate General Human Resources and Security, Strategic Plan our 

vision for 2016–2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

hr_july2016_en_0.pdf  

33. The Travel & Tourism Competitiveness, Report 2017, Paving the way for a more sustainable and inclusive 

future, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf  

34. UN Econоmic and Social Council, 2006, Definition of basic concepts and terminologies in governance and 

public administration. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf  

35. WHO European Healthy Cities Network, Health 2020 A European policy framework and strategy for the 

21st century, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf  

36. WTTC, Report 2018, Importance & Economic Impact of Domestic Tourism, 

https://www.wttc.org/publications/2018/domestic-tourism/  

 



 

 

    Приложение № 1 
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отговорно за 

реализация на 
мярката  
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Р 
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Т 
Е 
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О 
Б 
Н 
О 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

М 1.1.1. 

 Изграждане и 
модернизиране на 
техническа 
инфраструктура за 
бизнес и 
предприемачество в 
Общината 

Разработване и 
реализиране на 
програма за 
оптимизиране 
инфраструктурата на 
бизнеса в 
промишленото 
производство на 
територията на 
общината /теренно и 
сградно осигуряване,  
транспортна 
инфраструктура, 
енергоснабдяване, 
далекосъобщения, ВиК, 
инсталации за 
отпадъци /твърди и 
течни/ 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

250 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони;  ОП 
Иновации и  
Конкурентоспособност 

2021-2027 

Специализирана 
администрация- 

Капитално 
строителство 
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М 1.1.2 

Подкрепа за  
предприемачество – 
ново стартиращи  
предприятия в 
приоритетни сектори, 
семейни предприятия, 
бързорастящи 
предприятия и други 

 Подготовка на лица, 
желаещи да развиват 
собствен бизнес, вкл. 
безработни и 
работещи, за 
планиране и 
стартиране на 
самостоятелна 
стопанска дейност и 
самонаемане; 
Предоставяне на 
подкрепа за започване 
на реална стопанска 
дейност и намиране на 
подходящи източници 
на финансиране, 
достъп до услуги и 
менторство за развитие 
на бизнес. 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси; 
Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони;  ОП 
Иновации и 
Конкурентоспособност 

2021-2027 
 Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М 1.1.3 

Подкрепа за 
предоставяне на услуги, 
насочени към развитие 
на предприемачеството 
и подобряване на 
елементи на бизнес 
средата; 

 Предоставяне на 
комплекс от обучения и 
услуги, които да 
подпомогнат целевите 
групи в разработката и 
преценката на 
предприемаческите им 
идеи, придобиването 
на нужни за 
управлението и 
развитието на бизнеса 
знания и умения и 
разработването на 
бизнес идеите в 
жизнеспособни планове 
за реализация на 
реална стопанска 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 



А 
Т 
А 

дейност; 

М 1.1.4 

Насърчаване на 
дигиталната 
трансформация на 
предприятията 

 Подкрепа за 
инвестиции, насочени 
към въвеждането на 
цифрови решения и 
програми, вкл. системи 
за електронно 
разплащане сред МСП, 
подобряване на бизнес 
средата в областта на 
цифровата 
трансформация. 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони;  ОП 
Иновации и 
Конкурентоспособност 2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ 

М.1.2.1 

Изграждане на умения и 
компетентности в 
съответствие с 
регионалния пазар на 
труда 

Придобиване на нови 
професионални знания 
и умения по време на 
работа, вкл.  обучение в 
ключови 
компетентности 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

50 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 



М.1.2.2 

Включване на 
безработни младежи в 
стажуване и чиракуване, 
субсидирана 
заетост, включително за 
първа работа, с цел 
устойчива интеграция 
на пазара на 
труда 

Пакет от мерки 
насочени към 
дългосрочно 
безработни лица за 
преодоляване на 
липсата на 
квалификация, 
образование, навици, 
мотивация и работа, в 
т.ч. 
мотивиране, обучение 
за придобиване на 
умения за учене, 
професионално 
ориентиране, 
професионално 
обучение, КК, 
чиракуване, др. 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.1.2.3 

Повишаване на 
квалификацията и 
преквалификация на 
заети лица в контекста 
на регионалните и 
местните потребности 
от квалификация на 
работната сила 

Целева подкрепа за 
повишаване на 
квалификацията и 
преквалификация на 
заети 
лица; Осигуряване на 
гъвкави възможности за 
обучения, 
усъвършенстване и 
преквалифициране, 
включително обучения 
на работното място 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 



М.1.2.4 

Активиране и подкрепа  
при търсенето на 
работа, съответствие 
между търсене и 
предлагане,  

Предоставяне на 
посреднически услуги 
на пазара на труда, 
активиране на 
неактивни лица, 
организиране и участие 
в трудови борси и др. 
подкрепящи услуги за 
заетост. Предоставяне 
на ндивидуализирани 
услуги за 
нискоквалифицираната 
работна ръка 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

50 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.1.2.5 

Подпомагане на МСП за 
запазване на работните  
места 

Предоставяне на 
стимули за 
работодателите при 
откриването на нови 
работни места, в т.ч. 
инвестиции за 
подобряване качеството 
на работните места и 
оборудване и 
адаптиране на нови 
работни места 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

150 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО  И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО  

М.1.3.1 

Модернизиране и 
технологично 
обновяване на 
стопанства и 
инфраструктура в 
селското и горското 
стопанство 

Строителство или 
обновяване на сгради и 
на друга недвижима 
собственост, използвана 
за земеделското 
производство, 
включително такава, 
използвана за опазване 
компонентите на 
околната среда; 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 000 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 



Закупуване на нови 
машини, 
съоръжения и 
оборудване, 
необходими за 
подобряване на 
земеделския 
производствен 
процес 

М.1.3.2 

Модернизация и 
технологии за прецизно 
земеделие за 
подобряване на 
ефективността на 
производството 

Подкрепа за 
модернизацията и 
технологично 
обновяване на малките 
и средни стопанства, 
включително чрез 
технологии, постигащи 
по-високи екологични 
стандарти и водещи до 
сравнителни пазарни 
предимства. 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М.1.3.3 

Насърчаване развитието 
на биологичното 
земеделие 

Подкрепа за стопани, 
занимаващи се с 
биологично земеделие 
не само с финансови 
средства, а и със съвети 
за добри практики или 
за нови и новаторски 
решения. По този 
начин може да се 
подобри ефективността 
и да се увеличат 
маржовете на печалба. 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 



М.1.3.4 

Запазване и устойчиво 
развитие на горите 

Инвестиции за 
подобряване 
жизнеспособността на 
горите 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

250 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

М.1.4.1 

Възстановяване и 
социализация на 
паметниците на 
културното наследство 

Възстановяване, 
реставрация, 
консервация, 
въвеждане на 
съвременни форми на 
експониране на 
паметниците на 
културното наследство 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М.1.4.2 

Развитие на различни 
видове туризъм 
(културен, религиозен, 
познавателен, еко и 
приключенски, селски 
туризъм)  

Разработване на 
продуктова концепция, 
основаваща се на 
съвременни 
тематични 
интерпретационни 
подходи; 
разработването и 
осъществяването на 
проекти на културния 
туризъм, финансирани 
със средства по 
различни програми 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

250 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.1.4.3 

Повишаване 
професионалната 
квалификация на 
заетите в туризма 

Повишаване на 
професионалната и 
езикова квалификация 
на работещите в 
туристическия отрасъл, 
като по този начин се 
посрещнат по-добре 
нуждите на 
работодателите от 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 
Оперативна програма 

за развитие на 
човешките ресурси;  

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 



квалифицирани кадри 
и да се стимулира 
интереса на 
работещите към учене 
през целия живот. 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ЦЕЛ 2.1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО И ЗАВЪРШВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

М.2.1.1.1 

Обхващане и задържане 
в образователната 
система на деца и 
ученици в задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст като 
местна и регионална 
политика 

Механизъм за 
съвместна работа на 
институциите по 
обхващане и включване 
в образователната 
система на деца и 
ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

50 000 
Оперативна програма 

за образование 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.1.1.2 

Дигитална 
трансформация на 
училищното 
образование,  и 
обучение 

Обучение на учителите 
в областта на 
цифровото образование 
и цифровите 
компетентности на 
учителите;Насърчаване 
на използването на 
цифрови 
педагогически методи-
цифровите 
инструменти и новите 
педагогически методи 
трябва да 
представляват 
неразделна част от 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 
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обучението на 
учителите. 

М.2.1.1.3 

Въвеждане на иновации 
в училищата  

Подкрепа за 
иновативни учебни 
програми, иновативни 
класни стаи и 
иновативни училища 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

150 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.1.1.4 

Опознаване на 
традициите 

Изучаване на 
традициите чрез 
разнообразни дейности 
и занимания на 
територията на 
местните  училища 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 
Оперативна програма 

за образование 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА ТРУДА 

М.2.1.21 

Предлагане на обучение 
по професии и 
специалности с 
приоритетно значение 
за регионалния пазар на 
труда 

Разработване на 
гъвкави модулни 
учебни планове и 
програми по професии, 
отчитащи реалните 
нужди на пазара на 
труда 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.1.2.2 

Разширяване на 
системите и 
насърчаване на ученето 
през целия живот; 

Програми за 
ограмотяване на 
възрастни. 
Придобиване на по-
добра цифровата 
грамотностосновно 
сред ромското 
население и други 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

100 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 
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уязвими групи 

ЦЕЛ 2.1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

М.2.1.3.1 

Обновяване на 
материалната база на 
образователната 
инфраструктура 

Модернизиране и 
изграждане на нова 
материална база на 
предучилищното 
образование, училища, 
центрове за подкрепа за 
личностно развитие, 
общежития, спортни 
площадки и салони . 
Доставка и монтаж на 
специфични и 
иновативни 
инструменти и 
оборудване за 
подкрепената 
инфраструктура 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 000 000 
Оперативна програма 

за образование 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

М.2.1.3.2 

Изграждане на 
инфраструктура за 
цифровизация на 
образованието 

Засилване на 
употребата на ИКТ като 
част от 
модернизираната 
образователна 
инфраструктура 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ 

ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

М.2.2.1.1 

Подобряване достъпа на 
населението до здравни 
услуги и изграждане на 
филиал на ЦСМП 

Териториално 
фокусиране на 
интервенциите, което 
да подобри достъпа на 
населението до 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Интегрирани 
териториални 
инвестиции (ИТИ) 2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 
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първична, 
специализирана и 
болнична помощ 

М.2.2.1.2 

Осигуряване на 
медицинска помощ в 
отдалечени и 
труднодостъпни места 

Създаване на мобилни 
екипи към областните 
лечебни заведения за 
осигуряване на 
медицинска помощ в 
отдалечени и 
труднодостъпни места;  

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Интегрирани 
териториални 
инвестиции (ИТИ) 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.2.1.3 

Осигуряване на по-
добри условия на 
лекарите 

Финансиране на нови 
условия за предлагане 
на услуги от 
общопрактикуващи 
лекари в 
труднодостъпни 
региони 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Интегрирани 
териториални 
инвестиции (ИТИ) 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.2.1.4 

Разкриване на нови 
социални услуги за 
възрастни хора 

Създаване на социални 
услуги, насочени към 
възрастни и болни хора 
(хосписи); Създаване на 
нови социални услуги 
за резидентна грижа за 
възрастни 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.21.5 

Разкриване на нови 
нови социални и 
интегрирани здравно-
социални услуги за 
резидентна грижа за 
лица с увреждания 

Създаване на нови 
социални и 
интегрирани здравно-
социални услуги за 
резидентна грижа за 
лица с увреждания; 
Създаване на 
съпътстващи 
специализирани и 
консултативни 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

200 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 



З 

В 

И 

Т 

И 

Е 

Н 

А 

С 

О 

Ц 

И 

А 

Л 

Н 

И 

Т 

Е 

социални услуги за 
лица с увреждания 

М.2.2.1.6 

Предоставяне на 
социални услуги за 
семейства и деца в риск 

Създаване на други 
видове социални 
услуги (за спешно 
настаняване, ранна 
интервенция, 
консултативни за деца 
и семейства и т.н.) 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

150 000 

Оперативна програма 
за развитие на 
човешките ресурси 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.2.1.7 

Обновяване  на 
съществуващи социални 
обекти 

Подобряване на 
средата в съществуващи 
социални услуги/ 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

350 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП ДО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

М.2.2.1.1 

Модернизиране на 
културни организации 
и сгради 

Поддържане и 
обогатяване на 
културната 
инфраструктура и 
оборудване за 
културни организации 
и сгради.  

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.2.1.2 

Опазване, развитие и 
популяризиране на 
културното наследство и 
културните услуги 

Възстановяване и 
поддръжка на 
туристически обекти с 
историческо и 
културно значение, 
включително опазване 
и защита на 
материалното и 
нематериалното 
природно, историческо 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Интегрирани 
териториални 
инвестиции (ИТИ) 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 
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и културно наследство 

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

М.2.2.3.1 

Подобряване на 
училищната спортна 
инфраструктура 

Ремонт, реконструкция, 
изграждане на 
спортните съоръжения 
в училищата 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.2.3.2 

Обновяване на 
спортните съоръжения в 
населените места 

Поддържане на 
открити и закрити 
спортни площи, 
строителство на нови 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М.2.2.3.3 

Създаване на условия за 
спорт в общината 

Създаване на условия за 
спорт в свободното 
време и спорт за всички 
и увеличаване на 
мобилността на 
населението от всички 
възрастови групи 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

200 000 

Стратегически план за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ 

ЦЕЛ 3.1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА  

М 3.1.1.1 

Обновяване на 
участъците  от 
Републиканската пътна 
мрежа 

Рехабилитация и 
реконструкция на 
Републиканската пътна 
мрежа  ІІІ клас 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

5 000 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

М 3.1.1.2 

Поддържане и 
обновяване на 
общинската пътна и 
улична мрежа 

Рехабилитация и 
реконструкция на 
общинската пътна 
мрежа и уличната 
мрежа 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

3 000 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 
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М3.1.1.3 

Подобряване на 
вътреобщинската 
свързаност на 
населените места 

Подобряване на 
връзката между 
населените места в 
общината и региона 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 000 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М3.1.1.4 

Изграждане на 
пешеходни алеи и 
велоалеи между 
наслените места в 
общината 

Изграждане на 
велоалеи и 
веломаршрути 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М3.1.1.5 

Подобряване на 
транспортния достъп до 
туристически обекти  

Изграждане на пътна 
достъпност до обектите 
на културно-
природното наследство 
в общината 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

250 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

ЦЕЛ 3.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ 

М3.1.1.6 

Осигуряване на мрежа 
от информационни и 
комуникационни 
технологии от  високо 
ниво до обекти на 
публичните услуги в 
здравеопазването, 
образованието, 
социалното 
подпомагане и 
културата 

Изграждане на 
инфраструктура за 
използване на ИКТ 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА 

ЦЕЛ 3.2.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

М 3.2.1.1 

Подобряване 
техническото състояние 
на водопроводните 
системи 

Реконструкция и 
модернизация на 
амортизираната 
водопроводна мрежа 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 500 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 
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М 3.2.1.2 

Рекултивация на 
нераглементирани депа 
за ТБО 

Рекултивацията на 
депата за битови 
отпадъци, които не 
отговарят на 
нормативните 
изисквания 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

М 3.2.1.3 

Опазване чистотата на 
въздуха 

Мерки за намаляване 
на замърсяването на 
въздуха от битовото 
отопление и 
транспорта 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

150 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Опазване на 
природната среда 

и проекти 

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ 

М 3.2.2.1 

Диверсификация на 
енергийните доставки и 
нарастване дела на 
възобновяемите 
източници 

Инвестиции за 
въвеждане на ВЕИ в 
обществени и частни 
сгради 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 000 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М 3.2.2.2 

Подобряване на 
енергийната 
ефективност  

Мерки за Повишаване 
на енергийната 
ефективност на 
обществени и 
жилищни сгради, 
улично осветление 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 000 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

М 3.2.2.3 

Газификация на 
обществени и битови 
обекти 

Изграждане на 
газопреносни и 
разпределителни 
мрежи за битова 
газификация 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

3 000 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 

М 3.2.2.5 

Високоефективно 
комбинирано 
производство на 
енергия, районни  
отоплителни и 
охладителни системи 

Мерки за подкрепа на 
предприятия за 
внедряване на 
комбинирано 
производство на 
енергия, районни  
отоплителни и 
охладителни системи 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 
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Насърчаване и 
намаляване на 
енергийната 
интензивност в 
домакинствата 

Подкрепа на 
домакинства за 
намаляване на 
енергийната 
интензивност 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

250 000 

Стратегически план за 
развитие на 

земеделието и 
селските райони 

2021-2027 
Инвестиционни 

програми и 
проекти 

ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е 
КОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА 

М 
3.2.3.1. 

Опазване на 
идентичността на 
природното наследство 
и наследеното 
биологично 
разнообразие 

Дейности за ефективна 
защита и използване на 
икономическия 
потенциал на 
природните и 
защитените територии 
с международна 
значимост – постигане 
на баланс между 
екологични функции и 
екосистемни услуги 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

350 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Опазване на 
природната среда 

и проекти 

М 
3.2.3.2. 

Включване в проекти за 
трансгранично 
сътрудничество  

Създаване на 
трансгранични 
екологични коридори, 
на база на нормативна 
основа и изграждане на 
капацитет за 
управление и взаимно 
екологосъобразно 
ползване на 
природното богатство 
по модела на „Зелен 
Коридор“ или други 
европейски проекти 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

250 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Опазване на 
природната среда 

и проекти 



М 
3.2.3.3. 

Изграждане на „зелена“ 
инфраструктура 

Подобряване на 
свързаността между 
съществуващите 
природни зони, за да се 
противодейства на 
разпокъсването и да се 
повиши тяхната 
екологична 
съгласуваност, 
например чрез 
опазване на живите 
плетове, ивиците дива 
природа покрай нивите 
и малките речни 
корита; 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

200 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Опазване на 
природната среда 

и проекти 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

М 3.3.1 

Активизиране на 
трансграничните 
контакти и разширяване 
на сътрудничеството със 
съседните гранични 
райони 

Включване на 
общината в  проекти за 
трансгранично 
сътрудничество 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

800 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М 3.3.2 

Инвестиции за 
повишаване на местното 
предприемачество и 
насърчаване 
конкурентоспособността 
на МСП (които да бъдат 
привлечени като 
директни получатели на 
помощта по програмите 
за трансгранично 
сътрудничество) 

Включване на МСП в 
трансгранични проекти 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Инвестиционни 
програми и 

проекти 



М 3.3.3 

Развитие на 
трансгранично 
сътрудничество за 
решаване на съвместни 
екологични проблеми 

Включване в 
инициативи за 
превенция на 
риска/предотвратяване 
и смекчаване на 
последствията от 
климатичните промени 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

1 000 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Опазване на 
природната среда 

и проекти 

М 3.3.4 

Развитие на 
алтернативни форми на 
туризъм с по-висока 
добавена стойност 

Инвестиране в общи 
продукти и услуги, 
свързани с 
историческото, 
природното и 
културното наследство, 
със силен акцент върху 
създаването на заетост 
за малките и семейните 
предприятия 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

500 000 
Интегрирани 
териториални 

инвестиции (ИТИ) 
2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 

М 3.3.5 

Трансгранични проекти 
в областта на 
споделените здравни 
услуги 

Трансгранично 
сътрудничество и 
партньорства, 
включително в 
трансграничните 
региони, с цел 
трансфер и прилагане в 
голям мащаб на 
иновативни, 
включително цифрови 
решения, например 
чрез европейските 
референтни мрежи 

Цялата 
територия 
на Община 

Самуил 

300 000 

Интегрирани 
териториални 
инвестиции (ИТИ)„ЕС 
в подкрепа на 
здравето“ (EU4Health) 

2021-2027 

Образование,  
социални 
дейности , 

култура, младежки 
дейности и спорт 



  Приложение № 1А         

  
    Индикативен списък на важни за общината проекти, 

които да бъдат включени в ПИРО на община  САМУИЛ за периода 2021-2027 г.  

  Проекти 
Проектна 
готовност  

Индикативен 
срок на 

изпълнение 
(месеци) 

Общ индикативен бюджет 
на проектната идея (в хил. 

лв.) 
Допълнителна информация, 

очакван източник на финансиране 

1 
Увеличаване на трайните насаждения (лозя, 
овощни градини) 

  2021-2027 10000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

2 
Изграждане и модернизиране на 
хидромелиоративна инфраструктура 

  2021-2027 4000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

3 
Увеличаване на площите за  поливното 
земеделие и развитие на 
зеленчукопроизводство 

  2021-2027 2000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

4 
Създаване, модернизация и разширяване на 
животновъдни обекти 

  2021-2027 4000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

5 
Стартова помощ за млади фермери  и 
технологично обновяване на земеделските 
стопанства 

  2021-2027 3000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

6 
Инвестиции в преработка на селскостопанска 
продукция 

  2021-2027 2000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

7 Насърчаване развитието на пчеларството   2021-2027 1 000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

8 

Насърчаване сдружаването на 
производителите и кооперирането на 
участниците във веригата за реализация на 
земеделски продукти и храни 

  2021-2027 250 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 



9 
Залесяване на пустеещи и на неземеделски 
земи 

  2021-2027 1 000 
ПРСР и др. донорски 

програми/Частни инвестиции 

10 
Подобряване превенцията срещу горски 
пожари 

  2021-2027 150 
ПРСР и др. донорски 

програми/Частни инвестиции 

11 
Подобряване стопанисването и 
икономическата стойност на горите 

  2021-2027 100 
ПРСР и др. донорски 

програми/Частни инвестиции 

12 
Създаване на ловни бази и развитие на 
ловното стопанство 

  2021-2027 100 
ПРСР и др. донорски 

програми/Частни инвестиции 

13 
Създаване на нови конкурентоспособни 
предприятия в промишлеността, търговията, 
услугите и туризма 

  2021-2027 5 000 
Частни инвестиции /ОПИК/ПРСР 

и др. донорски програми 

14 
Помощ при стартиране на неселскостопански 
дейности в селските райони 

  2021-2027 1 000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

15 
Създаване на къщи за гости и места за 
настаняване в община Самуил 

  2021-2027 1 000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

16 
Разработване на стратегия за привличане на 
инвестиции и реализация на публично-
частни партньорства 

  2021-2027 50 
ОПДУ/Общински бюджет и др. 

донорски програми 

17 

Създаване на каталог с информация за 
свободни общински терени, сгради и услуги, 
за които се търсят инвеститори и частни 
партньори 

  2021-2027 50 
ОПДУ/ОПИК/Общински бюджет 

и др. донорски програми 

18 
Активен маркетинг и реклама на 
икономическия потенциал на общината 

  2021-2027 100 
ОПДУ/ОПИК/Общински бюджет 

и др. донорски програми 



19 
Създаване на местен пазар на 
производителите на селскостопанска 
продукция 

  2021-2027 3 000 
Частни инвестиции/ ПРСР и др. 

донорски програми 

20 
Подобряване на достъпа, инфраструктурата, 
развитие на рибовъдство и риболовен 
туризъм на язовири в община Самуил 

  2021-2027 1 000 
Частни инвестиции/ ОПМДР и др. 

донорски програми  

21 
Развитие на международно сътрудничество и 
връзки с побратимени градове 

  2021-2027 250 ОПДУ и др. донорски програми 

22 
Създаване и разширяване дейността на 
Местна инициативна група (МИГ) 

  2021-2027 250 ПРСР и др. донорски програми 

23 
Създаване на общинска стратегия и програма 
за развитие на туризма 

  2021-2027 5 
Общински бюджет/ОПДУ и др. 

донорски програми 

24 
Развитие на интегриран туризъм, базиран на 
природно-ландшафтните и културни 
дадености и ресурси 

  2021-2027 500 ПРСР и др. донорски програми 

25 
Маркетингови и рекламни дейности за 
привличане на туристи 

  2021-2027 70 
ПРСР/Общински бюджет и др. 

донорски програми 

26 
Възстановяване, опазване, експониране, 
социализиране, оборудване на туристически 
атракции  

  2021-2027 2 000 ПРСР и др. донорски програми 

27 Изграждане на екопътеки в община Самуил   2021-2027 200 
ПРСР/МОСВ и др. донорски 

програми 

28 
Стартиране на самостоятелна стопанска 
дейност 

  2021-2027 300 ОПРЧР и др. донорски програми 

29 
Обучения на безработни лица за 
разработване и управление на собствен 
бизнес 

  2021-2027 500 ОПРЧР и др. донорски програми 

30 
Наемане на работа на млади хора за 
чиракуване и стажуване 

  2021-2027 350 ОПРЧР и др. донорски програми 

31 
Старт в кариерата за лица завършващи 
средно и висше образование 

  2021-2027 350 ОПРЧР и др. донорски програми 

32 
Подобряване на условията и повишаване 
безопасността на труда 

  2021-2027 100 ОПРЧР и др. донорски програми 



33 
Осигуряване на редовен обществен транспорт 
и преференции за пътуване до работното 
място за насърчаване на трудовата мобилност  

  2021-2027 600 ОПРЧР и др. донорски програми 

34 
Обучителни курсове за квалификация и 
преквалификация на безработни лица 

  2021-2027 200 
ОПРЧР/Красива България и др. 

донорски програми 

35 
Обучителни курсове за повишаване на 
пригодността за заетост на работната сила, в 
т.ч. за лица над 50-годишна възраст 

  2021-2027 120 ОПРЧР и др. донорски програми 

36 

Насърчаване на социалната икономика и 
социалните предприятия, включително 
осигуряване на адаптирани работни места за 
нуждите на хора с увреждания 

  2021-2027 1 000 ОПРЧР и др. донорски програми 

37 
Обучителни и мотивационни курсове за 
интегриране на маргинализираните групи в 
пазара на труда 

  2021-2027 120 ОПРЧР и др. донорски програми 

38 
Рехабилитация и ремонт на пътища от 
републиканска пътна мрежа на територията 
на община Самуил 

  2021-2027 10 000 
АПИ/Републикански бюджет и др. 

донорски програми 

39 
Рехабилитация, ремонт и/или изграждане на 
общинска пътна мрежа 

  2021-2027 5 000 
ПРСР/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

40 
Рехабилитация на улична мрежа във всички 
села от общината 

  2021-2027 15 000 
ПРСР/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

41 

Подобряване на облика на населените места и 
качеството на живот в община Самуил, чрез 
рехабилитация на улична мрежа във всички 
населени места на общината. 

  2021-2027 1 358 
Републикански бюджет и др. 

донорски програми 



42 
Подобряване облика на населените места и 
качеството на живот в община Самуил чрез 
физическо обновяване на улична мрежа  

  2021-2027 1 615 ПРСР и др. донорски програми 

43 
Благоустрояване на площади във всички села 
от общината 

  2021-2027 5 000 ПРСР и др. донорски програми 

44 
Благоустрояване на централната част на             
с. Самуил и с.Владимировци 

  2021-2027 1 500 ПРСР и др. донорски програми 

45 
Изграждане на ЖП надлез над ЖП линията в 
с. Самуил 

  2021-2027 1 500 
АПИ/Държавен бюджет или др. 

донорски програми 

46 
Осигуряване на автобуси и микробуси за 
обслужване на общинска транспортна схема 

  2021-2027 1 000 
Републикански бюджет/Общински 
бюджет или др. донорски програми 

47 Изграждане на автогара и автобусни спирки   2021-2027 500 
ПРСР/ Републикански 

бюджет/Общински бюджет или др. 
донорски програми 

48 
Изграждане на ПСОВ, канализация и 
водопровод в с. Самуил 

  2021-2027 19 500 
ПРСР/ОПОС и др. донорски 

програми 

49 
Изграждане на ПСОВ, канализация и 
водопровод в с. Владимировци 

  2021-2027 22 130 
ПРСР/ОПОС и др. донорски 

програми 

50 Допълнително водоснабдяване на с. Самуил   2021-2027 1 373 
ПРСР/ПУДООС/ОПОС и др. 

донорски програми 

51 
Подмяна на водопроводната мрежа в 
населени места от общината 

  2021-2027 10 000 
ПРСР/ОПОС/ПУДООС и др. 

донорски програми  

52 
Актуализиране на План за действие при 
природни бедствия и аварии 

  2021-2027 5 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 



53 
Брегоукрепване, почистване на речни корита 
и изграждане на мостове 

  2021-2027 2 500 
МОСВ/ Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

54 
Почистване, обезопасяване и благоустрояване 
на дерета 

  2021-2027 1 000 
МОСВ/ Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

55 
Обезопасяване и укрепване на язовири в 
община Самуил 

  2021-2027 3 000 
ОПМДР/МОСВ/Републикански 
бюджет/Общински бюджет и др. 

донорски програми 

56 
Изграждане на стена на язовир в с. 
Владимировци 

  2021-2027 250 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

59 
Осигуряване на широколентов достъп и 
подобряване качетвото и обхвата на 
мобилните услуги 

  2021-2027 10 000 
ПРСР / Републикански бюджет/ 

Експлоатационни дружества и 
мобилни оператори и др. 

60 
Въвеждане на ВЕИ в общинска 
инфраструктура 

  2021-2027 1 000 
ПРСР/Европейски фондове / 

Частни инвестиции и др. донорски 
програми 

61 
Повишаване енергийната ефективност на 
жилищни и обществени сгради 

  2021-2027 2 500 
Европейски фондове/ Частни 

инвестиции и др. донорски 
програми 



62 
Въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление в населените места на община 
Самуил 

  2021-2027 5 000 
ПРСР/МФ „Козлодуй”/ПРСР/ 

Републикански бюджет/Общински 
бюджет и др. донорски програми 

63 
Актуализиране на Общ устройствен план на 
община Самуил 

  2021-2027 50 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

64 
Разработване на ПУП и специализирани 
кадастрални карти 

  2021-2027 150 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

65 
Разработване на Програма за опазване на 
околната среда и управление на отпадъците  
на територията на община Самуил 

  2021-2027 10 
Общински бюджет/ОПДУ и др. 

донорски програми 

66 

Разработване на краткосрочна и дългосрочна 
общински програми за енергийна 
ефективност и насърчаване използването на 
ВЕИ и биогорива 

  2021-2027 5 
Общински бюджет и др. донорски 

програми 

67 Паспортизация на всички общински сгради   2021-2027 60 
ОПДУ/Общински бюджет и др. 

донорски програми 

68 
План за управление на Защитените местности 
в общината 

  2021-2027 10 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

69 
Изграждане на площадки за преработка и 
компостиране на биологични отпадъци 

  2021-2027 5 000 
ПРСР/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 



70 
Създаване на площадка за депониране на 
строителни отпадъци 

  2021-2027 250 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

71 
Обезвреждане и извозване на негодни за 
употреба пестициди с изтекъл срок от два 
склада в с. Владимировци 

  2021-2027 100 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

72 

Повишаване капацитета на общинската 
администрация и общинския съвет за                  
управление, изпълнение, наблюдение и 
оценка на планови и стратегически 
документи 

  2021-2027 100 
ОПАК/ОПДУ и др. донорски 

програми 

73 
Предоставяне на услуги на „едно гише”, 
електронни и изнесени административни 
услуги 

  2021-2027 90 ОПДУ и др. донорски програми 

74 

Обмен на опит с чуждестранни общини и 
въвеждане на добри практики за подобряване 
на ефективността в работата на служителите 
от администрацията 

  2021-2027 250 ОПДУ и др. донорски програми 

75 
Ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради 
на кметства в селата на община Самуил 

  2021-2027 500 ПРСР и др. донорски програми 

76 
Ремонт, обзавеждане и оборудване на 
сградите на Общинска администрация – 
Самуил 

  2021-2027 500 
ПРСР/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

77 
Повишаване на административната култура, 
публичност и информиране на обществото 

  2021-2027 5 
Общински бюджет и др. донорски 

програми 

78 

Изграждане на Полицейски участък към 
структурата на МВР за територията на 
община Самуил със служители за всички 
населени места 

  2021-2027 1 500 
Републикански бюджет и др. 

донорски програми 



79 
Противодействие на битовата престъпност в 
общината, включително чрез доброволци 

  2021-2027 35 
Общински бюджет и др. донорски 

програми 

80 
Въвеждане на видеонаблюдение и контрол за 
противодействие на престъпността 

  2021-2027 250 
ПРСР/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

81 
Ремонт и обновяване на лечебни заведения за 
извънболнична помощ и медицински 
кабинети 

  2021-2027 650 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

82 
Осигуряване на мобилност и повишаване 
достъпността на медицинските услуги 

  2021-2027 300 
Общински бюджет,  

Републикански бюджет и др. 
донорски програми 

83 
Преустройство на съществуваща сграда в 
ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост в с. Голяма вода 

  2021-2027 300 
Красива България/ 

Общински бюджет и др. донорски 
програми 

84 
Преустройство на съществуваща сграда в 
Защитено жилище за  лица с умствена 
изостаналост в с. Кривица 

  2021-2027 280 
Красива България/ 

Общински бюджет и др. донорски 
програми 

85 
Преустройство на съществуваща сграда в 
ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция в с. 
Ножарово 

  2021-2027 250 
Красива България/ 

Общински бюджет и др. донорски 
програми 

86 
Създаване на Дневен център за стари хора в с. 
Самуил 

  2021-2027 200 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

87 
Създаване на Комплекс за подкрепа на стари 
хора 

  2021-2027 150 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 



88 
Създаване на Хоспис за резидентна грижа в с. 
Самуил и осигуряване на нова линейка с 
медицинско оборудване 

  2021-2027 800 
ПЧП/ Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

89 
Реформиране на ДПЛУИ с. Самуил в Дом за 
стари хора 

  2021-2027 890 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

90 

Подобряване на материално-техническата 
база на съществуващите социални услуги и 
осигуряване на адаптирана социална среда за 
хора с увреждания 

  2021-2027 250 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

91 
Разширяване обхвата на услугата Домашен 
социален патронаж в с. Самуил 

  2021-2027 100 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

92 
Разширяване обхвата на услугата Домашен 
социален патронаж в с. Владимировци 

  2021-2027 256 
Републикански бюджет и др. 

донорски програми 

93 
Предоставяне на услугите „Личен асистент”, 
„Социален асистент” и „Домашен помощник” 

  2021-2027 120 ОПРЧР и др. донорски програми 

94 
Обществена трапезария за социално слаби 
лица 

  2021-2027 140 
МТСП/ОПРЧР и др. донорски 

програми 

95 
Създаване на Бюро за социални услуги и 
консултации 

  2021-2027 50 
МТСП/ОПРЧР/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 

96 
Предоставяне на социални услуги за деца и 
техните родители 

  2021-2027 150 
МТСП/Републикански 

бюджет/Общински бюджет и др. 
донорски програми 



97 

Осигуряване на условия за реализиране на 
задължително образование с фокус върху 
децата в риск и деца от малцинствени групи, 
включително реинтеграция и намаляване 
броя на отпадащите от образователната 
система  

  2021-2027 200 
ОПНОИР/МОН и др. донорски 

програми 

98 
Целодневна организация на учебния процес в 
средищните общински училища на Самуил 

  2021-2027 1 000 
ОПНОИР/МОН и др. донорски 

програми 

99 
Ремонт, оборудване и обзавеждане на детски 
заведения в община Самуил 

  2021-2027 500 
Републикански бюджет/Общински 

бюджет и др. донорски програми 

100 
Ремонт и оборудване на физкултурни салони 
в учебните заведения на община Самуил 

  2021-2027 800 
ПРСР/Републикански бюджет и др. 

донорски програми 

101 
Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
училища в община Самуил 

  2021-2027 3 000 
ПРСР/Републикански бюджет и др. 

донорски програми 

102 
Подмяна на отоплителни системи и 
инсталации в училища в община Самуил 

  2021-2027 800 
ПРСР/МФ 

„Козлодуй”/Републикански 
бюджет и др. донорски програми 

103 
Обновяване и оборудване на учебни 
кабинети, образователни лаборатории, 
работилници и компютърни кабинети 

  2021-2027 150 ОПНОИР и др. донорски програми 

104 

Адаптиране на детски площадки и спортни 
съоръжения в детски и учебни заведения към 
изискванията за безопасност и 
функционалност 

  2021-2027 200 
Общински бюджет, Републикански 

бюджет или други източници 

105 
Осигуряване на нови училищни автобуси за 
учениците от община Самуил 

  2021-2027 150 МОН и др. донорски програми 



106 
Съхраняване, реставрация, консервация и 
социализиране на културно-историческото 
наследство 

  2021-2027 500 
ОПРР, чрез Министерство на 

културата, Републикански бюджет 
и други източници 

107 
Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
читалища в община Самуил 

  2021-2027 3 000 
ПРСР Министерство на културата, 

Републикански бюджет и други 
източници 

108 
Възстановяване и опазване на религиозни 
храмове на територията на община Самуил 

  2021-2027 2 000 
ПРСР, Републикански бюджет и 

други източници 

109 
Насърчаване дейността на самодейните 
художествени състави 

  2021-2027 50 
Общински бюджет, Спонсори, 

Дарители и др. източници 

110 
Създаване и популяризиране на ежегоден 
традиционен фестивал на етносите 

  2021-2027 70 
Общински бюджет, Спонсори, 

Дарители и др. източници 

111 
Изграждане и обновяване на спортни  
комплекси в община Самуил 

  2021-2027 3 000 
ПРСР или ПЧП и др. донорски 

програми 

112 
Изграждане и/или реконструкция на 
футболни игрища в община Самуил 

  2021-2027 900 
ПРСР/ММС и др. донорски 

програми 

113 
Изграждане на нови, обновяване и 
обезопасяване на съществуващи детски 
площадки в община Самуил 

  2021-2027 200 ПРСР и др. донорски програми 

114 
Изграждане на нови, обновяване и 
обезопасяване на съществуващи спортни 
площадки в община Самуил 

  2021-2027 200 ПРСР и др. донорски програми 

115 
Подкрепа за развитие на местни спортните 
клубове и млади спортни таланти 

  2021-2027 50 
Общински бюджет, Спонсори, 

Дарители и др. източници 

116 

Създаване на условия за пълноценно 
използване на свободното време и превенция 
на рисковото поведение сред децата и 
младите хора 

  2021-2026 80 
ОПРЧР/МОН и др. донорски 

програми 



  Общ индикативен бюджет на всички проекти 197 047 лв.   

 
  

    
Приложение № 2 

   
            
 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА  
    ПИРО НА ОБЩИНА   САМУИЛ  ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

   
        

/хил. лв./ 

Период  
Собствени 
средства - 

Общински 
бюджет 

Отн. дял 
(%) 

Републикански 
бюджет 

Отн. дял 
(%) 

Средства 
от ЕС 

Отн. дял 
(%) 

Други 
източници 

Отн. дял 
(%) 

ОБЩО 
в лв. 

ОБЩО в отн. 
дял (%) 

2021 - 2027 

Приоритет 1              195,00      5%           390,00      10%      3 315,00      85% 0 0% 3900 100% 

Приоритет 2              310,00      5%           620,00      10%      5 270,00      85% 0 0% 6200 100% 

Приоритет 3           1 125,00      5%       2 250,00      10%    19 125,00      85% 0 0% 22500 100% 

ОБЩО 1630   3260   27710       32600   

Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА САМУИЛ 

 ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  

 

И Н Д И К А Т О Р И   З А   П Р О Д У К Т 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Целева стойност 



Приоритет 1  Описание на индикатора хил. лв., бр., 
% и др. 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 
заетостта и др. 

6 мес., 1 год. и 
т.н. 

Към края на периода 

ПРИОРИТЕТ 1: ОБНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА 

М 1.1.1. Изграждане и 
модернизиране на техническа 
инфраструктура за бизнес и 
предприемачество в Общината 

RCO 12 — Предприятия, 
получаващи подкрепа за 
цифровизиране на своите 
продукти и услуги 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М 1.1.2. Подкрепа за  
предприемачество – ново 
стартиращи  предприятия в 
приоритетни сектори 

RCO 05 — Стартиращи 
предприятия, които получават 
подкрепа 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М 1.1.3  Подкрепа за 
предоставяне на услуги, 
насочени към развитие на 
предприемачеството и 
подобряване на елементи на 
бизнес средата 

RCO201 — Предприятия, 
получаващи подкрепа  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М 1.1.4. Насърчаване на 
дигиталната трансформация 
на предприятията 

RCO 13 — Цифрови услуги и 
продукти, разработени за 
предприятията 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

М.1.2.1. Изграждане на умения 
и компетентности в 
съответствие с регионалния 
пазар на труда 

RCO 17 — Инвестиции за 
развитие на умения 

Хил. лв. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

М.1.2.2. Включване на 
безработни младежи в 

RCO 61 — Годишен брой на 
безработните лица, 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

1 година 100 



стажуване и чиракуване, 
субсидирана заетост, 
включително за първа работа, с 
цел устойчива интеграция на 
пазара на труда 

обслужвани  Агенция по 

заетостта и др. 

М.1.2.3. Повишаване на 
квалификацията и 
преквалификация на заети 
лица в контекста на 
регионалните и местните 
потребности от квалификация 
на работната сила 

RCO 17 — Инвестиции за 
развитие на умения 

Хил. лв. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 150 

М.1.2.4. Активиране и 
подкрепа  при търсенето на 
работа, съответствие между 
търсене и предлагане, 

RCO 61 — Годишен брой на 
безработните лица, 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

М.1.2.5. Подпомагане на МСП 
за запазване на работните  
места 

RCO 02 — Предприятия, 
получаващи подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М.1.3.1. Модернизиране и 
технологично обновяване на 
стопанства и инфраструктура 
в селското и горското 
стопанство 

RCO 02 — Предприятия, 
получаващи подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М.1.3.2. Модернизация и 
технологии за прецизно 
земеделие за подобряване на 
ефективността на 
производството 

RCO 12 — Предприятия, 
получаващи подкрепа за 
цифровизиране на своите 
продукти и услуги 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 



М.1.3.3. Насърчаване 
развитието на биологичното 
земеделие 

RCO 38 — Повърхностна площ 
на възстановената земя, за 
която се отпуска подкрепа 

% НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М.1.3.4. Запазване и устойчиво 
развитие на горите 

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, изградена с 
цел приспособяване към 
изменението на климата 

% НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М.1.4.1.Възстановяване и 
социализация на паметниците 
на културното наследство 

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в  областта на 
културата и туризма 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 1 

М.1.4.2. Развитие на различни 
видове туризъм (културен, 
религиозен, познавателен, еко 
и приключенски, селски 
туризъм) 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения;  

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в областта на 
културата и туризма 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 2 

 

 

 

250 

М.1.4.3.Повишаване 
професионалната 
квалификация на заетите в 
туризма 

RCO 101 — МСП, 
инвестиращи в развитие на 
уменията 

 НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

М.2.1.1.1. Обхващане и 
задържане в образователната 
система на деца и ученици в 

RCO 67 — Капацитет на 
класните стаи на 
подкрепяната образователна 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

1 година 100 



задължителна предучилищна 
и училищна възраст като 
местна и регионална политика 

инфраструктура (нови или 
модернизирани) 

Агенция по 

заетостта и др. 

М.2.1.1.2.Дигитална 
трансформация на 
училищното образование,  и 
обучение 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

М.2.1.1.3. Подкрепа за 
иновативни учебни програми, 
иновативни класни стаи и 
иновативни училища 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения; 

 RCR 71 — Годишен брой на 
децата, използващи 
подкрепяната образователна 
инфраструктура 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

 

 

 

500 

М.2.1.1.4. Изучаване на 
традициите чрез разнообразни 
дейности и занимания на 
територията на местните  
училища 

RCR 71 — Годишен брой на 
децата, използващи 
подкрепяната образователна 
инфраструктура 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

М.2.1.2.1. Разработване на 
гъвкави модулни учебни 
планове и програми по 
професии, отчитащи реалните 
нужди на пазара на труда 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения; 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

М.2.1.2.2. Разширяване на 
системите и насърчаване на 
ученето през целия живот 

RCR 71 — Годишен брой на 
децата, използващи 
подкрепяната образователна 
инфраструктура 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 20 



М.2.1.3.1. Обновяване на 
материалната база на 
образователната 
инфраструктура 

RCO 67 — Капацитет на 
класните стаи на 
подкрепяната образователна 
инфраструктура (нови или 
модернизирани) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 200 

М.2.1.3.2. Изграждане на 
инфраструктура за 
цифровизация на 
образованието 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения; 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 2 

М.2.2.1.1. Подобряване достъпа 
на населението до здравни 
услуги 

RCO 69 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура за здравни 
грижи 

 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 6000 

М.2.2.1.2. Осигуряване на 
медицинска помощ в 
отдалечени и труднодостъпни 
места 

RCO 69 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура за здравни 
грижи 

 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 1200 

М.2.2.1.3. Осигуряване на по-
добри условия на лекарите 

RCO 69 —Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура за  здравни 
грижи 

 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3000 

М.2.2.1.4. Разкриване на нови 
социални услуги за възрастни 
хора 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 160 



М.2.21.5. Разкриване на нови 
социални и интегрирани 
здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за лица с 
увреждания 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

М.2.2.1.6. Предоставяне на 
социални услуги за семейства 
и деца в риск 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 120 

М.2.2.1.7. Обновяване  на 
съществуващи социални 
обекти 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 160 

М.2.2.2.1. Модернизиране на 
културни организации и 
сгради 

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в областта на 
културата и туризма 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 600 

М.2.2.2.2. Възстановяване и 
поддръжка на туристически 
обекти с историческо и 
културно значение, 
включително опазване и 
защита на материалното и 
нематериалното природно, 
историческо и културно 
наследство 

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в областта на 
културата и туризма 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

М.2.2.3.1. Подобряване на 
училищната спортна 
инфраструктура 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната спортна 
инфраструктура в училищата 
(различна от жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

1 година 300 



заетостта и др. 

М.2.2.3.2. Обновяване на 
спортните съоръжения в 
населените места 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната  спортна 
инфраструктура  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 600 

М.2.2.3.3. Създаване на условия 
за спорт в общината 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната спортна 
инфраструктура  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 1000 

ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА 

М 3.1.1.1. Обновяване на 
участъците  от 
Републиканската пътна мрежа 

RCO 44 — Дължина на новите 
пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища — 
други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 48 

М 3.1.1.2. Поддържане и 
обновяване на общинската 
пътна и улична мрежа 

RCO 44 — Дължина на новите 
пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища и 
улици— други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 56 

М3.1.1.3. Подобряване на вътре 
общинската свързаност на 
населените места 

RCO 44 — Дължина на новите 
пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 

Км. 

 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

 

 



модернизирани пътища — 
други 

Км.  

15 

М3.1.1.4. Изграждане на 
пешеходни алеи и велоалеи 
между населените места в 
общината 

RCO 58 — Подкрепяна 
велосипедна инфраструктура 

Км. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

М3.1.1.5. Подобряване на 
транспортния достъп до 
туристически обекти 

RCO 44 — Дължина на новите 
пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища — 
други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

М 3.1.2.1. Осигуряване на 
мрежа от информационни и 
комуникационни технологии 
от  високо ниво до обекти на 
публичните услуги в 
здравеопазването, 
образованието, социалното 
подпомагане и културата 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 
приложения 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 4 

М 3.2.1.1. Подобряване 
техническото състояние на 
водопроводните системи 

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, изградена с 
цел приспособяване към 
изменението на климата 

Км. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 20 

М 3.2.1.2. Подобряване на 
водоснабдяването и качествата 
на питейните води 

RCO 30 — Дължина на новите 
или консолидираните тръби 
за битови нужди 

 

Км. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 20 



М 3.2.1.3. Рекултивация на 
нерегламентирани депа за ТБО 

RCO 38 — Повърхностна площ 
на възстановената земя, за 
която се отпуска подкрепа 

Дка. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 10 

М 3.2.1.4. Опазване чистотата 
на въздуха 

 

RCO 39 — Инсталирани 
системи за мониторинг на 
замърсяването на 
атмосферния въздух 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

М 3.2.2.1.Разнообразяване  на 
енергийните доставки и 
нарастване дела на 
възобновяемите източници 

RCO 22 — Допълнителен 
капацитет за производство на 
енергия от възобновяеми 
източници (електроенергия, 
топлинна енергия); 

RCO 97 — Брой на 
подкрепяните енергийни 
общности и общности за 
енергия от възобновяеми 
източници* 

% 

 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 20 

 

 

 

 

 

5 

М 3.2.2.2. Подобряване на 
енергийната ефективност 

RCO 18 — Домакинства, 
получили подкрепа за 
подобряване на енергийните 
характеристики на жилището 
си 

RCO 19 — Обществени сгради, 
получили подкрепа за 
подобряване на енергийните 
им характеристики 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

 

 

 

5 

М 3.2.2.3. Газификация на 
обществени и битови обекти 

RCO 20 — Новопостроени или 
подобрени регионални 
мрежови линии за отопление 

Брой 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

1 година 5 



заетостта и др. 

М 3.2.2.5. Високоефективно 
комбинирано производство на 
енергия, районни  
отоплителни и охладителни 
системи 

RCO 20 — Новопостроени или 
подобрени регионални 
мрежови линии за отопление 

Брой 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 5 

М 3.2.2.6. Насърчаване и 
намаляване на енергийната 
интензивност в домакинствата 

RCO 98 — Домакинства, 
подкрепяни за използването 
на интелигентни енергийни 
мрежи 

 

брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 100 

М 3.2.3.1. Опазване на 
идентичността на природното 
наследство и наследеното 
биологично разнообразие 

RCO 37 — Площ на 
защитените зони по „Натура 
2000“, обхванати от мерки за 
опазване и възстановяване в 
съответствие с рамката за 
приоритетни действия; 

RCO 99 — Площ извън 
защитените зони по „Натура 
2000“,обхванати от мерки за 
опазване и възстановяване 

Дка. 

 

 

 

 

Дка. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 30,50 

 

 

 

 

 

10 

М 3.2.3.2. Включване в проекти 
за трансгранично 
сътрудничество 

RCO 87 — Организации, 
осъществяващи  
трансгранично   
сътрудничество 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

М 3.2.3.3. Изграждане на 
„зелена“ инфраструктура 

RCO 83 — Съвместни 
стратегии/планове за 
действие, разработени или 
изпълнени 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 



М 3.3.1. Активизиране на 
трансграничните контакти и 
разширяване на 
сътрудничеството със 
съседните гранични райони 

RCO 88 — Трансгранични 
проекти за партньорско 
обучение с цел засилване на 
дейностите за сътрудничество; 

RCO 81 — Участници в 
инициативи за трансгранична 
мобилност; 

 RCO 82 — Участници в 
съвместни действия за 
насърчаване на равенството 
между половете, равните 
възможности и социалното 
приобщаване 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

 

 

30 

 

 

 

 

100 

М 3.3.2. Инвестиции за 
повишаване на местното 
предприемачество и 
насърчаване 
конкурентоспособността на 
МСП (които да бъдат 
привлечени като директни 
получатели на помощта по 
програмите за трансгранично 
сътрудничество) 

RCO 87 — Организации, 
осъществяващи 
трансгранично сътруднич 

ество 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

М 3.3.3. Развитие на 
трансгранично 
сътрудничество за решаване на 
съвместни екологични 
проблеми 

RCO 90 — Трансгранични 
проекти, водещи до създаване 
на мрежи и клъстъри 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

М 3.3.4. Развитие на 
алтернативни форми на 
туризъм с по-висока добавена 
стойност 

RCO 83 — Съвместни 
стратегии/планове за 
действие, разработени или 
изпълнени 

Бой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 



М 3.3.5. Трансгранични 
проекти в областта на 
споделените здравни услуги 

RCO 84 — Съвместни пилотни 
дейности, изпълнявани по 
проекти 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 3 

И Н Д И К А Т О Р И   ЗА   Р Е  З У Л Т А Т 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Стратегическа цел 1  Описание на индикатора хил. лв., бр., 
% и др. 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 
заетостта и др. 

6 мес., 1 год. и 
т.н. 

Към 
началото 
на периода 

Към края 
на периода 

С Ц 1.1. Привличане на 
инвестиции и насърчаване на 
предприемачеството 

RCR 02 — Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа (безвъзмездни 
средства, финансови 
инструменти); 

RCR 03 — МСП, въвеждащи 
иновативен продукт или 
процес; 

RCR 04 — МСП, въвеждащи 
иновация в маркетинга или 
организацията; 

RCR 05 — МСП, въвеждащи 
иновация на равнището на 
предприятието; 

RCR 07 — Заявки за марка и 
дизайн; 

RCR 08 — Публично-частни 
съвместни публикации 

Хил. лв. 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 25000 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

1 

28000 

 

 

 

4 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

2 

С Ц 1.2: Създаване на нови RCR301 — Работни места, Брой НСИ, Общината, 1 година 0 100 



качествени работни места и 
подобряване достъпа до 
заетост 

създадени в подкрепяните 
структури;  

RCR 24 — МСП, които се 
възползват от дейности за 
развитие на умения, 
осъществявани чрез 
местна/регионална 
екосистема 

RCR 97 — Подпомагани 
стажове в МСП 

RCR 98 — Служители на МСП, 
които са преминали 
продължаващо 
професионално образование и 
обучение (продължаващо 
ПОО) (по видове умения: 
технически, управленски, 
предприемачески,  други) 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

20 

 

С Ц 1.3. Устойчиво развитие на 
селското  и горското 
стопанство 

RCR 35 — Жители, които се 
ползват от мерки за защита от 
наводнения; 

RCR 36 — Жители, които се 
ползват от мерки за защита от 
горски пожари; 

RCR 37 — Жители, които се 
ползват от мерки за защита 
срещу природни бедствия, 
свързани с климата (различни 
от наводнения и горски 
пожари) 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 1800 

 

 

350 

 

 

4200 

 

3200 

 

 

800 

 

 

6700 

С Ц 1.4. Развитие на устойчив 
туризъм 

RCR 77 — Туристи/посещения 
в подпомогнатите обекти 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

1 година 0 100 



RCR 78 — Ползватели на 
подкрепяната културна 
инфраструктура 

 

Брой 

Агенция по 

заетостта и др. 
    4200 6700 

С Ц 2.1: Качествено 
образование и обучение 

RCR 70 — Годишен брой на 
децата, използващи 
подкрепяната 
инфраструктура  

за грижи за деца 

RCR 71 — Годишен брой на 
децата, използващи 
подкрепяната образователна 

инфраструктура 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 160 

 

 

 

320 

 

360 

 

 

 

560 

С Ц 2.2. Качествено здравно 
обслужване, социални услуги, 
култура и спорт 

RCR 72 — Лица с достъп до 
подобрени здравни услуги; 

RCR 73 — Годишен брой на 
лицата, които използват 
подкрепяните здравни 
заведения; 

RCR 74 — Годишен брой на 
лицата, които използват 
подкрепяните съоръжения за 
социални грижи; 

RCR 75 — Средно време за 
реагиране при спешни 
медицински случаи в 
подкрепяната област 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Минути 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 0 

 

0 

 

 

0 

 

 

60 

 

6700 

 

5700 

 

 

1200 

 

 

25 

С Ц 3.1.Транспортна и 
цифрова свързаност 

RCR 55 — Ползватели на 
новоизградени, 
реконструирани или 
модернизирани пътища; 

RCR 56 — Спестено време 

Брой 

 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 7500 

 

 

8000 

 

 



вследствие на подобрената 
пътна инфраструктура; 

RCR 101 — Спестено време 
вследствие на подобрената 
железопътна инфраструктура; 

RCR 11 — Потребители на 
нови обществени цифрови 
услуги и приложения; 

RCR 12 — Потребители на 
нови цифрови продукти, 
услуги и приложения, 
разработени от предприятия; 

RCR 13 — Предприятия, 
постигащи висок интензитет 
на цифровите технологии; 

RCR 14 — Предприятия, които 
използват публични цифрови 
услуги; 

 RCR 53 — Домакинства с 
абонаменти за широколентов 
достъп до мрежа с много висок 
капацитет 

RCR 54 — Предприятия с 
абонаменти за широколентов 
достъп до мрежа с много висок 
капацитет 

 

Минути 

 

Минути 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

15 

 

10 

 

4000 

 

 

1000 

 

 

15 

 

15 

 

300 

 

 

10 

С Ц 3.2.Устойчива околна 
среда 

RCR 41 — Жители, свързани 
към подобрени системи за 
снабдяване с вода; 

RCR 42 — Жители, свързани 
поне към системи за вторично 

Брой 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

1 година 1200 

 

 

0 

2700 

 

 

1600 



пречистване на отпадъчни 
води; 

RCR 43 — Загуби на вода; 

RCR 44 — Адекватно 
третирани отпадъчни води; 

RCR 26 — Годишно крайно 
потребление на енергия (за 
следните цели: жилищни, 
частни нежилищни, 
обществени нежилищни)  

RCR 27 — Домакинства с 
подобрени енергийни 
характеристики на своите 
жилища;     

RCR 28 — Сгради с подобрена 
енергийна класификация 
(жилищни, частни 
нежилищни, обществени 
нежилищни);  

RCR 29 — Очаквани емисии на 
парникови газове;  

RCR 30 — Предприятия с 
подобрени енергийни 
характеристики; 

RCR 50 — Жители, които се 
ползват от мерки по 
отношение на качеството на 
въздуха; 

RCR 95 — Жители, които имат 
достъп до нова или 
модернизирана зелена 

 

Куб. л 

 

Куб. л 

 

Кв./ч. 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

6700 

 

 

 

 

1000 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

10 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

6700 

 

 

 

 



инфраструктура в градските 
райони; 

RCR 51 — Жители, които се 
ползват от мерки за 
намаляване на шума; 

RCR 52 — Възстановяване на 
земя, използвана за зелени 
площи, социално жилищно 
настаняване, икономически 
или общностни дейности; 

RCR 64 — Годишен брой на 
лицата, използващи 
специално предназначената 
велосипедна инфраструктура 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

С Ц 3.3. Развитие на 
териториалното 
сътрудничество 

RCR 79 — Съвместни 
стратегии/планове за 
действие, предприети от 
организации при/след 
приключването на проект ; 

RCR 80 — Съвместни пилотни 
дейности, 
предприети/усъвършенствани 
от организации при/след 
приключването на проект; 

RCR 81 — Участници, които 
приключват съвместни схеми 
за обучение; 

RCR 82 — Правни или 
административни пречки, 
които са преодолени или 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по 
заетостта и др. 

1 година 0 

 

 

0 

 

 

 

 

100 

 

0 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

200 

 

20 

 



смекчени; 

RCR 83 — Лица, обхванати от 
подписаните съвместни 
споразумения; 

RCR 84 — Организации, които 
осъществяват трансгранично 
сътрудничество 6—12 месеца 
след приключването на 
проект; 

 RCR 85 — Участници в 
съвместни действия 6—12 
месеца след приключването на 
проект; 

RCR 86 — Заинтересовани 
страни/институции с 
повишен капацитет за 
трансгранично 
сътрудничество 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

50 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-262 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Приемане на „Наредба №25 за издаване на карти 

за паркиране на превозни средства, управлявани от или 

превозващи лица с трайни увреждания в Община Самуил“. 

 

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

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.265 

Причини, налагащи приемане на Наредба за издаване на 

карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или 

превозващи лица с трайни увреждания в община Самуил, са 

породени във връзка със синхронизиране на законодателството 

ни с това на Европейския съюз и всички страни членки. Един от 

важните въпроси, които трябва да бъде нормативно 

регламентиран на ниво община, е възможността на хората с 

увреждания да паркират безпроблемно и безплатно превозните 

средства. В чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, 

ангажимента по издаване на карта за паркиране 

на местата, определени за превозните средства, обслужващи 

хора с трайни увреждания и използване на улеснения при 

паркиране се възлага от кмета на общината. 

 Цели, които се поставят с приемане на Наредбата: 

Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за 

издаване на безплатна 

карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата 

страна и страните от 

Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уредба и 

обществените 

отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на 

места, определени за превозни средства, обслужващи хора с 

трайни увреждания. 

 Финансови и други средства, необходими за 

прилагането на новата Наредба: 
Предлаганата Наредба не предполага необходимост от 

допълнителни финансови 

средства, които следва да бъдат заложени в бюджета на община 

Самуил. 

 Очаквани резултати от прилагането, включително 

финансови, ако има такива: 
Постигане на законосъобразност и ред при издаване на карти за 

паркиране на лица 

с трайни увреждания. Осигуряване на достъпна среда на 

гражданите с трайни увреждания и улесняване на техните 

социална интеграция. 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския 

съюз: 

Тенденциите в местното самоуправление и местната 

администрация са най-концентрирано изразени в Европейската 

Харта за местното самоуправление. Те подчертават 

необходимостта от отчитането в правните актове на всички 



особености на местните структури с оглед на задоволяването на 

потребностите на населението по места чрез ефективно местно 

самоуправление. 

Предложената Наредба е изготвена в съответствие с 

Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията 

на Република България, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, както и на Закона за движението по 

пътищата и Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Във връзка с изпълнението на чл. 99а от ЗДвП, 

ангажимента по издаване на карти за паркиране на места 

определени за превозни средства обслужващи хора с трайни 

увреждания и използване на улеснения при паркиране се 

възлага на кмета на Общината. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 99а от 

Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет-Самуил със „За” –14 

гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

I. Приема  „Наредба №25 за издаване на карти за 

паркиране на превозни средства, управлявани от или 

превозващи лица с трайни увреждания в Община 

Самуил“.  

II. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме 

последващите съгласно закона действия в изпълнение 

на решението по т.1.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Самуил и Областния управител на област Разград в 

7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САМУИЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 25 

 

 

 

 

ЗА  ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С 

ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА САМУИЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
 



 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на Карта за паркиране 

на превозните средства, управлявани или обслужващи хора с увреждания, реда по 

издаване на карта за паркиране, правилата за използване на улеснения при паркиране, 

както и административно наказателна отговорност при неправомерно използване на 

картите и местата за паркиране.  

(2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни 

увреждания издадена по реда на настоящата Наредба е валидна на територията на 

цялата страна. 

 

Чл.2. (1) Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с 

трайни увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с 

Наредба No 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна 

маркировка с международния символ за достъпност. 

 

Глава втора 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

Чл.3. (1) Картите за паркиране за хора с увреждания се издават от кмета на 

общината по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на 

стандартизирания модел на Европейската общност от Приложението към Препоръка 

98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с 

увреждания.  

(2) Картата съдържа следната задължителна информация: 

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни 

увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. 

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин, с изключение на белия знак за 

"инвалид", който е на тъмносин фон. 

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани. 

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са 

разделени вертикално на две части. 

4.1.Лявата част отпред съдържа: 

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон; 

- дата на изтичане на картата за паркиране; 

- серийния номер на картата за паркиране; 

- името и печата на издаващия орган /кмет на общината/. 

4.2.Дясната част отпред трябва да съдържа: 

- с главни букви думите „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” на 

български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” 

на други езици. 

- Думите „Модел на европейските общности” на български език 

- Като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 

звезди, символизиращи Европейския съюз. 



4.3. Лявата част на гърба съдържа: 

- фамилията на притежателя 

- първото (първите) име (имена) на притежателя 

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак 

- снимка на притежателя 

4.4.Дясната част на гърба трябва да съдържа: 

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за 

преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания  

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното 

средство така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка. 

- данните се въвеждат на български език. 

 

(3) В общинската администрация се създава и поддържа регистър (Приложение 

№ 2) на издадените карти за паркиране на хора с увреждания, който съдържа: 

1. Пореден (сериен) номер на издадената карта; 

2. Име, презиме и фамилия на титуляра на картата; 

3. Единен граждански номер на титуляра на картата; 

4. Номер, дата на издаване и срок на валидност на експертното решение на ТЕЛК или 

НЕЛК, послужило за издаване на картата; 

5. Валидност на издадената карта съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК 

или НЕЛК. 

(4) Карта за паркиране за хора с трайни увреждания се издава на лица с трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на посочените 

по-долу условия, като определеният процент на трайно намалена работоспособност на 

тези лица (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата), 

следва да е 50% /петдесет/ и над 50 % (петдесет процента). 

1. Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването 

на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда 

помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без 

използване на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален 

дефицит на строежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на 

трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от 

ТЕЛК или НЕЛК следва да е над 50%(петдесет процента); 

2. Лица ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с 

определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид 

и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК; 

3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по-висока степен на хронична дихателна 

недостатъчност и с определена над 90% (деветдесет процента) трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК; 

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90%(деветдесет процента) 

трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поради зрителни 

заболявания, определени от ТЕЛК или НЕЛК; 

5. Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или 

НЕЛК вид и степен на увреждане над 70% (седемдесет процента); 



6. На превозните средства на  Социални домове обслужващи хора с увреждания.  

7.Кметът на община Самуил назначава комисия за разглеждане на постъпилите 

заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със заповедта за 

назначаването й; 

 (5) Трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане на 

лицето се удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК или НЕЛК в оригинал. 

Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните 

средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по 

чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен (настоящ) 

адрес в община Самуил, подават заявление до Кмета на общината.  

За непълнолетни или поставени под запрещение лица с определен вид/степен на 

увреждане, заявлението се подава от съответния законен представител. 

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат: 

1. Копие от личната карта на лицето, подаващо искането, придружено от оригиналния 

документ, който се връща след сверяване на данните; 

2. Копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената 

работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се 

връща след сверяване на данните; 

3. Актуална цветна снимка с размери 3 х 4 см.; 

4. Акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); 

5. Когато искането не се подава от лицето с увреждания, заявителят представя копие от 

нотариално заверено пълномощно, придружено от оригинал, който се връща след 

сверяване на данните; 

6. Други документи, удостоверяващи самоличността на лицето, подаващо искането 

(при        необходимост и в случаите, когато титулярът на картата е непълнолетно или 

поставено под запрещение лице). 

7. Регистрационен талон на МПС – копие, ако лицето с увреждане притежава МПС 

(3) Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, 

придружено с документите посочени в ал. 2. 

(4) Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за 

срок не по- дълъг от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. 

Глава трета 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 

ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Чл. 5. (1) Право да престояват и паркират на местата, определени за престой и 

паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания, имат превозните 

средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които по време на 

паркирането обслужват персонално лица, притежаващи валидна карта по смисъла на 

тази наредба, издадена на тяхно име. 

(2) Притежателят на Картата е длъжен при и по време на паркирането на определените 

места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на 

автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на 

контрол да се възприемат данните от нея. 



Чл.6 . Забранява се на обозначените места, да престояват и паркират превозни средства 

на лица, които не притежават Карта за паркиране за хора с увреждане, или които 

използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ 

пътен знак Д21. 

 

Глава четвърта 

КОНТРОЛ 

Чл.7. (1) Контролът по настоящата Наредба се осъществява от органите на МВР и от 

длъжностни лица към общинска администрация Самуил, на основание чл.167 ал.2 от 

Закона за движение по пътищата. 

(2) Наказателните постановления по тази наредба се издават от Кмета на Община 

Самуил, въз основа на акт за установяване на нарушение, съставен от лице по ал.1., 

както и други длъжностни лица  от общинска администрация, определени със заповед 

на Кмета на Общината. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления по тази наредба се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

Глава пета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.8. (1) Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, в нарушение 

на чл. 6, се наказва с глоба в размер 200 лева. 

(2) Който използва карта за паркиране за лице с увреждане, която е издадена за 

другиго, в нарушение на чл. 5, се наказва с глоба в размер 200 лева. 

(3) Лице с увреждане, което не притежава карта за престой и паркиране на 

превозно средство по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на 

превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева. 

(4) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност 

карта за безплатно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер до 50 /петдесет/ 

лева, като картата се изземва и перфорира от длъжностното лице установило 

нарушението. 

(5) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за 

безплатно паркиране, ако не деянието не съставлява престъпление, на извършителя се 

налага глоба в размер от 200 /двеста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от 

длъжностното лице установило нарушението. В този случай се уведомява и районното 

управление „Полиция”. 

Чл.9. В случай на неправомерно използване карта за престой и паркиране тя се изземва 

от служителите по чл.7 и се връща в Община Самуил. 

Чл.10. В случай на загубване, кражба или унищожаване на карта за престой и 

паркиране притежателя на картата или негов законен представител в срок от три дни 

уведомява директора на дирекция „ОСРРСД“ в Община Самуил за анулиране на 

картата и започване на процедура за издаване на нова карта. 

 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Производството по издаване на Карта за паркиране на местата, определени за 

превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания е безплатно. 

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с Карта за паркиране на превозни средства, 

управлявани или превозващи лица с трайни увреждания от кмета на община Самуил по 

образец, след влизане в сила на настоящата Наредба. 

§ 3. Технически спецификации: 

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни 

увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. 

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин, с изключение на белия знак за 

"инвалид", който е на тъмносин фон. 

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани. 

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са 

разделени вертикално на две части отпред и на гърба. 

5. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности 

на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в 

зоните за почасово платено паркиране в цялата страна, е както следва: 

Лявата част отпред съдържа: 

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон; 

- дата на изтичане на картата за паркиране; 

- серийния номер на картата за паркиране; 

- името и печата на издаващия орган /кмет на общината/. 

Дясната част отпред трябва да съдържа: 

- с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на български език, 

а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици. 

- Думите „Модел на европейските общности” на български език 

- Като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 

звезди, символизирани Европейския съюз. 

- Холограмен знак 

Лявата част на гърба трябва да съдържа: 

- фамилията на притежателя 

- първото име на притежателя 

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак 

- снимка на притежателя 

Дясната част на гърба трябва да съдържа: 

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за 

преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за 

почасово платено паркиране 

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното 

средство така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка. 

- текста на чл. 99а от ЗДвП /с малък шрифт/. 

- данните се въвеждат на български език. 



Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с увреждания при преференциално 

паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено 

паркиране. 

Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално 

обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на 

предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с 

изображението на международни знак „Инвалид” на плътен тъмно син фон да се вижда 

изцяло. 

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

                  ДО 

                                                       КМЕТА НА ОБЩИНА  

                                САМУИЛ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за издаване на карта за паркиране на превозни средства, управлявани или 

превозващи хора с увреждания 

 

от .................................................................................................................,ЕГН ............................,  
/име, презиме, фамилия/ 

Адрес: гр. с……………………………………,община………………………………………… 

Ул…………………………………………………№……………………………………………… 

ЛК № .............................. , изд. на ......................................... от МВР………………………….. 

телефон за контакти: ....................... , ............................................. 

Данни на законния представител: 

……………………………………………………………………………………………………… 
                              (трите имена на родителя на детето, настойника или попечителя) 

 

ЕГН ............................................... лична карта № , ..................................................................... 

изд. от .............................................. на .................................. гр .................................................. 

адрес: гр.(с).....................................................,ул.........................................................№ ...... 

телефон за контакти:…………………. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

Заявявам желанието си да ми бъде издадена карта за безплатно паркиране на 

места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и 

ползване на преференциално паркиране, съгласно чл. 99а от Закона за движение по 

пътищата. 

 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 

1. Притежавам експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК №………………/……..........г. 

издадена от.............................................................. със срок до ..................................... г. 

 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за самоличност (документа се връща след сверяване на данните в заявлението); 

2. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие; 

3. Актуална цветна снимка с размери 3 х 4 см - 1 бр.; 

 

Съгласен /а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с процедурата по 

издаване на карта за преференциално паркиране на хора с увреждания. 

Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-263 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета, 

извънбюджетните сметки за средства от Европейския съюз 

и за средствата по международни програми и договори и 

чужди средства към 30.06.2020 г.  

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.266 

Във връзка с изпълнение на чл. 137, ал. 1 и на основание 

чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси представям на 

вниманието на общински съвет Самуил следната информация:  

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

За изпълнението на бюджета, извънбюджетните 

сметки за средства от европейския съюз и за средствата по 

международни програми и договори и чужди средства на 

Община Самуил към 30.06.2020 г. 

 В настоящото изложение се съдържа информация за 

изпълнението на плана по бюджета към 30.06.2020 г. 

 В отчета е обобщена информация за: 

 Изпълнение на бюджетите на 7 второстепенни 

разпоредители с бюджет /три общински предприятия и 

четири училища/; 

 Отчетът за разходите по дейности, финансирани чрез 

собствения бюджет; 

 Отчетите за разходите на делегираните от държавата 

дейности – детски градини и социални дейности; 

 Целеви средства от министерства и ведомства; 



Първоначалният размер на бюджета на община Самуил за 

2020 г. е в размер на 10 547 634 лв., от които за делегираните от 

държавата дейности 6 521 752 лв., за местни дейности 3 843 989 

лв. и за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 

–181 893 лв. 

Общинският бюджет за 2020 г. се изпълнява от Кмета на 

Общината като първостепенен разпоредител , както и от седем 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

Към 30.06.2020 г. уточненият план на приходите и разходите, в 

резултат на извършени корекции във взаимоотношенията на 

общината с Централния бюджет, получени целеви трансфери от 

министерства е 10 964 653 лв. Изпълнението на приходите по 

бюджета на Община Самуил е 455 030 лв., а на разходите 3 637 

817 лв. Наличността по бюджетните сметки в лева е 2 862 410 

лв. 

Към 30.06.2020 г. с допълнително предоставените средства от 

МФ , на основание разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г. и от други 

първостепенни разпоредители, са извършени служебни 

корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с 

Републиканския бюджет, както следва: 

 

 Трансфер по Закона за личните помощи /Асистенти 

за лична помощ/по § 61-01 – 202 161 лв. 

 Трансфер за работещите по програми за временна 

заетост от МТСП по § 61-05 –    7 186 лв.;  

 ДПРС – 1/24.02.2020 г.  получени трансфери за 

тримесечието на 2020 г. компенсации за транспорт на деца и 

ученици - 37 646 лв.; 

 ДПРС – 3/27.04.2020 г. за второто тримесечие за 

компенсации за транспорт на деца и ученици – 23 530 лв.; 

 Получен трансфер по ФО-6/05.03.2020 г. за 

кметските наместници §§31-11 – 13 100 лв.; 

 Получени трансфери за присъдена издръжка за 

първото тримесечие – 880 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-11/15.04.2020 г. за 

транспортните разходи на педагогическите специалисти – 

16 114 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-12/27.04.2020 г. за 

допълнителни трансфери във връзка с промяна на натуралните 

показатели – 41 541 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-17/28.04.2020 г. във 

връзка с промяна на натуралните показатели във функция 

4Здравеопазване” – 2 907 лв.; 

 Получени трансфери по ФО-18 и 19/04.05.2020 г. за 

работа с деца от уязвими групи – 47 504 лв.; 

 Получени трансфери от ЦИК за изплащане на 

възнаграждения на ОИК Самуил –   1 216лв.; 

 Получени трансфери по Закона за личните помощи – 

„Предоставяне на грижи в домашна среда” – 13 196 лв.; 

 Получени трансфери от АЗ по програма „Топъл 

обяд” на социално слаби във връзка с пандемията – 10 038 лв. 

 Изпълнението на местните приходи в бюджета към 

30.06.2020 г. е в размер на 455 030 лв., което представлява  

33,49 % изпълнение от общия годишен размер на плана за 

местни приходи по бюджета- 1 358 903 лв. Този нисък процент 

на изпълнение спрямо същия период на миналата година – 

48,71%, се дължи на сложната епидемиологична обстановка в 

страната в резултат на въведеното извънредно положение, 

вследствие на разпространението на коронавируса. 

  



1. Изпълнение на приходите и разходите за 

делегираните от държавата дейности 

 

1.1. Изпълнение на приходната част на 

делегираните от държавата дейности  

 

Към 30.06.2020 г. получената обща субсидия /§ 31-11/ за 

държавни дейности е в размер на    3 364 083 лв. 

Общият размер на взаимоотношенията с централния 

бюджет към 30.06.2020 г. при уточнен годишен план 6 053 744 

лв. и изпълнение  3 364 083  лв. е 56 %. 

Наличностите по сметки в края на периода за държавни 

дейности са 1 484 722 лв. 

            Към 30.06.2020 г., факторите, отчитащи финансовото 

състояние на Община Самуил са следните: няма просрочени 

задължения; има просрочени вземания в размер на  56 740 лв. от 

наеми имущество и наем пасища  и  711 307 лв. - от данъци и 

такса смет. и други. 

Фактори, влияещи върху изпълнението на бюджета на 

общината са липсата на стопански предприятия, слабо развитие 

на икономиката на територията на общината,  високия ръст на 

безработица и въведеното извънредно положение в страната във 

връзка с епидемията от коронавируса. 

1.2. Изпълнение на разходната част на 

делегираните от държавата дейности  

          В общият обем на разходната част на делегираните от 

държавата дейности  най–голям дял имат разходите за 

образование и социално осигуряване, подпомагане и грижи.  

Разходите за делегираните от държавата дейности към 

30.06.2020 г. са в размер на 2 808 891 лв., което представлява 

40,48 % от годишния план – 6 938 771 лв. .  

Разходите за държавни дейности по функции, са както 

следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Уточнен 

план към 

30.06.2020 г. 

Отчет 

към 

30.06.2020 г. 

% 

изпълн

ение 

Общо държавни служби 893 073 305 484 34% 

Отбрана и сигурност 214 239 37 901 18 % 

Образование 2 827 920  1 260 986 45 % 

Здравеопазване 83 832 20 968 25 % 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
2 749 280 1 091 315 

40 % 

Почивно дело, култура 

и религиозни дейности 
170 427 92 237 

54 % 

  6 938 771 2 808 891 40 % 

 

            Разходите за държавни дейности на общинската 

администрация за периода са 304 268 лв. при план 891 857 лв. 

или изпълнение 34 %. Разходите са за средства за персонала на 

администрацията (заплати, възнаграждения и осигуровки).   

             Разходите за издръжка са 145 034 лв. при план 441 746 

или изпълнение 33 %. В разходите за издръжка най-голям е 

делът на разходите за вода, горива и ел.енергия – 45 % и 

разходите за външни услуги – 31 %. 



 Дофинансирането към 30.06.2020 г. на държавните 

дейности е 70 449 при план 181 893 – 39 %. 

  

2. Изпълнение на приходите и разходите за 

местни дейности 

 2.1. Изпълнение на приходната част от местни 

дейности  

Към приходите от местни дейности отнасяме 

имуществените данъци, патентния данък, неданъчните приходи, 

общата изравнителна субсидия от ЦБ, целевата субсидия за 

капиталови разходи за местни дейности и трансферите за 

местни дейности. 

      За отчетният период от имуществени данъци и неданъчни 

приходи са постъпили 455 030  лв., което представлява 33,49 % 

от годишния им размер – 1 358 903 лв. За същият период на 

миналата година постъпленията от местни приходи са били 660 

460 лв., което е с 205 430 лв. повече от тази година. Анализът 

сочи, че приходите през първото шестмесечие на всяка година 

са по-слаби. Към края на месец септември може да очакваме по-

осезаемо нарастване на местните приходи. 

      Това може да се види подробно в следната таблица: 

 

Наименование на 

приходите: 
§§ 

Първо-

начален 

план 

Отчет 

към 

 

30.06.2020           

% 

изпълнение  

I.  

ИМУЩЕСТВЕНИ 

ДАНЪЦИ И 

НЕДАНЪЧНИ 

        

ПРИХОДИ 

 1.Б. 

ИМУЩЕСТВЕНИ 

И ДРУГИ ДАНЪЦИ  

  441 000 127 538 29 % 
 

Данък върху 

доходите на 

физически лица 

01-00 2 000 1 130 

56 % 

Имуществени и 

други местни 

данъци 

13-00 438 000 126 408 

29 % 

Други данъци 20-00 1 000   

2. НЕДАНЪЧНИ 

ПРИХОДИ 
  917 903  144 081 

16 % 

Приходи и доходи 

от собственост 
24-00 306 630 134 425 

44 % 

Общински такси 27-00 395 200 182 183 46 % 

Глоби, санкции и 

наказателни лихви 
28-00 35 000 10 111 

29 % 

Други неданъчни 

приходи 
36-00 2 000  

 % 

Внесени ДДС и 

др.дан. върху 

продажбите 

37-00 - 16 400 - 11 881 

 % 

Постъпления от 

продажба на 

нефинан. активи 

40-00 134 473 8 099 

6 % 

Приходи от 

концесии 
41-00 49 000 3 755 

8 % 

 Помощи, 

дарения и 

други 

безвъзмездно 

45-00 12 000 800 

7 % 



получени 

суми от 

страната 

Всичко приходи 

(1+2) 
  1 358 903 455 030  33,49 %                                  

              

           Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ: 

 обща изравнителна субсидия – 433 350 лв. 

 целева субсидия за капиталови разходи – 20 000 лв. 

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни 

сметки: 

  /-/ 58 082 лв. са отчетените средства като 

предоставени трансфери на Община Разград за обезвреждане 

на битови отпадъци в Регионално депо - гр. Разград.  

 Получени трансфери от МТСП и ДРСЗ Русе – 202 091 

лв. 

 Получени трансфери за други целеви разходи (за 

дейност 389 „Други дейности по образованието)– 53 877 лв. 

 Трансфери субсидии/вноски между бюджетни и 

извънбюджетни сметки: §62-02 (-) 5 724 

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за средствата от ЕС 

 §§ 76-00 (- 50 543) 

                Заеми от банки  и други лица в страната:   

 По §§  83-22 в раздел Погашения по  Дългосрочни 

заеми от банки в страната са в размер на (–) 45 000 лв. 

 - 9 697лв. по §§ 88-03 – средства от Европейски съюз 

по проекти на училищата. 

Наличностите по бюджетната сметка в края на периода са / - 

2 862 410 лв. 

Годишният план на разходите от местни дейности е в 

размер на 3 843 989 лв.,  а общото изпълнение на разходите от 

местни дейности е 758 477 лв., което е 20 % изпълнение от 

годишния размер на бюджета за местни дейности.  

Наличностите в края на периода от местни дейности са  - 

1 377 690 лв. 

        2.2 Изпълнение на разходната част от местни 

дейности 

Разпределението на разходите за местни дейности по 

функции е, както следва: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Уточнен 

план към 

30.06.2020 

г. 

Отчет 

към 

30.06.2020 

г. 

% 

изпълнение 

Общи държавни служби 833 315 298 424 36 % 

Отбрана    

Здравеопазване    

Образование 222 205 65 933 30 % 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
237 200 50 900         21 % 

Жил. строителство, БКС и 

опазване на околната 

среда 

2 158 705  233 525 12 % 

Почивно дело, култура и 

РД 
59 000 1 945         3 % 



Икономически дейности и 

услуги 
324 125 105 398 32 % 

Разходи некласифицирани 

в др. Функции – Разходи 

за лихви 

3 941  2 352 60 % 

Резерв 5 498   

 3 843 989 758 477 20 % 

 

       3. Дофинансиране – в размер на 70 449 лв. 

 

Изпълнението на дофинансирането към 30.06.2020 г.  на 

делегираните от държавата  дейности по функции е, както 

следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Уточнен план 

към 

30.06.2020 г. 

Отчет 

към 

30.06.20

20 г. 

% 

изпълнение 

Образование 100 682 44 049 44 % 

Общи държавни служби              16 306  12 695 78 % 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
3 729 0             0 %                          

Здравеопазване 61 176 13 705 22 % 

 181 893 70 449 
              39 

% 

 

           Община Самуил е титуляр на банкова сметка, по която се 

съхраняват чужди средства - депозити и гаранции. Остатъкът по 

сметката към 30.06.2020 г. е в размер на 347 842 лв. 

           При план за капиталовите разходи по обекти 3 302 562 лв. 

за годината, изпълнението към 30.06.2020 г. е 200 194 лв.  –  

6,06 %. Към края на 2019 г. са замразени пет обекта на обща 

стойност 1 192 830 лв., които ще се изпълняват до края на 2020 

г.  

 

4. Отчет на сметките за  средствата от ЕС към 30.06.2020 г. 

  

4.1. Приходната част на средствата от ЕС е  в размер на 725 

705 лв. , в т.ч. : 

 

 Получени трансфери – 510 748 лв. 

 Вътрешен трансфер  - 5 724 лв. 

 Получен трансфер от Община Лозница по Проект – 0 лв. 

 Временни безлихвени заеми между бюджети -  50 543 лв. 

 Преходен остатък от 2019 г. – 270 203 лв. 

 Остатък към  30.06.2020 г. – (- 105 721 лв.) 

 Средства от ЕС по проект на общинските училища – (- 

9 697 лв.) 

 Получени помощи и дарения от ЕС – 3 905 лв. 

4.2. Разходите на средствата от ЕС по Оперативните 

Програми са в размер на 722 237 лв. , в т.ч.: 

 



 Проект „Топъл обяд” - усвоено към 30.06.2020 г. – 31 681 

лв. Средствата се осигуряват по операция 

2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 

2016-2020” по Оперативна програма „Фонд за 

подпомагане на нуждаещи се лица” и са отчетени в 

дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и грижи”. 

 Проект „Детство без граници”- усвоено към 30.06.2020 г. 

– 37 725 лв. Средствата се осигуряват по процедура 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” 

за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0062 

„Детство без граници” и са отчетени в дейност 589 

„Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и грижи”. 

 Проект „Приеми ме 2015” - усвоено към 30.06.2020 г – 

108 296 лв. Средствата се осигуряват по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 

BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” и са отчетени в 

дейност 532 „Програми за временна заетост”. 

 Проект ОП РЧР – 48 842 лв. Средствата се осигуряват по 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа 

интеграция и подобряване достъпа до образование за 

лица от уязвими групи в Община Самуил”, процедура 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование” и са отчетени в 

дейност 389 „Други дейности по образованието”. 

 Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – 43 565 лв. Средствата се осигуряват за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа 

интеграция и подобряване достъпа до образование за 

лица от уязвими групи в Община Самуил”, процедура 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование – Компонент 1, между МТСП и ИА „ОП 

Наука и образование за интелигентен растеж” и са 

отчетени в дейност 389 „Други дейности по 

образованието” ЕФРР – ОП „НОИР”. 

 Проект „Патронажна грижа“ – 48 076 лв. Средствата се 

осигуряват за изпълнение на проект BG05M9OP001-

2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания в община Лозница и община Самуил” по 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

Европейски социален фонд и са отчетени в дейност 

561”Социални услуги в домашна среда”. 

 Проект „Обучения и заетост“ – 273 754 лв. Средствата се 

осигуряват от Европейски социален фонд по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” за 

изпълнение на проект „Обучения и заетост” и са 



отчетени в дейност 533 „Други програми и дейности за 

осигуряване на заетост”. 

 ОП РЧР в ОП „Самуил 2011“, дейност 623 „Чистота“ – 

114 355 лв. Средствата се осигуряват от Европейски 

социален фонд, оперативна програма развитие на 

човешките ресурси 2014-2020, като се предоставят 

средства за всяко насочено и одобрено безработно лице с 

трайни увреждания по условията на проект „Обучения и 

заетост”. 

 Проект „Подкрепа за успех“ – 14 594 лв. Средствата се 

осигуряват от Европейски социален фонд, Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

за изпълнение на проект „Подкрепа за успех” и са 

отчетени в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии”. 

 Проект „АПСПО” – 912 лв. Средствата са осигурени от 

Европейски социален фонд, Оперативна програма Наука 

и образование за интелигентен растеж по проект 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование” и са отчетени в дейност 311 „Детски 

градини” в отчета . 

 Проект Ромак – 437 лв. Средствата са осигурени по 

проектно предложение към Фонд за Малки Грантове на 

програма РОМАКТ за доставяне на материали за 

предотвратяване разпространението на КОВИД 19. 

Получените трансфери в размер на 510 748 лв. са отчетени 

по кредита на сметка 7532, посочени в §§63-01 в касовия отчет 

и засечени с МФ.  

Вътрешният касов трансфер в размер на 5 724 лв. е отразен 

със знак (-) в бюджета и със знак (+) в отчета за сметките от ЕС. 

Общината няма просрочени задължения към 30.06.2020 г. 

 от Закона за местното          На основание чл.21 ал.1, т. 6

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

137, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, чл. 46, ал. 2 от 

Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на 

Община Самуил, „За” –15 гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

 

 

РЕШИ 

1. Приема информацията за изпълнението на бюджета, 

сметките за средствата от Европейския съюз и 

чуждите средства към 30.06.2020 г. и приложенията 

към него. 

 

 
                



 
 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

 
    за периода от  до             

  01.1.2020 г. 30.6.2020 г.           

(наименование на разпоредителя с бюджет)   юни     код от регистъра на 

бюджетните 
организации в 

СЕБРА 

    

                  

Самуил код по ЕБК: 6706         

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

                      

    ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ             

Бланка версия 1.01 от 2020г.                 

                      

      
 

    
 

      (в лева) 

    
I. П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д А 

Р Е Н И Я 
Уточнен план 2020 - ПРИХОДИ Отчет 2020 - ПРИХОДИ 

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01-00 Данък върху доходите на физически лица: 2 000 0 2 000 0 0 1 130 0 1 130 

  01-03 

окончателен годишен (патентен) данък и 

данък върху таксиметров превоз на 

пътници 
2 000 x 2 000 x x 1 130 x 1 130 

13-00 Имуществени и други местни данъци : 438 000 0 438 000 0 0 126 408 0 126 408 

  13-01 данък върху недвижими имоти 66 000 x 66 000 x x 29 844 x 29 844 



  13-03 данък върху превозните средства 232 000 x 232 000 x x 79 576 x 79 576 

  13-04 
данък при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин 
140 000 x 140 000 x x 16 988 x 16 988 

20-00 Други данъци 1 000 x 1 000 x x   x 0 

24-00 Приходи и доходи от собственост 306 630 0 306 630 0 0 134 425 0 134 425 

  24-04 
нетни приходи от продажби на услуги, 

стоки и продукция 
110 000   110 000 x   24 831 x 24 831 

  24-05 приходи от наеми на имущество 26 975   26 975 x   11 861 x 11 861 

  24-06 приходи от наеми на земя 168 155   168 155 x   97 733 x 97 733 

  24-07 приходи от дивиденти 1 500   1 500 x     x 0 

27-00 Общински такси 395 200 0 395 200 0 0 182 183 0 182 183 

  27-01 за ползване на детски градини 30 000 x 30 000 x x 5 466 x 5 466 

  27-04 

за ползване на домашен социален 

патронаж и други общински социални 

услуги 

15 000 x 15 000 x x 7 984 x 7 984 

  27-05 
за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, улични платна и др. 

8 100 x 8 100 x x 1 329 x 1 329 

  27-07 за битови отпадъци 275 000 x 275 000 x x 153 699 x 153 699 

  27-10 за технически услуги 15 000   15 000 x   4 664 x 4 664 

  27-11 за административни услуги 45 000   45 000 x   8 872 x 8 872 

  27-17 за притежаване на куче 100 x 100 x x 7 x 7 

  27-29 други общински такси 7 000   7 000 x   162 x 162 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 35 000 0 35 000 0 0 10 111 0 10 111 

  28-02 
глоби, санкции, неустойки, наказателни 

лихви, обезщетения и начети 
10 000   10 000 x   1 491 x 1 491 

  28-09 
наказателни лихви за данъци, мита и 

осигурителни вноски 
25 000   25 000 x   8 620 x 8 620 

36-00 Други приходи 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 

  36-19 други неданъчни приходи 2 000   2 000 x     x 0 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -16 400 0 -16 400 0 0 -11 881 0 -11 881 



  37-01 внесен ДДС (-) -10 600   -10 600 x   -5 856 x -5 856 

  37-02 

внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните 

предприятия (-) 
-5 800   -5 800 x   -6 025 x -6 025 

40-00 
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-

71) 
134 473 0 134 473 0 0 8 099 0 8 099 

  40-24 
постъпления от продажба на транспортни 
средства 

2 000   2 000 x     x 0 

  40-40 постъпления от продажба на земя 132 473   132 473 x   8 099 x 8 099 

41-00 Приходи от концесии 49 000 x 49 000 x x 3 755 x 3 755 

45-00 Помощи и дарения от страната 12 000 0 12 000 0 0 800 0 800 

  45-01 текущи помощи и дарения от страната 12 000   12 000 x   800 x 800 

ВСИЧКО 99-99 
I. В С И Ч К О   П Р И Х О Д И,  П О М О 

Щ И   И   Д А Р Е Н И Я 
1 358 903 0 

1 358 
903 

0 0 455 030 0 455 030 

    
      в т.ч. данък върху таксиметров превоз 
на пътници 

x x   x x   x x 

                      

                      

                      

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до             

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             



            (в лева)       (в лева) 

    
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                      

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
4 270 712 3 844 437 296 927 129 348 1 490 804 100 137 44 816 1 635 757 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

4 198 512 3 772 237 296 927 129 348 1 479 571 100 137 44 816 1 624 524 

  01-02 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по служебни правоотношения 
72 200 72 200 0 0 11 233 0 0 11 233 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 704 192 477 420 202 616 24 156 296 002 73 012 16 349 385 363 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
260 632 218 232 42 400 0 220 173 13 330 0 233 503 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
170 520 29 364 141 156 0 3 825 56 537 0 60 362 

  02-05 
изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
166 349 156 189 9 110 1 050 53 655 2 913 149 56 717 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
74 614 45 658 6 150 22 806 10 723 92 15 102 25 917 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 32 077 27 977 3 800 300 7 626 140 1 098 8 864 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1 033 155 909 817 98 678 24 660 361 225 33 442 9 284 403 951 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

577 841 503 026 58 865 15 950 205 990 20 656 5 652 232 298 

  
05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 
75 994 75 994 0 0 26 771 0 0 26 771 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

244 319 212 512 25 737 6 070 87 148 8 640 2 607 98 395 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
135 001 118 285 14 076 2 640 41 316 4 146 1 025 46 487 

10-00 Издръжка 2 553 500 1 342 596 
1 207 

175 
3 729 518 453 301 560 0 820 013 

  10-11 Храна 436 264 321 764 114 500 0 142 653 37 387 0 180 040 



  10-12 Медикаменти 19 600 19 500 100 0 4 469 0 0 4 469 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 69 450 54 850 14 600 0 5 580 0 0 5 580 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи 

и книги за библиотеките 
43 358 42 558 800 0 24 668 194 0 24 862 

  10-15 материали 369 669 177 649 188 291 3 729 98 689 50 143 0 148 832 

  10-16 вода, горива и енергия 505 345 270 845 234 500 0 118 824 93 987 0 212 811 

  10-20 разходи за външни услуги 666 435 238 320 428 115 0 102 861 100 882 0 203 743 

  10-30 Текущ ремонт 293 512 110 012 183 500 0 14 363 4 036 0 18 399 

  10-51 командировки в страната 34 200 25 000 9 200 0 193 110 0 303 

  10-62 разходи за застраховки 32 926 17 476 15 450 0 6 153 7 110 0 13 263 

  10-92 
разходи за договорни санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и разноски 
5 200 200 5 000 0 0 3 540 0 3 540 

  10-98 
други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 
77 541 64 422 13 119 0 0 4 171 0 4 171 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 110 862 40 343 70 519 0 28 828 53 383 0 82 211 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

19 123 6 970 12 153 0 1 977 2 102 0 4 079 

  19-81 

платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 
санкции 

91 739 33 373 58 366 0 26 851 51 281 0 78 132 

22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 3 941 0 3 941 0 0 2 352 0 2 352 

  22-21 
Разходи за лихви по заеми от банки в 

страната 
3 941 0 3 941 0 0 2 352 0 2 352 

40-00 Стипендии 14 007 14 007 0 0 6 749 0 0 6 749 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 25 880 880 25 000 0 2 640 7 550 0 10 190 

  42-14 
обезщетения и помощи по решение на 

общинския съвет 
25 000 0 25 000 0 0 7 550 0 7 550 

  42-19 други текущи трансфери за домакинствата 880 880 0 0 2 640 0 0 2 640 

45-00 
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 
191 040 167 040 24 000 0 91 870 0 0 91 870 

46-00 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
8 500 0 8 500 0 0 2 004 0 2 004 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 617 646 0 617 646 0 0 83 517 0 83 517 



52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 
1 425 720 142 231 

1 283 

489 
0 12 320 101 520 0 113 840 

  

52-01 придобиване на компютри и хардуер 
16 500 1 200 15 300 0 1 040 15 300 0 16 340 

  

52-03 придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 
102 405 52 000 50 405 0 11 280 4 740 0 16 020 

  

52-04 придобиване на транспортни средства 
206 885 64 385 142 500 0 0 57 480 0 57 480 

  

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 
1 099 930 24 646 

1 075 

284 
0 0 24 000 0 24 000 

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 5 498 0 5 498 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ 

И ПОДПАРАГРАФИ 

10 964 653 6 938 771 
3 843 

989 
181 893 2 808 891 758 477 70 449 3 637 817 

                      

                      

                      

                      

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода        

от  
до             

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
                  

    
  

0 БЮДЖЕТ             

            (в лева)       (в лева) 

    
III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

Уточнен план 2020 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. 

ЗАЕМИ 

     Отчет 2020 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. 

БЕЗЛ. ЗАЕМИ 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

  ІІІ. ТРАНСФЕРИ    03 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                      

31-00 
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ 

(нето) 
7 417 200 6 115 800 

1 301 

400 
0 3 418 840 453 350 0 3 872 190 

  31-11 
обща субсидия и други трансфери за 

държавни дейности от ЦБ за общини (+) 
6 053 744 6 053 744 x x 3 364 083 x x 3 364 083 

  31-12 
обща изравнителна субсидия и други 
трансфери за местни дейности от ЦБ за 

общини (+) 
817 300 x 817 300 x x 433 350 x 433 350 

  31-13 
получени от общини целеви субсидии от 

ЦБ за капиталови разходи (+) 
484 100   484 100 x   20 000 x 20 000 

  31-18 
получени от общини трансфери за други 
целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в 

СЕБРА 488 001 ххх-х 
880 880   x 880   x 880 

  31-28 
получени от общини трансфери за други 
целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 

488 002 ххх-х 
61 176 61 176   x 53 877   x 53 877 

61-00 Трансфери между бюджети (нето) 130 507 232 511 
-102 

004 
0 232 511 -58 082 0 174 429 

  61-01 
трансфери между бюджети - получени 
трансфери (+) 

202 091 202 091   x 202 091   x 202 091 

  61-02 
трансфери между бюджети - предоставени 

трансфери (-) 
-102 004   

-102 

004 
x   -58 082 x -58 082 

  61-05 
трансфери от МТСП по програми за 
осигуряване на заетост (+/-) 

30 420 30 420   x 30 420   x 30 420 

62-00 
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 
0 0 0 0 0 -5 724 0 -5 724 

  62-02 - предоставени трансфери (+/-) 0     x   -5 724 x -5 724 

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 7 547 707 6 348 311 
1 199 

396 
0 3 651 351 389 544 0 4 040 895 

76-00 
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 
100 000   100 000 x   -50 543 x -50 543 

ВСИЧКО 99-99 
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 
100 000 0 100 000 0 0 -50 543 0 -50 543 

                      

                      



                      

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода        

от  
до             

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
                  

    
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 

0 БЮДЖЕТ             

            (в лева)       (в лева) 

    
 

Уточнен план 2020 - БЮДЖЕТНО САЛДО                Отчет 2020 - БЮДЖЕТНО САЛДО 

    
V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и 

ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     0 5  ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

    
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) 

/ ИЗЛИШЪК (+)      (V.=I.-II.+III.+ІV.) 
(1 958 043) -590 460 

-1 185 

690 
-181 893 842 460 35 554 -70 449 807 565 

    
VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА 

БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 
1 958 043 590 460 

1 367 

583 
0 (842 460) 34 895 0 (807 565) 

    
0 0             0 

                      

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода        

от  
до             

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 



                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

  
 

                  

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

      
 

    (в лева)       (в лева) 

       VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. 

салдо) 

Уточнен план 2020 - ФИНАНСИРАНЕ НА 

БЮДЖЕТНО САЛДО 

Отчет 2020-ФИНАНСИРАНЕ НА 

БЮДЖЕТНО САЛДО 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     0 6 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -90 000 0 -90 000 0 0 -45 000 0 -45 000 

  83-22 
погашения по дългосрочни заеми от банки 

в страната (-) 
-90 000   -90 000 x   -45 000 x -45 000 

88-00 
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове  
-42 105 -42 105 0 0 9 697 0 0 9 697 

  88-03 

събрани средства и извършени плащания 

от/за сметки за средствата от Европейския 
съюз  

-42 105 -42 105   x 9 697   x 9 697 

95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)    2 090 148 632 565 
1 457 

583 
0 -852 157 79 895 0 -772 262 

  95-01 
остатък в левове по сметки от 

предходния период (+) 
2 090 148 632 565 

1 457 

583 
x 632 565 1 457 583 x 2 090 148 

  95-07 
наличност в левове по сметки в края на 

периода (-) 
0     x 

-1 484 

722 

-1 377 

688 
x 

-2 862 

410 

ВСИЧКО 99-99 
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 
1 958 043 590 460 

1 367 
583 

0 -842 460 34 895 0 -807 565 

    
0 0             0 

                      

  
 

  
 

ГЛ. 

СЧЕТОВОДИТЕ

Л: 

Емилия Димитрова     

          ( име и фамилия)     

                      



  ИЗГОТВИЛ: Емилия Димитрова   
РЪКОВОДИТЕЛ

: 
Инж. Джевдет Азис, Кмет     

дата 

                                                                      ( 
име и фамилия) 

    ( име и фамилия)     

15.7.2020 служебни телефони  883222395   e-mail: emiliua@abv.bg     

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  1122 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  1122 122 Общинска администрация                 

    (наименование на дейността)                 



01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
707 372 707 372 0 0 247 458 0 0 247 458 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
635 172 635 172     236 225     236 225 

  01-02 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по служебни правоотношения 
72 200 72 200     11 233     11 233 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 100 288 36 982 47 000 16 306 7 497 14 219 12 695 34 411 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
41 000   41 000     13 330   13 330 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
3 000   3 000     332   332 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

29 600 27 600 2 000   5 730 325   6 055 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

21 088 4 382 400 16 306 570 92 12 695 13 357 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 5 600 5 000 600   1 197 140   1 337 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 156 503 147 503 9 000 0 49 313 2 698 0 52 011 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

94 800 89 500 5 300   30 065 1 625   31 690 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
38 948 36 548 2 400   12 654 683   13 337 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
22 755 21 455 1 300   6 594 390   6 984 

10-00 Издръжка 441 746 0 441 746 0 0 145 034 0 145 034 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 1 000   1 000         0 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи 
и книги за библиотеките 

800   800     194   194 

  10-15 материали 100 000   100 000     21 198   21 198 

  10-16 вода, горива и енергия 140 000   140 000     65 183   65 183 

  10-20 разходи за външни услуги 136 000   136 000     45 504   45 504 

  10-30 Текущ ремонт 40 700   40 700     2 217   2 217 

  10-51 командировки в страната 5 000   5 000     70   70 

  10-62 разходи за застраховки 4 500   4 500     3 773   3 773 

  10-92 
разходи за договорни санкции и неустойки, 
съдебни обезщетения и разноски 

5 000   5 000     3 540   3 540 

  10-98 
други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 
8 746   8 746     3 355   3 355 



19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 55 269 0 55 269 0 0 45 404 0 45 404 

  19-01 

платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

4 553   4 553     1 111   1 111 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

50 716   50 716     44 293   44 293 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 25 000 0 25 000 0 0 7 550 0 7 550 

  42-14 
обезщетения и помощи по решение на 

общинския съвет 
25 000   25 000     7 550   7 550 

46-00 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
6 000   6 000     2 004   2 004 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 60 000   60 000         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 552 178 891 857 644 015 16 306 304 268 216 909 12 695 533 872 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  1123 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  1123 123 Общински съвети                  

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 131 376 0 131 376 0 0 52 845 0 52 845 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
131 376   131 376     52 845   52 845 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 25 500 0 25 500 0 0 10 157 0 10 157 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

15 600   15 600     6 286   6 286 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

6 200   6 200     2 537   2 537 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
3 700   3 700     1 334   1 334 

10-00 Издръжка 14 624 0 14 624 0 0 3 213 0 3 213 

  10-15 материали 2 751   2 751     389   389 

  10-16 вода, горива и енергия 2 000   2 000     600   600 

  10-20 разходи за външни услуги 2 000   2 000     1 368   1 368 

  10-51 командировки в страната 3 500   3 500     40   40 

  10-98 
други разходи, некласифицирани в другите 
параграфи и подпараграфи 

4 373   4 373     816   816 

46-00 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
2 500   2 500         0 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 15 300 0 15 300 0 0 15 300 0 15 300 

  
52-01 придобиване на компютри и хардуер 15 300   15 300     15 300   15 300 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 189 300 0 189 300 0 0 81 515 0 81 515 

край на дейност 
          



                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  2239 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  2239 
239 Други дейности по вътрешната 

сигурност 
                

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 12 000 12 000 0 0 240 0 0 240 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
12 000 12 000     240     240 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 250 2 250 0 0 29 0 0 29 

  
05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 
1 300 1 300     15     15 



(ДОО) 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
600 600     9     9 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
350 350     5     5 

10-00 Издръжка 12 444 12 444 0 0 18 0 0 18 

  10-15 материали 4 000 4 000     18     18 

  10-16 вода, горива и енергия 4 000 4 000           0 

  10-20 разходи за външни услуги 3 944 3 944           0 

  10-51 командировки в страната 500 500           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 26 694 26 694 0 0 287 0 0 287 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  2282 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  2282 

282 Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и 

мощности 

                

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
74 500 74 500 0 0 28 019 0 0 28 019 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
74 500 74 500     28 019     28 019 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 5 400 5 400 0 0 1 982 0 0 1 982 

  02-05 
изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
2 500 2 500     537     537 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
2 400 2 400     1 445     1 445 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 500 500           0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 15 000 15 000 0 0 5 373 0 0 5 373 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

8 900 8 900     3 248     3 248 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
3 900 3 900     1 342     1 342 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
2 200 2 200     783     783 

10-00 Издръжка 22 402 22 402 0 0 2 240 0 0 2 240 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 1 200 1 200           0 

  10-15 материали 4 000 4 000           0 

  10-16 вода, горива и енергия 6 000 6 000     600     600 

  10-20 разходи за външни услуги 7 000 7 000     1 640     1 640 

  10-30 Текущ ремонт 3 602 3 602           0 



  10-51 командировки в страната 600 600           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 117 302 117 302 0 0 37 614 0 0 37 614 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  2285 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  2285 
285 Доброволни формирования за 

защита при бедствия 
                

    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 25 858 25 858 0 0 0 0 0 0 



  10-13 Постелен инвентар и облекло 10 000 10 000           0 

  10-20 разходи за външни услуги 11 458 11 458           0 

  10-62 разходи за застраховки 4 400 4 400           0 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 44 385 44 385 0 0 0 0 0 0 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 44 385 44 385           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 70 243 70 243 0 0 0 0 0 0 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   



  3311 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  3311 311 Детски градини                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
569 631 485 369 0 84 262 189 025 0 33 790 222 815 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

569 631 485 369   84 262 189 025   33 790 222 815 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 22 006 21 706 0 300 5 577 0 3 280 8 857 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
1 700 1 700           0 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
14 900 14 900     1 599     1 599 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

0       2 031   2 407 4 438 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 5 406 5 106   300 1 947   873 2 820 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 127 211 111 091 0 16 120 43 249 0 6 979 50 228 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

67 890 58 090   9 800 22 352   4 100 26 452 

  
05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 
15 387 15 387     5 951     5 951 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

27 892 23 872   4 020 9 890   1 947 11 837 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
16 042 13 742   2 300 5 056   932 5 988 

10-00 Издръжка 152 105 21 705 130 400 0 9 451 35 355 0 44 806 

  10-11 Храна 50 866 8 366 42 500   1 244 13 255   14 499 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 8 000   8 000         0 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи 
и книги за библиотеките 

5 194 5 194     2 862     2 862 

  10-15 материали 20 000   20 000     10 075   10 075 

  10-16 вода, горива и енергия 24 000   24 000     8 318   8 318 

  10-20 разходи за външни услуги 24 145 8 145 16 000   5 345 3 358   8 703 

  10-30 Текущ ремонт 19 000   19 000         0 

  10-51 командировки в страната 400   400         0 



  10-62 разходи за застраховки 500   500     349   349 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 6 900 0 6 900 0 0 6 446 0 6 446 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

6 900   6 900     6 446   6 446 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 4 905 0 4 905 0 0 0 0 0 

  

52-03 придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 
4 905   4 905         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 882 758 639 871 142 205 100 682 247 302 41 801 44 049 333 152 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



  #N/A                   

  3322 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  3322 
322 Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии 
                

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
1 287 567 1 287 567 0 0 565 109 0 0 565 109 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
1 287 567 1 287 567     565 109     565 109 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 93 376 93 376 0 0 44 340 0 0 44 340 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
2 400 2 400     1 850     1 850 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

69 500 69 500     34 961     34 961 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
16 376 16 376     5 909     5 909 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 5 100 5 100     1 620     1 620 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 325 292 325 292 0 0 128 186 0 0 128 186 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

157 612 157 612     65 897     65 897 

  
05-52 

осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 
60 607 60 607     20 820     20 820 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
68 178 68 178     27 524     27 524 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
38 895 38 895     13 945     13 945 

10-00 Издръжка 387 583 387 583 0 0 196 051 0 0 196 051 

  10-11 Храна 59 768 59 768     19 669     19 669 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 6 500 6 500     3 990     3 990 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи 

и книги за библиотеките 
36 659 36 659     21 806     21 806 

  10-15 материали 68 083 68 083     63 492     63 492 

  10-16 вода, горива и енергия 63 000 63 000     49 761     49 761 

  10-20 разходи за външни услуги 41 851 41 851     25 367     25 367 

  10-30 Текущ ремонт 36 400 36 400     8 463     8 463 



  10-51 командировки в страната 4 200 4 200     133     133 

  10-62 разходи за застраховки 6 500 6 500     3 370     3 370 

  10-92 
разходи за договорни санкции и неустойки, 
съдебни обезщетения и разноски 

200 200           0 

  10-98 
други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 
64 422 64 422           0 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 22 000 22 000 0 0 18 836 0 0 18 836 

  19-81 

платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 
санкции 

22 000 22 000     18 836     18 836 

40-00 Стипендии 14 007 14 007     6 749     6 749 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 11 500 1 500 10 000 0 1 500 0 0 1 500 

  

52-03 придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 
11 500 1 500 10 000   1 500     1 500 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 2 141 325 2 131 325 10 000 0 960 771 0 0 960 771 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  3389 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  3389 389 Други дейности по образованието                 

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 15 675 15 675 0 0 17 808 0 0 17 808 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
15 325 15 325     17 266     17 266 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
350 350     272     272 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 0       270     270 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 220 2 220 0 0 3 431 0 0 3 431 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

1 120 1 120     2 216     2 216 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

800 800     923     923 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
300 300     292     292 

10-00 Издръжка 34 680 34 680 0 0 29 940 0 0 29 940 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 700 700           0 

  10-15 материали 1 200 1 200     2 980     2 980 

  10-16 вода, горива и енергия 19 380 19 380     18 547     18 547 

  10-20 разходи за външни услуги 1 400 1 400     1 419     1 419 

  10-30 Текущ ремонт 11 000 11 000     5 844     5 844 

  10-62 разходи за застраховки 1 000 1 000     1 150     1 150 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 4 149 4 149 0 0 1 734 0 0 1 734 

  19-01 платени държавни данъци, такси, 3 779 3 779     1 364     1 364 



наказателни лихви и административни 
санкции 

  19-81 

платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

370 370     370     370 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 56 724 56 724 0 0 52 913 0 0 52 913 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  3336 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  3336 336 Столове                 



    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 70 000 0 70 000 0 0 24 132 0 24 132 

  10-11 Храна 70 000   70 000     24 132   24 132 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 70 000 0 70 000 0 0 24 132 0 24 132 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  4431 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  4431 
431 Детски ясли, детски кухни и яслени 

групи в детска градина 
                



    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
30 629 24 243 0 6 386 8 197 0 0 8 197 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

30 629 24 243   6 386 8 197     8 197 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 669 469 0 200 95 0 0 95 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

669 469   200 95     95 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5 817 4 717 0 1 100 1 667 0 0 1 667 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

4 470 3 620   850 1 196     1 196 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
1 347 1 097   250 471     471 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 37 115 29 429 0 7 686 9 959 0 0 9 959 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  4437 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  4437 
437 Здравен кабинет в детски градини и 

училища 
                

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
64 900 26 200 0 38 700 7 770 0 11 026 18 796 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

64 900 26 200   38 700 7 770   11 026 18 796 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 15 250 7 900 0 7 350 379 0 374 753 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

1 550 700   850 144   149 293 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
13 300 6 800   6 500       0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 400 400     235   225 460 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 12 590 5 150 0 7 440 1 644 0 2 305 3 949 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

8 400 3 100   5 300 947   1 552 2 499 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

3 100 1 300   1 800 469   660 1 129 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
1 090 750   340 228   93 321 

10-00 Издръжка 4 937 4 937 0 0 1 216 0 0 1 216 

  10-12 Медикаменти 400 400     529     529 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 450 450           0 

  10-15 материали 1 087 1 087     139     139 

  10-20 разходи за външни услуги 3 000 3 000     548     548 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 97 677 44 187 0 53 490 11 009 0 13 705 24 714 



край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  4469 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  4469 469 Други дейности по здравеопазването                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
8 186 8 186 0 0 0 0 0 0 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

8 186 8 186           0 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 420 420 0 0 0 0 0 0 



  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

370 370           0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 50 50           0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1 610 1 610 0 0 0 0 0 0 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

960 960           0 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
400 400           0 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
250 250           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 10 216 10 216 0 0 0 0 0 0 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5526 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5526 526 Центрове за обществена подкрепа                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
55 000 55 000 0 0 15 997 0 0 15 997 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

55 000 55 000     15 997     15 997 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 3 900 3 900 0 0 557 0 0 557 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
600 600           0 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
1 800 1 800     378     378 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

700 700           0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 800 800     179     179 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 11 200 11 200 0 0 3 295 0 0 3 295 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

6 500 6 500     1 879     1 879 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
2 900 2 900     955     955 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
1 800 1 800     461     461 

10-00 Издръжка 10 138 10 138 0 0 1 435 0 0 1 435 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 800 800           0 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи 

и книги за библиотеките 
200 200           0 

  10-15 материали 2 438 2 438     484     484 

  10-16 вода, горива и енергия 2 700 2 700     534     534 



  10-20 разходи за външни услуги 3 000 3 000     417     417 

  10-51 командировки в страната 500 500           0 

  10-62 разходи за застраховки 500 500           0 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 800 800 0 0 526 0 0 526 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

100 100     97     97 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

700 700     429     429 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 81 038 81 038 0 0 21 810 0 0 21 810 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 



     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5530 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5530 530 Център за настаняване от семеен тип                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
596 000 596 000 0 0 216 489 0 0 216 489 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
596 000 596 000     216 489     216 489 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 39 800 39 800 0 0 6 476 0 0 6 476 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
6 750 6 750     110     110 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
20 300 20 300     5 384     5 384 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

6 500 6 500           0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 6 250 6 250     982     982 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 121 005 121 005 0 0 43 046 0 0 43 046 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

71 288 71 288     25 968     25 968 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
32 337 32 337     11 507     11 507 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
17 380 17 380     5 571     5 571 

10-00 Издръжка 310 430 306 701 0 3 729 91 165 0 0 91 165 

  10-11 Храна 114 756 114 756     48 300     48 300 

  10-12 Медикаменти 4 900 4 900           0 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 14 600 14 600     1 590     1 590 

  10-15 материали 48 883 45 154   3 729 13 894     13 894 

  10-16 вода, горива и енергия 70 765 70 765     20 772     20 772 

  10-20 разходи за външни услуги 24 100 24 100     5 456     5 456 

  10-30 Текущ ремонт 20 050 20 050           0 

  10-51 командировки в страната 10 200 10 200     40     40 



  10-62 разходи за застраховки 2 176 2 176     1 113     1 113 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 7 294 7 294 0 0 5 060 0 0 5 060 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

491 491     388     388 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

6 803 6 803     4 672     4 672 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 60 346 60 346 0 0 1 820 0 0 1 820 

  
52-01 придобиване на компютри и хардуер 1 200 1 200     1 040     1 040 

  
52-03 придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 
24 500 24 500     780     780 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 10 000 10 000           0 

  
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 24 646 24 646           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 134 875 1 131 146 0 3 729 364 056 0 0 364 056 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 



§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5532 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5532 532 Програми за временна заетост                 

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 7 054 6 054 1 000 0 6 054 0 0 6 054 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
5 983 5 983     5 983     5 983 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
1 000   1 000         0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 71 71     71     71 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 233 1 133 1 100 0 1 133 45 0 1 178 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

1 501 841 660   841 37   878 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

572 292 280   292 8   300 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
160   160         0 

10-00 Издръжка 4 000 0 4 000 0 0 45 0 45 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 1 000   1 000         0 

  10-15 материали 3 000   3 000     45   45 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 13 287 7 187 6 100 0 7 187 90 0 7 277 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 



      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5541 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5541 
541 Домове за възрастни хора с 

увреждания 
                

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
530 000 530 000 0 0 192 495 0 0 192 495 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
530 000 530 000     192 495     192 495 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 32 700 32 700 0 0 6 716 0 0 6 716 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
4 500 4 500     711     711 

  02-05 
изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
16 000 16 000     4 112     4 112 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
8 000 8 000     768     768 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 4 200 4 200     1 125     1 125 



05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 113 000 113 000 0 0 38 401 0 0 38 401 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

69 000 69 000     23 891     23 891 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

28 000 28 000     10 381     10 381 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
16 000 16 000     4 129     4 129 

10-00 Издръжка 355 905 355 905 0 0 100 873 0 0 100 873 

  10-11 Храна 120 000 120 000     52 634     52 634 

  10-12 Медикаменти 14 000 14 000     3 940     3 940 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 20 000 20 000           0 

  10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи 

и книги за библиотеките 
505 505           0 

  10-15 материали 45 000 45 000     13 675     13 675 

  10-16 вода, горива и енергия 98 000 98 000     26 095     26 095 

  10-20 разходи за външни услуги 22 000 22 000     4 139     4 139 

  10-30 Текущ ремонт 25 900 25 900     56     56 

  10-51 командировки в страната 8 000 8 000     20     20 

  10-62 разходи за застраховки 2 500 2 500     314     314 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 5 000 5 000 0 0 2 206 0 0 2 206 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

2 500 2 500     128     128 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

2 500 2 500     2 078     2 078 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 36 000 36 000 0 0 9 000 0 0 9 000 

  

52-03 придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 
26 000 26 000     9 000     9 000 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 10 000 10 000           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 072 605 1 072 605 0 0 349 691 0 0 349 691 

край на дейност 
          

                      



           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5550 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5550 
550 Центрове за социална 

рехабилитация и интеграция 
                

    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 104 970 104 970 0 0 57 733 0 0 57 733 

  10-20 разходи за външни услуги 104 970 104 970     57 733     57 733 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 104 970 104 970 0 0 57 733 0 0 57 733 

край на дейност 
          

                      



           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5554 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5554 554 Защитени жилища                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
50 000 50 000 0 0 20 245 0 0 20 245 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

50 000 50 000     20 245     20 245 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 3 200 3 200 0 0 443 0 0 443 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
500 500           0 



  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

1 700 1 700     443     443 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
500 500           0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 500 500           0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 10 123 10 123 0 0 3 935 0 0 3 935 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

6 083 6 083     2 363     2 363 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
2 550 2 550     993     993 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
1 490 1 490     579     579 

10-00 Издръжка 38 560 38 560 0 0 10 163 0 0 10 163 

  10-11 Храна 10 000 10 000     4 644     4 644 

  10-12 Медикаменти 200 200           0 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 600 600           0 

  10-15 материали 6 000 6 000     2 288     2 288 

  10-16 вода, горива и енергия 7 000 7 000     2 228     2 228 

  10-20 разходи за външни услуги 3 000 3 000     797     797 

  10-30 Текущ ремонт 10 360 10 360           0 

  10-51 командировки в страната 1 000 1 000           0 

  10-62 разходи за застраховки 400 400     206     206 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 1 100 1 100 0 0 466 0 0 466 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

100 100           0 

  19-81 

платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

1 000 1 000     466     466 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 71 050   71 050         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 174 033 102 983 71 050 0 35 252 0 0 35 252 

край на дейност 
          

                      



           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5562 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5562 562 Асистенти за лична помощ                 

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 177 742 177 742 0 0 177 742 0 0 177 742 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
177 742 177 742     177 742     177 742 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 34 170 34 170 0 0 34 170 0 0 34 170 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

22 343 22 343     22 343     22 343 

  05-60 здравно-осигурителни вноски от 8 654 8 654     8 654     8 654 



работодатели 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
3 173 3 173     3 173     3 173 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 211 912 211 912 0 0 211 912 0 0 211 912 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5589 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5589 

589 Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и 

заетостта 

                



    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
96 000 0 96 000 0 0 30 826 0 30 826 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

96 000   96 000     30 826   30 826 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 5 800 0 5 800 0 0 806 0 806 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
800   800         0 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
3 000   3 000     806   806 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

800   800         0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 1 200   1 200         0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 20 000 0 20 000 0 0 6 277 0 6 277 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

11 600   11 600     3 786   3 786 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
5 200   5 200     1 716   1 716 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
3 200   3 200     775   775 

10-00 Издръжка 51 076 13 326 37 750 0 17 801 12 665 0 30 466 

  10-11 Храна 8 874 8 874     16 162     16 162 

  10-12 Медикаменти 100   100         0 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 1 200   1 200         0 

  10-15 материали 8 000   8 000   1 352 3 003   4 355 

  10-16 вода, горива и енергия 20 000   20 000   287 6 071   6 358 

  10-20 разходи за външни услуги 9 052 4 452 4 600     1 223   1 223 

  10-30 Текущ ремонт 3 000   3 000     1 819   1 819 

  10-51 командировки в страната 100   100         0 

  10-62 разходи за застраховки 750   750     549   549 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 500 0 500 0 0 236 0 236 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

400   400     194   194 



  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

100   100     42   42 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 880 880 0 0 2 640 0 0 2 640 

  42-19 други текущи трансфери за домакинствата 880 880     2 640     2 640 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 174 256 14 206 160 050 0 20 441 50 810 0 71 251 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  6603 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  6603 603 Водоснабдяване и канализация                 



    (наименование на дейността)                 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 145 004 0 145 004 0 0 0 0 0 

  
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 145 004   145 004         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 145 004 0 145 004 0 0 0 0 0 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  6604 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  6604 604 Осветление на улици и площади                 



    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
20 600 0 20 600 0 0 7 121 0 7 121 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

20 600   20 600     7 121   7 121 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 3 690 0 3 690 0 0 167 0 167 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
600   600         0 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
640   640     167   167 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

2 050   2 050         0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 400   400         0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4 820 0 4 820 0 0 1 430 0 1 430 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

2 800   2 800     876   876 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
1 400   1 400     350   350 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
620   620     204   204 

10-00 Издръжка 20 200 0 20 200 0 0 6 000 0 6 000 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 400   400         0 

  10-15 материали 10 000   10 000     2 525   2 525 

  10-16 вода, горива и енергия 3 600   3 600     1 489   1 489 

  10-20 разходи за външни услуги 2 600   2 600     1 564   1 564 

  10-30 Текущ ремонт 2 800   2 800         0 

  10-51 командировки в страната 100   100         0 

  10-62 разходи за застраховки 700   700     422   422 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 1 350 0 1 350 0 0 158 0 158 

  19-01 

платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 
санкции 

1 200   1 200     110   110 

  19-81 

платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 
санкции 

150   150     48   48 



52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 15 000   15 000         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 65 660 0 65 660 0 0 14 876 0 14 876 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  6606 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  6606 
606 Изграждане, ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 
                

    (наименование на дейността)                 



10-00 Издръжка 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 

  10-30 Текущ ремонт 110 000   110 000         0 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 546 596   546 596     83 517   83 517 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 656 596 0 656 596 0 0 83 517 0 83 517 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  6619 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 



  6619 

619 Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 

                

    (наименование на дейността)                 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 930 280 0 930 280 0 0 24 000 0 24 000 

  
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 930 280   930 280     24 000   24 000 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 930 280 0 930 280 0 0 24 000 0 24 000 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   



  6622 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  6622 622 Озеленяване                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
96 127 0 96 127 0 0 36 941 0 36 941 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

96 127   96 127     36 941   36 941 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 590 0 2 590 0 0 990 0 990 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
60   60         0 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 
630   630     990   990 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

1 100   1 100         0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 800   800         0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 18 608 0 18 608 0 0 7 227 0 7 227 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

12 115   12 115     4 675   4 675 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
4 647   4 647     1 829   1 829 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
1 846   1 846     723   723 

10-00 Издръжка 4 200 0 4 200 0 0 515 0 515 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 1 600   1 600         0 

  10-15 материали 1 000   1 000     248   248 

  10-16 вода, горива и енергия 900   900     146   146 

  10-20 разходи за външни услуги 700   700     121   121 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 0 0 0 454 0 454 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

0         97   97 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

0         357   357 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 121 525 0 121 525 0 0 46 127 0 46 127 



край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  6623 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  6623 623 Чистота                 

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
82 600 0 82 600 0 0 24 434 0 24 434 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения 

82 600   82 600     24 434   24 434 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 4 400 0 4 400 0 0 607 0 607 



  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

2 800   2 800     607   607 

  02-08 
обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 
800   800         0 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 800   800         0 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 18 300 0 18 300 0 0 5 046 0 5 046 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

9 900   9 900     2 993   2 993 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
5 200   5 200     1 356   1 356 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
3 200   3 200     697   697 

10-00 Издръжка 122 340 0 122 340 0 0 34 233 0 34 233 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 1 400   1 400         0 

  10-15 материали 27 000   27 000     10 715   10 715 

  10-16 вода, горива и енергия 38 000   38 000     11 162   11 162 

  10-20 разходи за външни услуги 44 840   44 840     10 339   10 339 

  10-30 Текущ ремонт 6 000   6 000         0 

  10-51 командировки в страната 100   100         0 

  10-62 разходи за застраховки 5 000   5 000     2 017   2 017 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 4 000 0 4 000 0 0 685 0 685 

  19-01 
платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

3 500   3 500     590   590 

  19-81 
платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 

санкции 

500   500     95   95 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 8 000   8 000         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 239 640 0 239 640 0 0 65 005 0 65 005 

край на дейност 
          

                      

           



           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  7713 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  7713 713 Спорт за всички                 

    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 687 687 0 0 367 0 0 367 

  10-15 материали 687 687     367     367 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 687 687 0 0 367 0 0 367 

край на дейност 
          

                      

           



           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  7714 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  7714 714 Спортни бази за спорт за всички                 

    (наименование на дейността)                 

45-00 
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 
24 000   24 000         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 

край на дейност 
          

                      

           

           



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  7738 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  7738 738 Читалища                 

    (наименование на дейността)                 

45-00 
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 
167 040 167 040     91 870     91 870 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 167 040 167 040 0 0 91 870 0 0 91 870 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 



      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  7740 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  7740 

740 Музеи, художествени галерии, 

паметници на културата и етнографски 

комплекси с местен харакер 

                

    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 

  10-30 Текущ ремонт 2 700 2 700           0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 

край на дейност 
          

                      

           

           



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  7745 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  7745 745 Обредни домове и зали                 

    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 5 000 0 5 000 0 0 1 045 0 1 045 

  10-15 материали 5 000   5 000     1 045   1 045 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 5 000 0 5 000 0 0 1 045 0 1 045 

край на дейност 
          

                      

           

           



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  7759 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  7759 759 Други дейности по културата                 

    (наименование на дейността)                 

10-00 Издръжка 30 000 0 30 000 0 0 900 0 900 

  10-11 Храна 2 000   2 000         0 

  10-15 материали 8 000   8 000     900   900 

  10-20 разходи за външни услуги 20 000   20 000         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 30 000 0 30 000 0 0 900 0 900 

край на дейност 
          

                      



           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  8832 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  8832 
832 Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата 
                

    (наименование на дейността)                 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
1 600 0 1 600 0 0 815 0 815 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения 
1 600   1 600     815   815 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 40 0 40 0 0 18 0 18 

  02-05 

изплатени суми от СБКО за облекло и 

други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

40   40     18   18 



05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 320 0 320 0 0 163 0 163 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

190   190     100   100 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

80   80     40   40 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
50   50     23   23 

10-00 Издръжка 115 415 0 115 415 0 0 14 302 0 14 302 

  10-15 материали 3 540   3 540         0 

  10-16 вода, горива и енергия 6 000   6 000     1 018   1 018 

  10-20 разходи за външни услуги 101 375   101 375     13 284   13 284 

  10-30 Текущ ремонт 2 000   2 000         0 

  10-62 разходи за застраховки 2 500   2 500         0 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 

  19-01 

платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

2 500   2 500         0 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 95 000 0 95 000 0 0 62 220 0 62 220 

  

52-03 придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 
35 500   35 500     4 740   4 740 

  
52-04 придобиване на транспортни средства 59 500   59 500     57 480   57 480 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 214 875 0 214 875 0 0 77 518 0 77 518 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      



Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  8898 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  8898 898 Други дейности по икономиката                 

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 6 720 0 6 720 0 0 3 360 0 3 360 

  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
6 720   6 720     3 360   3 360 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1 030 0 1 030 0 0 399 0 399 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

700   700     278   278 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
330   330     121   121 

10-00 Издръжка 101 500 0 101 500 0 0 24 121 0 24 121 

  10-20 разходи за външни услуги 100 000   100 000     24 121   24 121 

  10-62 разходи за застраховки 1 500   1 500         0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 109 250 0 109 250 0 0 27 880 0 27 880 

край на дейност 
          

                      



           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  9910 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  9910 910 Разходи за лихви                 

    (наименование на дейността)                 

22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 3 941 0 3 941 0 0 2 352 0 2 352 

  22-21 
Разходи за лихви по заеми от банки в 

страната 
3 941   3 941     2 352   2 352 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 3 941 0 3 941 0 0 2 352 0 2 352 

край на дейност 
          

                      



           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  9998 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  9998 998 Резерв                  

    (наименование на дейността)                 

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 5 498   5 498   x x x 0 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 5 498 0 5 498 0 0 0 0 0 

край на дейност 
          

                      

           



           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

                      

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  5561 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  5561 561 Социални услуги в домашна среда                 

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 19 182 19 182 0 0 19 182 0 0 19 182 

  02-01 
за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  
19 182 19 182     19 182     19 182 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4 051 4 051 0 0 4 051 0 0 4 051 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

2 578 2 578     2 578     2 578 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 

1 011 1 011     1 011     1 011 



  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
462 462     462     462 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 23 233 23 233 0 0 23 233 0 0 23 233 

край на дейност 
          

                      

           

           

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА                 

      
за периода 

от  
до   

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
    

0 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.             

(наименование на разпоредителя с бюджет)                 

 
                    

Самуил 
       код по 

ЕБК: 
6706             

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)                 

 
  

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 
0 БЮДЖЕТ             

                    (в лева) 

    II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план 2020 Отчет 2020 

§§ под-§§ 
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейнос

ти 

дофинанси

ране 

държавн

и 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанси

ране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

     02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  #N/A                   

  1117 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК                 

  1117 
117 Държавни и общински служби и 

дейности по изборите 
                

    (наименование на дейността)                 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 914 914 0 0 914 0 0 914 



  02-02 
за персонала по извънтрудови 

правоотношения 
914 914     914     914 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 302 302 0 0 302 0 0 302 

  

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

191 191     191     191 

  
05-60 

здравно-осигурителни вноски от 

работодатели 
73 73     73     73 

  
05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 
38 38     38     38 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 216 1 216 0 0 1 216 0 0 1 216 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил и Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда 

на АПК. 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-264 от инж. Джевдет Азис-

кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Закриване на филиал  ДГ „Бъдеще” с. Ножарово към 

ДГ „Радост” с.Владимировци 

 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.267 

 

Общинската мрежа от детски градини на територията на 

Община Самуил включва 2 две градини с пет филиала /части/ 

към тях, от които 1 детска градина „Кокиче” в с.Самуил с два 

филиала: ДГ „Осми март” с.Желязковец и ДГ „Първи 

юни”с.Хърсово; 1 детска градина „Радост” с.Владимировци с 

четири филиала: ДГ „Бъдеще” с.Ножарово; ДГ „Детелина” 

с.Богданци и ДГ „Детелина”с.Здравец. В детските градини има 

разкрити 13 групи, от които 1 яслена. Във филиалите-детски 

градини по населени места обучението се осъществява в 

смесени възрастови групи, поради недостатъчен брой деца за 

сформиране на отделни групи.  

 

Мотиви:  

Броят на децата във филиал ДГ „Бъдеще” с. Ножарово 

през последните години е намалял драстично под необходимия 

минимум съгласно приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, последните три 

учебни години обучението се осъществяваше в съответствие с 

изключенията на  чл. 59 от същата Наредба. В населеното място 

съществува голямо движение на ученици поради промяна на 

месторабота, жителство и семейно състояние на родителите. По 

данни на ГРАО към дата 18.08.2020г., по постоянен адрес деца в 

с. Ножарово е както следва: 

- родени през 2015г.- 10, живеещи в населеното място –  1 

деца; 

- родени през 2016г.- 7, живеещи в населеното място – 3 

деца; 

- родени през 2017г.- 4, живеещи в населеното място – 1 

деца; 

- родени през 2018г.- 5, живеещи в населеното място – 0 

деца; 

- родени през 2019г.- 4, живеещи в населеното място – 3 

деца. 
 

Броят на децата, обучавани в детска градина „Бъдеще” през 

последните пет години е следният: 

 

Година Детска градина Брой деца 
2019/2020 г. ДГ „Бъдеще” с. Ножарово  6 
2018/2019 г. ДГ „Бъдеще” с. Ножарово  8 
2017/2018 г. ДГ „Бъдеще” с. Ножарово  9 
2016/2017 г. ДГ „Бъдеще” с. Ножарово  12 
2015/2016 г. ДГ „Бъдеще” с. Ножарово  15 

 



 

Видно от гореизложените данни броят на децата, 

обучавани във филиал ДГ „Бъдеще” с. Ножарово значително е 

спаднал, като през последните пет години броят на живеещите в 

населено място е също е намалял. От направения анализ на 

родените деца и живеещите в населеното място е видно, че няма 

тенденция за увеличаване броя. Броят на децата за началото на 

учебната 2020/2021г. е 5 деца, което е и под минимума 6 деца, 

съгласно чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година. По повод 

драстичното намаляване броят на децата във филиал ДГ 

„Бъдеще” с. Ножарово, както и последващо закриване на 

детската градина, поради недостатъчен брой деца за 

сформиране на група е проведена родителска среща на 

10.09.2020г. от 13.30ч. в сградата на детската градина, 

разяснено е на родителите, че поради липса на минимален брой 

деца за сформиране на група, детската градина подлежи на 

закриване           

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за    

местното самоуправление и местното администрация 

(ЗМСМА), във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 314, 

ал. 4 и ал. 5 и чл. 316 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) и чл. 60, ал. 1 от АПК 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането 

му, поради следните причини: налице са особено важни 

обществени интереси, в предвид  започване на новата учебната 

2020/2021г., поради недостатъчен брой деца за сформиране на 

група, подлежащо на закриване и навременно, обхващане на 

децата подлежащи на задължително обучение от филиал  ДГ 

„Бъдеще” с. Ножарово към ДГ „Радост” с. Владимировци,  

Общински съвет – Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местното администрация 

(ЗМСМА), във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 314, 

ал. 4 и ал. 5 и чл. 316 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) и чл. 60, ал. 1 от АПК.  

I. Дава съгласието си и закрива филиал /част/  ДГ 

„Бъдеще” с. Ножарово към ДГ „Радост” с.Владимировци, със 

седалище с.Ножарово, ул. „Христо Смирненски”  №4, считано 

от датата на  обнародване в Държавен вестник. 

 

1. Обучението и възпитанието на децата да се осъществява 

в приемащата детска градина ДГ „Радост” с.Владимировци. 

2. Задължителната документация на филиал /част/ ДГ 

„Бъдеще” с. Ножарово, наличният инвентар, сграденият фонд и 

дворни площи–общинска собственост на детска градина 

„Бъдеще” с. Ножарово да се приемат за стопанисване и 

управление от директора на ДГ „Радост” с. Владимировци; 

3. Трудовите правоотношения с персонала на ДГ „Бъдеще” 

с. Ножарово да се уредят при условията на чл. 328, ал.1, т.1 от 

Кодекса на труда.  

4.  Възлага на кмета на община Самуил да издаде Заповед 

за закриване на  филиал /част/  ДГ „Бъдеще” с. Ножарово, ул. 

„Христо Смирненски”  №4, която да бъде обнародвана в 

Държавен вестник. 

5. Допуска предварително изпълнение на решението от 

деня на приемането му. 



            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местното администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 310, ал. 

5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 314, ал. 4 и ал. 5 и чл. 316 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 60, 

ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение поради 

следните причини: налице са особено важни обществени 

интереси, в предвид  започване на новата учебната 2020/2021г. 

навременно обхващане на децата подлежащи на задължително 

обучение от филиал  ДГ „Бъдеще” с. Ножарово към ДГ „Радост” 

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 решението подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр. 

Разград по реда на АПК. 

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-265 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№6.050/31.01.2020г., изм. и доп. с Решения №9.119/29.04.2020г., 

№11.186/30.06.2020г., №12.216/28.07.2020г. и  

№13.251/24.08.2020 г. - „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.268 

I..В  „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” на ОбС 

Самуил  в Раздел I, т.1. „Описание на имотите, които община 

Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.1 от 

Закона за общинската собственост – чрез публичен търг с 

явно наддаване“ в т.1.12 за продажба е определен част от 

поземлен имот №I в квартал 51  с площ от 3890 кв.м. по плана 

на с.Самуил, ул.“Любен Каравелов“ №1А. За имота е извършена 

делба, който е разделен на три имота.  

 

 В предвид гореизложеното предлагам  в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил  в Раздел I, т.1  да 

бъдат включени, следните имоти: 

           „ 1. 17. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1547 м2 в квартал 

51, №III,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ по АЧОС 

№4181/27.08.2020 г.   

            1. 18. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 

51, № IV,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ №1А по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г. “   



 

II. Във връзка с получено Заявление с Вх.№4214/02.09.2020 год. 

от Емил Ненов Филипов  с постоянен адрес: с.Ножарово, 

ул.”Рила” №10, община Самуил, област Разград за закупуване 

на  урегулиран поземлен имот  №VIII-135  в квартал 17  с площ 

от 1529 кв.м. по плана на с.Ножарово,  собственик на 

построените  в имота жилищни и селскостопански сгради  по 

приложения Нотариален акт №29, том X, рег.№7802, дело 1050 

от 2006г., Нотариалн акт  №161/2000 г. и Нотариален акт №132/1070 

г. 
 В предвид гореизложеното,  предлагам  имота да бъде 

включен в„Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” на ОбС 

Самуил,  Раздел I, т.4 „Продажба на имоти –частна общинска 

собственост на собственика на законно построената  върху 

нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС“  да се добави  „т.4.1. 
Урегулиран поземлен имот – застроен с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване –ниско застрояване за жилищно строителство  (до 10м.)  

с площ от 1529 кв.м., за който е отреден  имот №VIII-135  в 

квартал 17 по плана на с.Ножарово,  одобрен по Решение 

№21.297/2005 г. по АЧОС №500/08.01.2009 г.“ 
 

III. Във връзка с получено Заявление с Вх.№4068/21.08.2020 

год. от Хълми Кадир Мустафа  с постоянен адрес: с.Здравец, 

ул.”Иван Вазов” №102, община Самуил, област Разград за 

закупуване на поземлен имот с идентификатор  №30630.40.272  

с площ от 570 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Здравец, собственик на построената в  имота 

сграда с идентификатор №30630.40.272.1  по приложения 

Нотариален акт №52, том ІII, рег.№4200, дело 407 от 2020 г. 

В предвид гореизложеното,  предлагам  имота да бъде включен 

в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020г.” на ОбС 

Самуил, Раздел I, т.4 „Продажба на имоти –частна общинска 

собственост на собственика на законно построената  върху 

нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС“  да се добави  „т.4.2. 
Поземлен имот  с идентификатор  №30630.40.272  с площ от 570 

кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Здравец, одобрени по Заповед  РД-18-41/31.08.2005 г. на ИД на 

АК и изменена със Заповед КД-14-17-21/16.07.2007 г. на СГКК-

Разград  по АЧОС №3627/23.07.2019 г. Номер по предходен план: 

УПИ I в квартал 25 “ 
 

 IV. Във връзка с прието Решение №48.986/25.04.2019 г.на ОбС-

Самуил  е  променено вида на собственост от публична на 

частна общинска собственост на част от  улица №11449.73.960 

от около 987 кв.м. и част от улица №11449.73.1050  от около 

348 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци, които се намирам между имоти 

№11449.73.1073 и №11449.73.1044 собственост на Шенол Сали 

Чобан. Заявено е мотивирано искане за бъдещо обединяване на 

имотите и закупуване на частите от пътищата, които се намират 

между имотите на собственика. Необходимо е съгласие на ОбС-

Самуил за разделяне на гореописаните имоти.  

 Предвид гореизложеното е необходимо делбата на  

имотите да бъдат включени в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2020г.” на ОбС Самуил в т.12. „Делба и 

обединяване на имоти общинска собственост“ да се добави 

„т.12.6. Делба на част от второстепенна улица №11449.73.960 

от около 987 кв.м., целият от 6477 кв.м. и част от 

второстепенна улица 11449.73.1050 от около 348 кв.м., 

целият от 490 кв.м.   по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Владимировци“ 



На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,    

ОбС-Самуил,Общински съвет – Самуил със „За” –16 гласа;  

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

I. Изменя и допълва свое Решение №6.050/31.01.2020г. изм. и 

доп. с Решение № 9.119/29.04.2020г. изм. и доп. с Решение 

№11.186/30.06.2020г., изм. и доп. с Решение № 

12.216/28.07.2020г. и изм. и доп. с Решение №13.251/24.08.2020 

г.  в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС 

Самуил в Раздел І, т.1„Описание на имотите, които община 

Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.1 от 

Закона за общинската собственост – чрез публичен търг с 

явно наддаване“  се  добавя: 

  „ 1.17. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1547 м2 в квартал 

51, №III,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ по АЧОС 

№4181/27.08.2020 г.   

    1. 18. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 

51, № IV,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ №1А по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г. “ , като т.1  придобива следния вид: 

1. Описание на имотите, които община Самуил  има 

намерение  да   продаде  по реда на  чл.35,ал.1 от Закона за 

общинската собственост – чрез публичен  търг с явно 

наддаване: 

 1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

 1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №2190/08.07.2017г.  

 1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г.  

 1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г.  

 1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№655/26.08.2011г.  

 1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  990 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№646/26.08.2011г.  



 1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г.  

 1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г.  

 1.9. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  

 1.10. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г.  

 1.11.  Поземлен имот  6146/9004кв.м. идеални части от  

незастроен поземлен имот VІІ квартал 32, с НТП – общежитие, 

с.Самуил по АЧОС №606/08.09.2009г. (за имота предстои делба 

и промяна на начина на трайно ползване)  

 1.12. Част от поземлен имот №І в квартал 51 с площ от 

3890м2 с НТП за «Озеленяване», находящ се в с.Самуил, ул. 

„Л.Каравелов„ №1А 

 1.13. Урегулиран  поземлен имот-незастроен с начин на 

трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на 

трайно ползване –за «Обществено обслужване» с площ от 903 

м2, за който е отреден поземлен имот ХІV-677 от квартал 3 по 

плана на с.Самуил, находящ се в с.Самуил, ул. „Димчо 

Дебелянов” №6, община Самуил, област Разград по АЧОС 

№3110/25.10.2018г. 

 1.14.Имот №11449.73.1050 с площ от 1335м2  по  АЧОС 

3423/13.06.2019г. с.Владимировци.  

 1.15. Поземлен имот  с начин на трайно ползване: 

Незастроен  имот   за жилищни нужди. Трайно предназначение 

на територията:Урбанизирана. Площ- 691 кв.м.  с 

идентификатор №11449.73.146 с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.”Стамболийски” №2  по АЧОС 

№898/03.02.2012г.  

  1.16. Поземлен имот №65276.1.41 с площ от 762 кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самуил, 

одобрени по Заповед №РД-18-17/07.06.2005 г.  на 

Изпълнителния  директор на Агенция по кадастъра. 

 1.17. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“ с площ от  1547 м2 в квартал 51, 

№III, с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ по АЧОС №4181/27.08.2020 г.   

  1. 18. Урегулиран поземлен имот  с начин на трайно 

ползване  за „Озеленяване“    с площ от  1548 м2 в квартал 51, 

№IV,  с.Самуил, ул.“Л.Каравелов“ №1А по АЧОС 

№4182/27.08.2020 г.  

 

II. Изменя и допълва  свое Решение №6.050/31.01.2020г. изм. и 

доп. с Решение № 9.119/29.04.2020г. изм. и доп. с Решение 

№11.186/30.06.2020г., изм.и доп. с Решение № 

12.216/28.07.2020г. и изм.и доп. с Решение №13.251/24.08.2020 

г.  в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 



общинска собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС 

Самуил в Раздел І, т.4. Продажба на имоти –частна общинска 

собственост на собственика на законно построената  върху 

нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС  се добавят т.4.1. и 

т.4.2, както следва: 

      4.1. Урегулиран поземлен имот – застроен с начин на трайно 

предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване –ниско застрояване (до 10м.), жилищно строителство  с 

площ от 1529 кв.м., за който е отреден  имот №VIII-135  в квартал 17 

по плана на с.Ножарово,  одобрен по Решение №21.297/2005 г. по 

АЧОС №500/08.01.2009 г. 

     4.2. Поземлен имот  с идентификатор  №30630.40.272  с площ от 

570 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Здравец, одобрени по Заповед  РД-18-41/31.08.2005 г. на ИД на АК и 

изменена със Заповед КД-14-17-21/16.07.2007 г. на СГКК-Разград по 

АЧОС №3627/23.07.2019 г.  
 

III. Изменя и допълва  свое Решение №6.050/31.01.2020г. изм. и 

доп. с Решение № 9.119/29.04.2020г. изм. и доп. с Решение 

№11.186/30.06.2020г., изм. и доп. с Решение № 

12.216/28.07.2020г. и изм.и доп. с Решение №13.251/24.08.2020 

г.  в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Самуил през 2020 г.” на ОбС 

Самуил в Раздел І, т.12. Делба и обединяване на имоти 

общинска собственост  се добавя „т.12.6. Делба на част от 

второстепенна улица №11449.73.960 от около 987 кв.м., 

целият от 6477 кв.м. и част от второстепенна улица 

11449.73.1050 от около 348 кв.м., целият от 490 кв.м.   по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци“ , като т.12 от Раздел I придобива следния 

вид: 

 

12. Делба  и обединяване на имоти общинска собственост  

            12.1. Делба на УПИ №І в квартал 51 по плана на 

с.Самуил; 

            12.2. Делба на поземлен имот №77579.105.1 с НТП – 

пасище за откриване на полски път към гробище с.Хърсово; 

            12.3.  Делба на имоти в с.Ножарово   за откриване на 

полски пътища;  

            12.4.  Делба на имот №15669.3.193  с НТП –пасище  в 

землището на с.Голяма вода  по  Съдебно решение.  

            12.5. Делба на имот в  с.Самуил с НТП   за  

«Общежитие».  

   12.6. Делба на част от второстепенна улица 

№11449.73.960 от около 987 кв.м., целият от 6477 кв.м. и част 

от второстепенна улица 11449.73.1050 от около 348 кв.м., 

целият от 490 кв.м.   по кадастралната карта и кадастралните 

регистри 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  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-266 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Възстановяване на признато  право на собственост 

на  земеделски земи  на наследниците на Ахмед Кадиров 

Папурлу  по реда на §27, ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ 

(обн. в ДВ., бр.62 от 2010г.)   

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.269 

Получено е  писмо с Вх. №3525/17.07.2020 г. от началника на 

ОСЗ-Исперих, изнесен офис–Самуил за  възстановяване на 

признато право  на собственост върху  земеделски земи  на 

наследниците на  Ахмед Кадиров Папурлу  в  изпълнение на  

Съдебно решение №125/24.06.1997 г. на Исперихски  районен 

съд  за  28.500 дка.  земеделски  земи. Със свое Решение 

№9.129/29.04.2020 г., изменена и допълнена с Решение 

№10.155/29.05.2020 г., Общински съвет-Самуил определи 

земите от общинския поземлен фонд за възстановяване. 

 Моля  Общински съвет-Самуил  да  приеме  Решение за 

възстановяване  на признато  право  на собственост   на  

наследниците на  Ахмед Кадиров Папурлу  върху следните  

поземлени имоти  по кадастралната карта на с.Владимировци, 

община Самуил: 

1. Поземлен имот с идентификатор №11449.1.12 с площ от 

3677 кв.м. с НТП- „Нива“ в местността „Даалтъ“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №835/19.01.2012 г.  

2. Поземлен имот с идентификатор №11449.2.25 с площ от 

17318 кв.м. с НТП- „Нива“ в местността „Ташлъ тарла“ 



по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №3137/03.01.2019 г. 

3. Поземлен имот с идентификатор №11449.41.8 с площ от 

3351 кв.м. с НТП- Нива в местността „Каролу корусу“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №826/19.01.2012 г. 

4. Поземлен имот с идентификатор №11449.20.34 с площ от 

2215 кв.м. с НТП- Нива в местността „Ени гьол“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №1668/20.02.2013 г. 

5. Поземлен имот с идентификатор №11449.20.35 с площ от 

1431 кв.м. с НТП- Нива в местността „Ени гьол“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №1669/20.02.2013 г. 

6. Поземлен имот с идентификатор №11449.57.22 с площ от 

411 кв.м. с НТП- Нива в местността „Катранлък“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №805/19.01.2012 г. 

Общо:28403 кв.м. 

      Предвид гореизложеното и на основание §27, ал.2, т.2 от 

ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ  (обн. в ДВ.бр.62 от 2010год.), чл.45д, ал.6 от 

ППЗСПЗС, във връзка с писмо с Вх.№3525/ 17.07.2020г. на 

началника на ОСЗ-Исперих, изнесен офис–Самуил в  

изпълнение на  Съдебно решение №125/24.06.1997г. на   

Исперихски  районен съд  за  възстановяване на признато право 

на собственост върху земеделска земя на наследниците на  

Ахмед Кадиров Папурлу  от землището на с. Владимировци.  

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от 

ЗОС; чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ  в изпълнение  на  

задължението си  по §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, 

Общински  съвет – Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

І. Дава съгласие за по-нататъшно реализиране на законовата 

процедура за възстановяване на  признато правото на 

собственост  на  наследниците на  Ахмед Кадиров Папурлу  в  

изпълнение на Съдебно решение №125/24.06.1997 г. на  

Исперихски  районен съд върху  следните поземлени имоти – 

частна общинска  собственост:  

1.Поземлен имот с идентификатор №11449.1.12 с площ от 3677 

кв.м. с НТП- „Нива“ в местността „Даалтъ“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци по АЧОС 

№835/19.01.2012 г.  

2.Поземлен имот с идентификатор №11449.2.25 с площ от 17318 

кв.м. с НТП- „Нива“ в местността „Ташлъ тарла“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №3137/03.01.2019 г. 

3.Поземлен имот с идентификатор №11449.41.8 с площ от 3351 

кв.м. с НТП- Нива в местността „Каролу корусу“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци по АЧОС №826/19.01.2012 г. 

4.Поземлен имот с идентификатор №11449.20.34 с площ от 2215 

кв.м. с НТП- Нива в местността „Ени гьол“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци по АЧОС 

№1668/20.02.2013 г. 



5.Поземлен имот с идентификатор №11449.20.35 с площ от 1431 

кв.м. с НТП- Нива в местността „Ени гьол“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци по АЧОС 

№1669/20.02.2013 г. 

6.Поземлен имот с идентификатор №11449.57.22 с площ от 411 

кв.м. с НТП- Нива в местността „Катранлък“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци по АЧОС 

№805/19.01.2012 г. Общо:28403 кв.м.  

 

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  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-267 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Възстановяване на признато  право на собственост 

на  земеделски земи  на наследниците на Петко Марков 

Костадинов и Цана Драганова Костадинова  по реда на §27, 

ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. в ДВ., бр.62 от 2010г.)   

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.270 

Получено е писмо с Вх.№3524/17.07.2020 г. от началника на 

ОСЗ-Исперих, изнесен офис–Самуил за  възстановяване на 

признато право  на собственост върху  земеделски земи на 

наследниците на Петко Марков Костадинов и Цана Драганова 

Костадинова  в  изпълнение на  Съдебно решение 

№230/19.02.1996 г. на Исперихски  районен съд  за  38.700 дка.  

земеделски  земи. Със свое Решение №6.055/31.01.2020 г. ОбС-

Самуил определи земите от общинския поземлен фонд за 

възстановяване.   

 Моля  Общински съвет-Самуил  да  приеме  Решение за 

възстановяване  на признато  право  на собственост на  

наследниците на  Петко Марков Костадинов и Цана Драганова 

Костадинова  върху следните  поземлени имоти  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Хърсово, 

община Самуил: 

1. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.96 с площ 

от 115 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3972/17.02.2020 г.  

2. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.89 с площ 

от 111 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 



местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3973/17.02.2020 г.  

3. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.97 с площ 

от 64 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3974/17.02.2020 г.  

4. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.95 с площ 

от 74 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3975/17.02.2020 г.  

5. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.94 с площ 

от 151 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3976/17.02.2020 г.  

6. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.93 с площ 

от 96 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3977/17.02.2020 г.  

7. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.92 с площ 

от 271 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3978/17.02.2020 г.  

8. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.91 с площ 

от 157 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3979/17.02.2020 г.  

9. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.90 с площ 

от 63 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3980/17.02.2020 г.  

10. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.88 с площ 

от 301 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3981/17.02.2020 г.  

11. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.98 с площ 

от 82 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3982/17.02.2020 г.  

12. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.99 с площ 

от 184 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3983/17.02.2020 г.  

13. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.100 с площ 

от 288 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3984/17.02.2020 г.  

14. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.101 с площ 

от 201 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3985/17.02.2020 г.  

15. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.102 с площ 

от 40 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3986/17.02.2020 г.  

16. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.103 с площ 

от 226 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3987/17.02.2020 г.  

17. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.104 с площ 

от 120 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3988/17.02.2020 г.  

18. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.105 с площ 

от 222 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3989/17.02.2020 г.  

19. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.106 с площ 

от 26 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3990/17.02.2020 г.  

20. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.107 с площ 

от 97 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3991/17.02.2020 г.  

21. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.108 с площ 

от 84 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3992/17.02.2020 г.  

22. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.109 с площ 

от 87 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3993/17.02.2020 г.  

23. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.110 с площ 

от 64 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3994/17.02.2020 г.  

24. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.111 с площ 

от 265 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3995/17.02.2020 г.  

25. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.112 с площ 

от 251 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3996/17.02.2020 г.  

26. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.113 с площ 

от 97 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3997/17.02.2020 г.  

27. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.114 с площ 

от 90 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3998/17.02.2020 г.  

28. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.115 с площ 

от 85 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3999/17.02.2020 г.  

29. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.116 с площ 

от 191 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4000/18.02.2020 г.  

30. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.117 с площ 

от 655 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4001/18.02.2020 г.  

31. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.118 с площ 

от 237 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4002/18.02.2020 г.  

32. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.119 с площ 

от 116 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4003/18.02.2020 г.  

33. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.120 с площ 

от 89 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4004/18.02.2020 г.  

34. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.121 с площ 

от 100 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4005/18.02.2020 г.  

35. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.122 с площ 

от 206 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4006/18.02.2020 г.  

36. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.123 с площ 

от 153 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4007/18.02.2020 г.  

37. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.124 с площ 

от 122 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4008/18.02.2020 г.  

38. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.125 с площ 

от 130 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4009/18.02.2020 г.  

39. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.126 с площ 

от 107 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4010/18.02.2020 г.  

40. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.127 с площ 

от 204 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4011/18.02.2020 г.  

41. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.128 с площ 

от 256 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4012/18.02.2020 г.  

42. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.129 с площ 

от 340 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4013/18.02.2020 г.  

43. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.132 с площ 

от 6228 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4014/18.02.2020 г.  

44. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.134 с площ 

от 2795 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4015/18.02.2020 г.  

45. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.135 с площ 

от 3860 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4016/18.02.2020 г.  

46. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.136 с площ 

от 358 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4017/18.02.2020 г.  

47. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.139 с площ 

от 376 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4018/18.02.2020 г.  

48. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.145 с площ 

от 665 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4019/18.02.2020 г.  

49. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.147 с площ 

от 545 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4020/18.02.2020 г.  

50. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.148 с площ 

от 1619 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4021/18.02.2020 г.  

51. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.149 с площ 

от 963 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4022/18.02.2020 г.  

52. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.150 с площ 

от 915 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4023/18.02.2020 г.  

53. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.151 с площ 

от 2102 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4024/18.02.2020 г.  

54. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.152 с площ 

от 2605 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4025/18.02.2020 г.  

55. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.153 с площ 

от 6516 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4026/18.02.2020 г.  

56. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.377 с площ 

от 1803 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4027/18.02.2020 г.  

57. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.391 с площ 

от 143 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4028/18.02.2020 г.  

58. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.392 с площ 

от 81 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4029/18.02.2020 г.  

59. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.393 с площ 

от 75 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4030/18.02.2020 г.  

60. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.396 с площ 

от 126 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4031/18.02.2020 г.  

61. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.397 с площ 

от 105 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4032/18.02.2020 г.  

Общо: 38 698 кв.м. 

 Предвид гореизложеното и на основание §27, ал.2, 

т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ  (обн. в ДВ.бр.62 от 2010год.), чл.45д, 

ал.6 от ППЗСПЗС, във връзка с получено с Вх.№3524/ 

17.07.2020г.   писмо  от началника на ОСЗ-Исперих, изнесен 

офис –Самуил в  изпълнение на  Съдебно решение 

№230/19.02.1996 г. на   Исперихски  районен съд  за 

възстановяване на признато право на собственост върху 

земеделска земя на наследниците на Петко Марков Костадинов 

и Цана Драганова Костадинова от землището на с. Хърсово. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от 

ЗОС; чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ  в изпълнение  на  

задължението си  по §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, 

Общински  съвет – Самуил  „За” –16 гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

І. Дава съгласие за по-нататъшно реализиране на законовата 

процедура за възстановяване на  признато право на собственост  

на  наследниците на  Петко Марков Костадинов и Цана 

Драганова Костадинова в  изпълнение на Съдебно решение 

№230/19.02.1996 г. на  Исперихски  районен съд   върху  

следните поземлени имоти – частна общинска  собственост: 

 

      1.  Поземлен имот с идентификатор №77579.108.96 с площ 

от 115 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3972/17.02.2020 г.  

      2.   Поземлен имот с идентификатор №77579.108.89 с площ 

от 111 кв.м. с  начин на                 трайно ползване „Нива“ 

в местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3973/17.02.2020 г.  

3.   Поземлен имот с идентификатор №77579.108.97 с площ 

от 64 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3974/17.02.2020 г.  

4. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.95 с площ 

от 74 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3975/17.02.2020 г.  

5. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.94 с площ 

от 151 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3976/17.02.2020 г.  

6. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.93 с площ 

от 96 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3977/17.02.2020 г.  

7. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.92 с площ 

от 271 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3978/17.02.2020 г.  

8. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.91 с площ 

от 157 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3979/17.02.2020 г.  

9. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.90 с площ 

от 63 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3980/17.02.2020 г.  

10. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.88 с площ 

от 301 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3981/17.02.2020 г.  

11. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.98 с площ 

от 82 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3982/17.02.2020 г.  

12. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.99 с площ 

от 184 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3983/17.02.2020 г.  

13. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.100 с площ 

от 288 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3984/17.02.2020 г.  

14. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.101 с площ 

от 201 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3985/17.02.2020 г.  

15. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.102 с площ 

от 40 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3986/17.02.2020 г.  

16. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.103 с площ 

от 226 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3987/17.02.2020 г.  

17. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.104 с площ 

от 120 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3988/17.02.2020 г.  

18. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.105 с площ 

от 222 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3989/17.02.2020 г.  

19. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.106 с площ 

от 26 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3990/17.02.2020 г.  

20. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.107 с площ 

от 97 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3991/17.02.2020 г.  

21. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.108 с площ 

от 84 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3992/17.02.2020 г.  

22. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.109 с площ 

от 87 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3993/17.02.2020 г.  

23. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.110 с площ 

от 64 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3994/17.02.2020 г.  

24. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.111 с площ 

от 265 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3995/17.02.2020 г.  

25. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.112 с площ 

от 251 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3996/17.02.2020 г.  

26. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.113 с площ 

от 97 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3997/17.02.2020 г.  

27. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.114 с площ 

от 90 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3998/17.02.2020 г.  

28. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.115 с площ 

от 85 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№3999/17.02.2020 г.  

29. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.116 с площ 

от 191 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4000/18.02.2020 г.  

30. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.117 с площ 

от 655 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4001/18.02.2020 г.  

31. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.118 с площ 

от 237 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4002/18.02.2020 г.  

32. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.119 с площ 

от 116 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4003/18.02.2020 г.  

33. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.120 с площ 

от 89 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4004/18.02.2020 г.  

34. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.121 с площ 

от 100 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4005/18.02.2020 г.  

35. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.122 с площ 

от 206 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4006/18.02.2020 г.  

36. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.123 с площ 

от 153 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4007/18.02.2020 г.  

37. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.124 с площ 

от 122 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4008/18.02.2020 г.  

38. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.125 с площ 

от 130 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4009/18.02.2020 г.  

39. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.126 с площ 

от 107 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4010/18.02.2020 г.  

40. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.127 с площ 

от 204 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4011/18.02.2020 г.  

41. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.128 с площ 

от 256 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4012/18.02.2020 г.  

42. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.129 с площ 

от 340 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4013/18.02.2020 г.  

43. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.132 с площ 

от 6228 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4014/18.02.2020 г.  

44. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.134 с площ 

от 2795 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4015/18.02.2020 г.  

45. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.135 с площ 

от 3860 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4016/18.02.2020 г.  

46. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.136 с площ 

от 358 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4017/18.02.2020 г.  

47. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.139 с площ 

от 376 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4018/18.02.2020 г.  

48. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.145 с площ 

от 665 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4019/18.02.2020 г.  

49. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.147 с площ 

от 545 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4020/18.02.2020 г.  

50. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.148 с площ 

от 1619 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4021/18.02.2020 г.  

51. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.149 с площ 

от 963 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4022/18.02.2020 г.  

52. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.150 с площ 

от 915 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4023/18.02.2020 г.  

53. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.151 с площ 

от 2102 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4024/18.02.2020 г.  

54. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.152 с площ 

от 2605 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4025/18.02.2020 г.  

55. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.153 с площ 

от 6516 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4026/18.02.2020 г.  

56. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.377 с площ 

от 1803 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4027/18.02.2020 г.  

57. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.391 с площ 

от 143 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4028/18.02.2020 г.  

58. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.392 с площ 

от 81 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4029/18.02.2020 г.  

59. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.393 с площ 

от 75 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4030/18.02.2020 г.  

60. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.396 с площ 

от 126 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4031/18.02.2020 г.  

61. Поземлен имот с идентификатор №77579.108.397 с площ 

от 105 кв.м. с  начин на трайно ползване „Нива“ в 

местността „До селото“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Хърсово по АЧОС 

№4032/18.02.2020 г.  

Общо: 38 698 кв.м. 

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  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-268 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Продажба на  урегулирани поземлени   имоти    
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.271 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020год.” в Раздел І. т.1. „Описание 

на имотите, които община Самуил  има намерение  да   

продаде  по реда на  чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост – чрез публичен  търг с явно наддаване”    са 

заложени следните имоти за продажба:  

   

 1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

 2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №2190/08.07.2014г.  

 3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г.  

 4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 



с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г.   

 5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г.  

 6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г.  

 7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  

 8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г.  

  9. Поземлен имот  с начин на трайно ползване: 

Незастроен  имот   за жилищни нужди. Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана. Площ- 691 кв.м.  с 

идентификатор №11449.73.146 с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.”Стамболийски” №2  по АЧОС 

№898/03.02.2012г.  

 

За имотите са изготвени пазарни и данъчни оценки както 

следва: 

1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен имот № VІ в 

квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г. 

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  2366.60 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2085.60 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в с.Желязковец, 

ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен имот № ІІІ-349 в 

квартал 22 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№2190/08.07.2014г.  

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  3832.20 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 3784.80 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен имот № І в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №654/26.08.2011г.  



 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  2037.50 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1820.20 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен имот № ІІ в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №653/26.08.2011г.  

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  1867.70 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1668.50 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен имот № V в квартал 

26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №641/26.08.2011г.  

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  1867.70лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1837.40 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен имот №VІ в квартал 

26 по плана на с.Желязковец по АЧОС №643/26.08.2011г.  

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  1952.60 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1921.00 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен имот № VІІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г.  

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  1952.60 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1921.00 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. 

„Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен имот № VІІІ в 

квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г.  

 За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран 

оценител „АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  

14.02.2020г.  в размер на  2037.50 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2004.50 лв. изготвена 

на  10.02.2020г.  

9. Поземлен имот  с начин на трайно ползване: Незастроен  

имот   за жилищни нужди. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Площ- 691 кв.м.  с идентификатор 

№11449.73.146 с административен адрес: с.Владимировци, 

ул.”Стамболийски” №2  по АЧОС №898/03.02.2012г.  



За имота е изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител 

„АПРЕЙЗЪРС“ ЕООД – Павлин Колев  на  14.02.2020г.   в 

размер на  3064.50 лв. без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2822.70 лв. изготвена 

на  22.01.2020г.  

 

Предвид гореизложеното предлагам да се проведат 

публични търгове с явно наддаване за продажба на следните 

имоти – частна общинска собственост 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и 

чл.35,ал.1 от ЗОС и  чл.28  от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет –Самуил „За” –16 гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за 

продажба на следните  имоти частна общинска собственост: 

 1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1100 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№648/26.08.2011г.   с първоначална тръжна цена в размер на 

2366.60  лв. без ДДС.   

 1.2.Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  1660 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен 

имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по 

АЧОС №2190/08.07.2014г. с първоначална тръжна цена в 

размер на 3832.20 лв. без ДДС. 

 1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен 

имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№654/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на  

2037.50 лв. без ДДС. 

 1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен 

имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№653/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

1867.70 лв. без ДДС. 

 1.5. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  880 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен 

имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№641/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

1867.70лв. без ДДС. 

 1.6. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен 

имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС 

№643/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

1952.60 лв. без ДДС. 

 1.7. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 



ползване – ниско застрояване  с площ от  920 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№644/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

1952.60 лв. без ДДС.  

 1.8. Урегулиран поземлен имот – незастроен с 

предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване – ниско застрояване  с площ от  960 м2, находящ се в 

с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен 

имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС 

№645/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 

2037.50 лв. без ДДС.  

 1.9. Поземлен имот  с начин на трайно ползване: 

Незастроен  имот   за жилищни нужди. Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана. Площ- 691 кв.м.  с 

идентификатор №11449.73.146 с административен адрес: 

с.Владимировци, ул.”Стамболийски” №2  по АЧОС 

№898/03.02.2012г. с първоначална тръжна цена в размер на 

3064.50 лв. без ДДС. 

2. Определя се  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3. Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4. Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичните  търгове. 

5. Списък на документите, които трябва да се представят: 

        5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

        5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

        5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имотите  и извършен оглед  по образец; 

        5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

        6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

        6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ 

– Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търговете.  

8. Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 

30.00лв.   на имот    по т.1.  да се възстановят на община Самуил 

от спечелилите  участници. 

9. Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търговете  

и сключи договор  със спечелилите  в търговете   участници.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-269 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Предложение за намаляване на първоначалната 

тръжна цена на поземлен имот №15761.14.1 с площ от 37782 

кв.м.,  с.Голям извор 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.272 

В изпълнение на Решение №9.131/29.04.2020 г.  на Общински 

съвет Самуил и Заповед №346/14.05.2020 г.  на кмета на община 

Самуил се проведоха търгове за продажба на имотите заложени 

в „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020год.”   на  01.06.2020 г.  и  

08.06.2020  г.  

 В определените срокове до 17.00 ч. на 29.05.2020 г. и  

05.06.2020 г. не са постъпили заявления за участие в търга за 

поземлен имот №15761.14.1 с площ от 37782 кв.м. с начин на 

трайно ползване „Овощна градина“, IV категория, местността 

„Кармазлията“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Голям извор по АЧОС №3628/23.07.2019 г. с 

първоначална тръжна цена в размер на 34 003.80 лв. (0,90 

лв./м2) 

 Съгласно  чл.68, ал.5 от Наредба №2  на ОбС Самуил  

„При продажба на имоти, когато търгът е насрочен отново, 

поради липса на кандидати, общинския съвет може да 

намали първоначалната тръжна цена  на няколко пъти, не 

по-ниска от 50% от първоначалната.”  
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.68, 

ал.5 от Наредба №2  на ОбС Самуил  предлагам намаляване на 

първоначалната тръжна цена   с 10%  от 0,90 лв./м2  на 

0,81лв./м2 или обща първоначална тръжна цена за целия имот в 



размер на 30 603.42 лв. и откриване на нова процедура  за 

продажба чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА; чл.8, ал.1 от 

ЗОС и чл.68, ал.5 от Наредба №2  на ОбС Самуил, Общински 

съвет-Самуил„За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали 

се” – няма. 

 

РЕШИ 

1. Намалява   първоначалната тръжна цена   с   10 %   от  

0,90 лв./м2  на  0,81лв./м2  или с  обща първоначална 

тръжна цена за целия имот в размер на 30 603.42 лв.  на 

поземлен имот №15761.14.1 с площ от 37782 кв.м. с 

начин на трайно ползване „Овощна градина“, IV 

категория, в местността „Кармазлията“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Голям извор по 

АЧОС №3628/23.07.2019 г.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-270 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Продажба на  поземлен   имот –  частна  

общинска собственост 
 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.273 

В „Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 год.”  в Раздел І. т.13. «Описание 

на  земите , които община Самуил  има намерение да 

продаде  по реда на  чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост»  е  заложена  продажбата на  имоти общинска 

собственост.  

 В изпълнение на Решение №9.131/29.04.2020 г.  на 

Общински съвет Самуил и Заповед №346/14.05.2020 г.  на кмета 

на община Самуил се проведоха търгове за продажба на   имоти  

на  01.06.2020 г.  и  08.06.2020  г.  

 В определените срокове до 17.00 ч. на 29.05.2020 г. и  

05.06.2020 г. не са постъпили заявления за закупуване на  

поземлен имот №15761.14.1 с площ от 37782 кв.м. с начин на 

трайно ползване „Овощна градина“, IV категория, местността 

„Кармазлията“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Голям извор по АЧОС №3628/23.07.2019 г.  

  С предходно решение е прието намаляване  на 

първоначална тръжна цена  с 10 %  на квадратен метър  от  0,90 

лв.  на  0,81 лв.  или  обща първоначална тръжна цена в размер 

на   30603.42 лв.  Данъчната оценка на имота е  9283.00 лв. 

   

 Предвид гореизложеното чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от 

ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил, предлагам да 

се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на 

гореописания имот. 

 



На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и 

чл.35, ал.1 от ЗОС  и чл.95, ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил, 

Общински съвет- Самуил „За” –16 гласа;  „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

1. Да се проведе публичен  търг  с явно наддаване за продажба 

на поземлен имот №15761.14.1 с площ от 37782 кв.м. с начин на 

трайно ползване „Овощна градина“, IV категория, местността 

„Кармазлията“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Голям извор по АЧОС №3628/23.07.2019 г. с 

първоначална тръжна цена в размер на 30603.42 лв.(0,81лв./м2) 

2. Определям  стъпка  за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена.  

3.Депозит за участие в публичните  търгове - 10 % от 

първоначалната тръжна цена. 

4.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията  за участие в  публичния  търг. 

5.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    5.1.Заявление за участие в търга по образец; 

    5.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 

6. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   6.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   6.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено МДТ – 

Самуил. 

7. При задължения по т.6.1. и 6.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

8. Разноските за изготвената пазарна оценка в размер на 30.00 

лв. да се възстанови на община Самуил от спечелилия  

участник. 

9.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждането на търга  и 

сключи договор  със спечелилия  в търга   участник.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-271 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем 

чрез публичен  търг с явно наддаване на  30 000 кв. м.  от 

поземлен имот  с идентификатор  №58877.5.309 с начин на 

трайно ползване: „Изоставено трайно насаждение” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Пчелина 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.274 

В деловодството на община Самуил е получено Заявление с Вх. 

№4201/01.09.2020 г. от  ЕТ „Туги-Ф- Февзи Юмер”, Булстат 

116033138 със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул.” 

Полковник Марков” №2А, община Разград, област Разград, 

представляван от Февзи Юмеров Фасанов за наемане на  30 000 

кв.м. от поземлен имот с идентификатор  №58877.5.309 с начин 

на трайно ползване:  ”Изоставено трайно насаждение” целият от 

182917 кв.м. в местността „Бозлук” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри  на с. Пчелина за ползване като лятна 

кошара за животни за стопанската 2020- 2021 г. ЕТ „Туги-Ф-

Февзи Юмер” притежава регистриран животновъден обект 

№5887700005 в с.Пчелина. 

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2020год.” в Раздел І, т.8. „Отдаване 

под наем на имоти чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс“,  в т.8. 8 е включено отдаването под наем 

на имота.  

  

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от 

ЗОС и чл.86, ал.1, от Наредба №2 на ОбС Самуил, моля 

Общински съвет- Самуил да открие процедура за отдаване под 

наем чрез публичен търг с явно наддаване на гореописания 

имот за стопанската 2020-2021 г. 



   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от 

ЗОС; чл.86, ал.1, от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински 

съвет- Самуил „За” –16 гласа; „Против”–няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на 30000 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

№58877.5.309(южната част от имота) с начин на трайно 

ползване:  ”Изоставено трайно насаждение” целият от 182917 

кв.м.  в местността „Бозлук” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Пчелина за ползване като лятна 

кошара за животни.  

2.Определя се: 

 2.1.Първоначална тръжна цена -10.00лв./1000 кв.м. без 

ДДС- годишен наем; 

 2.2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

 2.3.Депозит за участие -10.00лв./1000 кв.м. – внася се по 

банковата сметка на общината ;  

 2.4. Срок на наемното отношение – за стопанската 2020 -

2021 г.; 

 2.5. Оглед на имота- всеки работен ден до крайния срок 

за подаване на заявленията. 

3.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    3.1. Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2. Декларация   за липса на конфликт на интереси; 

    3.3. Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Платежен документ 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 търга и 

сключи договор  със спечелилия  в търга. 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-272 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем, 

чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с 

идентификатор №11449.21.59 с начин на трайно ползване 

„Ливада“ по кадастралната карта и кадастралните регистри  на 

с.Владимировци 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.275 

В деловодството на община Самуил е получено Заявление с 

Вх.№4213/ 02.09.2020г. от „Уником” ЕООД, Булстат 116030040, 

със седалище и адрес на управление: с.Владимировци, 

ул.”Тунджа” №17, община Самуил, област Разград, 

представлявано от Шенол Сали Чобан за наемане на поземлен 

имот с идентификатор №11449.21.59 с площ от 32027 кв.м., 

начин на трайно ползване: „Ливада” в местността  ”Табак кору” 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци за ползване като лятна кошара за животни.  

 В „Програмата за управление и разпореждане с имоти– 

общинска собственост за 2020 год.” в Раздел І, т.8. „Отдаване 

под наем на имоти чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс“,  в т.8.9 е включено отдаването под наем 

на имота. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 от ЗОС и 

чл.86, ал.1, от Наредба №2 на ОбС Самуил, моля Общински съвет- 

Самуил да открие процедура за отдаване под наем, чрез публичен 

търг с явно наддаване на  гореописания имот за стопанската 2020-

2021 г. 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от 

ЗОС; чл.86, ал.1, от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински 



съвет- Самуил „За” –16 гласа; „Против”–няма; „Въздържали 

се” – няма. 

РЕШИ 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на поземлен имот с идентификатор №11449.21.59 с 

площ от 32027 кв.м.,  начин на трайно ползване: „Ливада” в 

местността ”Табак кору” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Владимировци по АПОС 

№2243/16.02.2015 г. за ползване като лятна кошара за животни.  

2.Определя се: 

 2.1.Първоначална тръжна цена -10,00лв./1000 кв.м. - 

годишен наем; 

 2.2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

 2.3.Депозит за участие -10.00лв./1000 кв.м. – внася се по 

банковата сметка на общината; 

 2.4.Срок на наемното отношение – за стопанската 2020-

2021 г.; 

 2.5.Оглед на имота- всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията. 

3.Списък на документите, които трябва да се представят: 

    3.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    3.2.Декларация за липса на конфликт на интереси; 

    3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед по образец; 

    3.4. Платежен документ  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 търга и 

сключи договор със спечелилия участник.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-273 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Делба на част от второстепенна улица 

№11449.73.960 от около 987 кв.м., целият от 6477 кв.м. и част 

от второстепенна улица 11449.73.1050 от около 348 кв.м., 

целият от 490 кв.м по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.276 

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020 год.”  в  Раздел І, т. 12. „Делба 

на имоти общинска собственост” в т.12.6 е включена  „Делба 

на част от второстепенна улица №11449.73.960 от  987 кв.м., 

целият от 6477 кв.м. и част от второстепенна улица 

11449.73.1050 от  348 кв.м., целият от 490 кв.м.   по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци“ 

 

 С решение №48.986/25.04.2019 г. е прието  промяна вида 

на собственост от публична на частна общинска собственост  на 

част от  улица №11449.73.960 от 987 кв.м. и част от улица 

№11449.73.1050 от  348 кв.м. общо:1335 м2  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, които се 

намира между имоти №11449.73.1044 и №11449.73.1073 

собственост на Шенол Сали Чобан. Искането е мотивирано за 

обединяване на имотите и закупуване на частите от пътищата, 

които се намират между имотите на собственика.  

Предвид гореизможеното е необходимо съгласие на 

община Самуил за разделяне на част от второстепенна улица 

№11449.73.960 от около 987 кв.м., целият от 6477 кв.м. и част 

от второстепенна улица 11449.73.1050 от около 348 кв.м., 

целият от 490 кв.м. по приложен проект на скица 



На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1  и 

чл.34, ал.4 от   от ЗОС и чл.24  от Наредба №2 на ОбС-Самуил, 

Общински съвет- Самуил „За” –16 гласа; „Против”–няма; 

„Въздържали се” – няма. 

РЕШИ 

1. Дава   съгласие  за   делба  на  част от второстепенна улица 

№11449.73.960 от  987 кв.м., целият от 6477 кв.м. и част от 

второстепенна улица  11449.73.1050 от  348 кв.м., целият от 490 

кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци и обединяването им в един имот 

№11449.73.1050 с площ от 1335 кв.м. Приложение: Скица– 

проект. 

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 

действия за разделяне на имотите,  обединяването  им  и  

въвеждане на промените в  Агенция по геодезия,  картография и 

кадастър. 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-274 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем, 

чрез публичен търг с явно наддаване   на част от  УПИ №ІI в 

квартал 28 с  начин на трайно ползване  за  „Озеленяване” по 

плана на с.Самуил за поставяне на преместваема конструкция  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.277 

Във връзка с изтичане  срока на Договор за наем 

№128/20.10.2010 г. на 20.10.2020 г. в деловодството на община 

Самуил е входирано Заявление  с Вх.№4158/28.08.2020 г. от 

Емел Ахмед Сали с постоянен адрес: с.Самуил, ул.“Плиска“ №3 

с молба за продължаване на наемните отношения  с общината 

на поставената преместваема конструкция в част от  УПИ №ІI в 

квартал 28 с НТП за „Озеленяване” с.Самуил. 

 В „Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2020год.” в Раздел І, т.8. „Отдаване 

под наем на имоти чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс“, в т.8.10 е включено отдаването под наем 

на общинско място  за поставяне на преместваема  конструкция. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 и 

чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, 

предлагам  Общински съвет - Самуил  да открие процедура чрез 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

гореописания имот.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и 

чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, 

Общински съвет- Самуил със „За” –16 гласа; „Против”–няма; 

„Въздържали се” – няма. 



РЕШИ 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на 25,16 кв.м. от УПИ №ІI в квартал 28, целият от 

5386 кв.м. с  начин на трайно ползване  за „Озеленяване” по 

плана на с.Самуил, ул.“Плиска“ №2А  за поставяне на 

преместваема конструкция по АПОС №3350/20.05.2019г. 

2.Определя първоначална тръжна цена в размер на 16,35 лв. без 

ДДС по т.9 от Приложение №1 към  Наредба №2 на  ОбС 

Самуил; 

    2.1. Депозит за участие – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна 

цена; 

    2.3. Срок на наемното отношение – 2 (години) години от 

датата на сключване на договора; 

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на заявленията за участие; 

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно 

със  заявлението:  

    4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 

    4.2.Декларация за липса на конфликт на интереси; 

    4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    4.4. Квитанция към приходен касов ордер за внесен депозит. 

    4.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, а за физическите лица копие от документа за самоличност; 

5. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   5.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при община 

Самуил за наличие или липса на други финансови задължения 

към община Самуил; 

   5.2. Удостоверение за липса на задължения към звено „МДТ“ 

– Самуил. 

6. При задължения по т.5.1. и 5.2 кандидатите не се допускат до 

участие в търга.  

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед  да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга и 

сключи договор със спечелилия  участник.  

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-275 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО:Възстановяване право на собственост с 

равностойни земеделски имоти от общинския поземлен фонд  

на наследниците на Марин Ганчев Господинов по реда на 

§27,ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ(ДВ., бр.62 от 2010г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.278 

       Получено е  писмо с Изх.№РД-12-04-18-1/09.03.2020г. от 

Началника на ОСЗ -Исперих, изнесен офис –Самуил и Протокол 

№579/15.01.2019г.  на Общинска служба „Земеделие”-Исперих 

с предложение за  възстановяване право на собственост с 

равностойни земеделски имоти от общинския поземлен фонд  

на наследниците на Марин Ганчев Господинов в размер на 

общо 10.026дка.   при условията  на чл.10 б, ал.1 и ал.2 от 

ЗСПЗЗ. По изричното искане на Минчо Маринов Ганчев 

,началника на ОСЗ -Исперих, изнесен офис –Самуил предлага за 

възстановяване следните земеделски имоти: 

 
№ 

по 

ред  

Местност  Масив  Имот № Вид  Площ  

/дка./ 

1 ТОП МЕШЕ 115 009 НИВА 3,061 

2 ТОП МЕШЕ 115 010 НИВА 2,376 

3 ТОП МЕШЕ 115 012 ЗАТР.НИВА 1,327 

4 ТОП МЕШЕ 115 013 НИВА 2,358 

5 ТОП МЕШЕ 115 014 НИВА 0,904 

 ОБЩО:    10,026 

 

     С Решение№46.923 от 20.02.2019 год. на Общински съвет- 

Самуил е дадено съгласие за по-нататъшно реализиране на 

законовата процедура за възстановяване  право на собственост   

на наследниците на Марин Ганчев Господинов в размер на 



общо 10.020дка.   Възстановяването на   право на собственост е 

на основание: изпълнение на съдебно решение за признато 

право.Приложеното към преписката съдебно Решение №113 от 

03.08.1993 год. на Окръжен съд-Разград не дава такова право. 

След направен обстоен анализ на цялата преписка 

установихме,че са налице някои ограничения по прилагането 

законовите норми,което наложи с Решение№48.983 от 

25.04.2019 год. на Общински съвет- Самуил да  отмени 

приетото решение. По реда на §27,ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ(ДВ., бр.62 от 2010г. Общинския съвет предоставя 

земи за  възстановяване  право на собственост от общинския 

поземлен фонд в изпълнение на съдебни решения за признато 

право на собственост.В конкретния случай такова липства. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 от 

ЗОС;  §27,ал.2,т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ  във връзка с чл.10б, 

ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, Общински  съвет – Самуил със „За” –16 

гласа; „Против”–няма; „Въздържали се” – няма. 

РЕШИ 

І. Не приема предложението на началника на ОСЗ -Исперих, 

изнесен офис – Самуил за възстановяване на следните 

земеделски имоти: 

 
№ 

по 

ред  

Местност  Масив  Имот № Вид  Площ  

/дка./ 

1 ТОП МЕШЕ 115 009 НИВА 3,061 

2 ТОП МЕШЕ 115 010 НИВА 2,376 

3 ТОП МЕШЕ 115 012 ЗАТР.НИВА 1,327 

4 ТОП МЕШЕ 115 013 НИВА 2,358 

5 ТОП МЕШЕ 115 014 НИВА 0,904 

 ОБЩО:    10,026 

 

II. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме по 

следващите съгласно закона действия за установяване 

законосъобразността на Решението с Протокол 

№579/15.01.2019г.  на Общинска служба „Земеделие”-Исперих, 

изнесен офис –Самуил. 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-276 от Севим Рамаданова –

зам.кмет на община Самуил 

 

ОТНОСНО: Разпределение на дървата за огрев, които се 

очакват да бъдат добити от горските територии, собственост 

на Община Самуил, област Разград 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 30.09.2020г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Закир Садула Билял ЗА 

5 Реджеб Осман Хасан ЗА 

6 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

7 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА 

9 Динчер Али Чауш ЗА 

10 Азем Хълми Шакир ЗА 

11 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

16 Реджеб Халил Назиф ЗА 

      Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 14.279 

       Във връзка предстояща процедура за „Добив на 

дървесина /сеч на маркирана дървесина, разкройване на 

сортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, 

товарене, транспортиране до съответните обекти и 

разтоварване на маркирана дървесина от горските 

територии, собственост на Община Самуил”.  

Съгласно годишния план за ползване на дървесина през 2020г. 

от гори собственост на община Самуил, за  следните поземлени 

имоти с Идентификатори: 

- № 77579.83.23 - съответно отдел №1181 „о”  в землището 

на с.Хърсово , общ.Самуил с очаквани прогнозни 

количества съгласно годишния план за ползване на 

дървесина е  1200пр.м
3
 

- № 77579.112.1 - съответно отдел №1177 „а” в землището 

на с.Хърсово , общ.Самуил с очаквани прогнозни 

количества съгласно годишния план за ползване на 

дървесина е  418пр.м
3
 

Чрез открит конкурс за извършване на комплекс от 

дейности включващ добив/ сеч на маркирана дървесина/ 

разкройване по БДС/ товарене, транспортиране и разтоварване  

до съответните обекти посочени в таблица по населени места.  

 

Въз основа на постъпили заявки и събрана информация от 

кметства,детски градини, училища, социални услуги и 

религиозни настоятелства към общ.Самуил 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На основание  чл.21, ал.1, т.8; чл.22,ал.1  от ЗМСМА; чл.8,ал.1; 

чл.12,ал.1 от Закона за общинската собственост,  съгласно 

годишния план за ползване на дървесина през 2020г. от гори 

собственост на община Самуил,  Общински съвет- Самуил със 

„За” –16 гласа; „Против”–няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

 

1.Приема така представеното разпределение по прогнозни 

количества дърва за огрев и възлага на кмета на Община 

Самуил, добитите количества дърва за огрев от горските  

територии, собственост на Община Самуил да бъдат 

разпределени и доставени, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пространствени кубика 

 

 

 

Км

ет 

ств

о 

 
 

ДГ

/ 

яс

ла 

 

 

ЦНС

Т 

 

Ц

О

П/ 

Ц

С 

Р 

И 

 

 

ЗЖ 

 

 

Религиозн

и 

настоятел

ства 

ДП

ЛУ

И 

 

 

ВИ 

и 

ВП 

 

ОС

ПО

Б  

ОБ

ЩО 

 джм

. 

наст

ояте

лств

а 

цър

к. 

наст

ояте

лств

а 

 
1.Пчелина 15 - 120 - - 5 - - - - 140 

2.Здравец 15 20 - - - - - - - - 35 

3.Владим

ировци 

40 40 - 30 - 5 5 - - - 120 

4.Ножаро

во 

30 - - - - 5 - - - - 35 

5.Богданц

и 

20 10 - - - 5 5 - - - 40 

6.Кара 

Михал 

20 - - - - - - - - - 20 

7.Голяма 

Вода 

10 - - - - 5 - - - - 15 

8.Хърсово 15 20 120 - - 5 5 - 5 - 170 

9.Голям 

Извор 

15 -  - - - - - - - 15 

10.Самуи

л 

- 50 60 20 - - - 300 10 15 455 

11.Хума 15 - 70 - - - - - - - 85 

12.Богоми

лци 

20 - 100 - - - - - - - 120 

13.Желязк

овец 

25 10 - - - 5 - - - - 40 

14.Криви

ца 

15 - - - - 5 - - - - 20 

Общо: 255 15

0 

470 50 - 40 15 300 15 15 1310 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Забележка: 

ДГ- Детски градини;  

ЦСРИ-Център за социална рехабилитация и интеграция; 

ЦНСТ-Център за настаняване от семеен тип; 

ЦОП-Център за обществена подкрепа; 

ЗЖ-Защитени жилища; 

ДПЛУИ-Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост; 

ВИ и ВП-военноинвалиди и военнопострадали; 

ОСП ОБ – Общинско социално предприятие озеленяване и 

благоустройство. 

 

2.В случай,че добитите количества се окажат  повече от 

разпределените, останалите количества дърва за огрев да се 

складират в ДПЛУИ-с.Самуил,Община Самуил. 

 

 

 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-

дневен срок от приемането му.  

 

 

Председател на ОбС/П/ не се чете  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 

 

 Пространствени кубика 
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ОБ

ЩО 

 джа

м. 

наст

ояте
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църк. 

насто
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1.Пчелина 15 - 120 - - 5 - - - - 140 

2.Здравец 15 20 - - - - - - - - 35 

3.Владим

ировци 

40 40 - 30 - 5 5 - - - 120 

4.Ножаро

во 

30 - - - - 5 - - - - 35 

5.Богданц

и 

20 10 - - - 5 5 - - - 40 

6.Кара 

Михал 

20 - - - - - - - - - 20 

7.Голяма 

Вода 

10 - - - - 5 - - - - 15 

8.Хърсово 15 20 120 - - 5 5 - 5 - 170 

9.Голям 

Извор 

15 -  - - - - - - - 15 

10.Самуил - 50 60 20 - - - 300 10 15 455 

11.Хума 15 - 70 - - - - - - - 85 

12.Богоми

лци 

20 - 100 - - - - - - - 120 

13.Желязк

овец 

25 10 - - - 5 - - - - 40 

14.Кривиц

а 

15 - - -  5 - - - - 20 

Общо: 255 15

0 

470 50  40 15 300 15 15 1310 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Протокол № 14 
от заседание на 30.09.2020 г. 

 

Докладна записка с вх. № 61-02-277 от Сами Сами зам.кмет на 

община Самуил 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето С. С. А. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил със „За” –16 гласа;  „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма. 
 

РЕШЕНИЕ 14.280 

 

Постъпила е молба с вх.№4288/08.09.2020г. от лицето С.С А. от 

с.Самуил,община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за закупуване на медикаменти за лечение. 

      В края на месец август госпожа А. неочаквано е претърпяла 

инцидент, като е нападната от улично куче пред хранителен 

магазин в с.Самуил. При нападението е паднала по гръб и се е 

наложило да отиде на лекар, който установил смачкване и 

деформация на гръбначни прешлени. Поради разходите по 

лечението лицето 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-Самуил,Общински съвет – Самуил със 

„За” –16 гласа;  „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. 

 

РЕШИ 

Отпуска еднократна парична помощ на лицето С. С. А. от 

с.Самуил, община Самуил. в размер на 300лв. 

 

 

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  

                             /д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа:…………....  

                              /Розалия Асенова/ 


