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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

ОПР – Общински план за развитие 

ОСР – Областна стратегия за развитие 

РПР – Регионален план за развитие 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

НСРфР – Национална стратегическа референтна рамка 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие“ 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“ 

ЕС – Европейски съюз 

ЕК – Европейската комисия 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ППЗРР – Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП – малки и средни предприятия 

ОП – Оперативна програма 

СЦР – Северен централен район 

ЗОБ – Закон за общинските бюджети 

УО – Управляващ орган 

ПО – Програмиране и Оценка 

ДВ – Държавен вестник 

SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 
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СФ – Структурни фондове 

КФ – Кохезионен фонд 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

ТБО – Твърди битови отпадъци 

РМС – Решение на Министерски съвет 

ОП “РР” – Оперативна програма “Регионално развитие” 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

 

През периода 2005-2006 г. в съответствие с изискванията на действащия тогава 

Закон за регионалното развитие бяха разработени и приети от компетентните органи 

документите от интегрираната система за планиране на регионалното развитие, 

включваща и Общинските планове за развитие. ОПР се разработва в контекста на 

важни европейски, национални и регионални концепции, стратегии и планове. Той е 

част от целия пакет планови документи, с който се аргументира дългосрочното 

бюджетиране и участието на страната, регионите и общините в използването на 

Структурните фондове на ЕС. В съответствие с логиката на стратегическото планиране 

и формулирането на визията, главната цел, приоритетите и от там на специфичните 

цели, мерките и накрая конкретните действия (програми и проекти) планът търси 

обвързаност, съобразяване с по-общата рамка на европейските и националните планови 

документи, в които настъпиха редица промени. 

През 2007 г. беше одобрена от Европейската комисия Националната 

стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., както и оперативните програми за 

България, съфинансирани от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд за 

периода 2007-2013 г. 

От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), 

което практически промени икономическите, политическите и международните 

условия за развитие на българските райони. От същата дата стартира прилагането на 

новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на 

регионите в Европейския съюз. 

Новият контекст на Лисабонската стратегия, както и някои нови стратегически 

документи на ЕС като стратегията в областта на устойчивото развитие и териториалния 

дневен ред изискват нов прочит и отражение на техните послания и целева рамка в 

документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, за да се 

гарантира приноса на българските райони и общини за постигането на целите им. 

В същото време през този период настъпиха промени в териториалния обхват на 

районите от ниво NUTS 2, които наложиха преминаването на област с административен 
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център Разград, в чийто състав е и Община Исперих, от Североизточен в Северен 

централен район. 

Посочените промени във вътрешните и външни условия, в нормативната, 

институционалната и политическата среда в контекста на членството в ЕС, настъпили 

след приемането на документите за стратегическо планиране на регионалното и 

местното развитие, са значителни и определят необходимостта от актуализацията им с 

оглед осигуряване на адекватност и съответствие с новите условия. В тази връзка на 

основание чл.11, чл.19,чл.31 и чл.38 на Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие се предприема актуализиране на действащите до този момент 

документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално, 

регионално и местно ниво. 

Всичко това налага предприемане на действия от компетентните общински 

органи за актуализация на действащия Общински план за развитие на Община 

Исперих, за да се адаптира към промените и се засили неговата ефективност и 

ефикасност като документ за провеждане на политиката за развитие на общината. В 

тази връзка е необходимо да бъде направен експертен преглед на изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих, като се отчетат настъпилите промени 

в резултат на новата европейска и национална политика в областта на регионалното 

развитие и социалното сближаване, на новата политика на европейските структурни 

фондове, както и промените в социално-икономическия профил на общината. 

При извършването на анализа са взети предвид изискванията на Закона за 

регионалното развитие в /в сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008г./, 

Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие - 2009 година, одобрени от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството със заповед № РД 02-14-844 от 20 май 2009 г., както и 

действащите в областта на регионалното развитие регламенти на Европейския съюз. 

Междинната оценка, която е регламентирана с чл. 33, т. 1 от ЗРР, e имала за цел да 

определи хода на изпълнението на Плана за развитие и да предложи в актуализирания 

ОПР съответните корекции във водената политика, ако е налице негативно развитие на 

основни процеси. Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и 

въздействието от реализацията на плана. Нейната цел е да направи систематичен 
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преглед на конкретните управленски дейности за осигуряване на информация за пълния 

спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и 

потребителите. Оценката на ОПР дава възможност на общинското ръководство да 

формулира приоритетите за развитие, като систематично се търси на отговор на редица 

ключови въпроси, които имат значение за всички заинтересованите страни: 

• Каква е значимостта на ефектите от реализацията на ОПР за различните целеви 

групи и заинтересовани страни? 

• Съществуват ли сериозни рискове, застрашаващи изпълнението на ОПР  или 

успешното постигане на планираните резултати? 

• Регистрират ли се непредвидени негативни последици от осъществяването на ОПР? 

• Необходими ли са корекции (ако да – какви) в начина на реализация на плана. 

Това може да послужи и като начало на усъвършенстването и актуализацията на плана. 

 

Тази оценка има четири основни компонента:  

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението;  

 оценка на степента на постигане на съответните цели;  

 оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и 

наблюдение; 

 изводи и препоръки за актуализация на съответния документ 

 

 

ІІ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПР С НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ 

 

Общинският план за развитие на Община Исперих за периода до 2013 г. е документ 

за стратегическо планиране на местното развитие на територията на общината и е приет 

с Решение № 174 на Общински съвет - Исперих, Протокол 26 от 01.03.2006 г.. 

Използваният подход, методите, принципите и формите на работа при разработването и 

приемането на общинския план гарантират в значителна степен, че документът е в 

съответствие с действащите тогава нормативни изисквания в областта на регионалното 

развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на 

развитието в България и по-конкретно в Североизточния район за планиране (ниво 
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NUTS 2) и Разградска област (ниво NUTS 3). В допълнение на това, планът е съобразен 

със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, 

свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на 

околната среда, кадастъра и имотния регистър.  

1. Съответствие с националното законодателство и подзаконовата нормативна 

уредба в областта на регионалното развитие  

1.1.Съответствие с целите, принципите и разпоредбите на Закона за регионалното 

развитие  

В действащия тогава Закон за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 14 от 20 

февруари 2004 г. и последващите изменения и допълнения) се предвижда общинският 

план за развитие да определя целите и приоритетите за развитието на общината, както 

и финансовите ресурси за неговата реализация. Планът се разработва в съответствие с 

предвижданията на областната стратегия за развитие. В съдържанието на плана се 

включват като основни компоненти: 

 анализ на икономическото и социалното развитие на общината;  

 приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината;  

 описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане 

целите на развитието на съседни общини;  

 индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за 

реализация на дейностите и проектите;  

 реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.  

В структурно и съдържателно отношение Общинският план за развитие на Община 

Исперих покрива значителна част от изискванията, определени със Закона за 

регионалното развитие, но могат да бъдат отбелязани също така и редица 

несъвършенства.  

Като цяло в структурно отношение е необходимо да се направи ясно разграничение 

на трите части на плана – Социално-икономически анализ на ситуацията, SWOT анализ 

и Стратегия за развитие. 
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 

 Отделни елементи в аналитичната част са с много детайлна и ненужна 

информация. 

 След всяка точка от Социално-икономическия анализ на ситуацията са 

направени необходимите изводи и препоръки за бъдещи действия за 

преодоляване на визираните проблеми, но в същото време не се посочват 

източници за финансиране.  

 Всяка тематична област завършва със SWOT анализ, което натежава 

изключително много. Необходимо е да бъде изведен един общ SWOT анализ в 

края на аналитичната част, който да обхване ключови анализирани области и да 

служи за формулиране на интегрирана стратегия за развитие.  

 Липсва отделна точка с анализ на състоянието на социалните услуги, 

предоставяни на територията на общината. Само част от тях са посочени в т. 

3.4.4. Образование.  

 В т. 3.1.4. “Природни и други ресурси” са представени изключително 

схематично даденостите на общината, които са потенциал за развитието на нов 

за района отрасъл на икономиката – туризма. 

 Необходимо е туризмът да бъде включен като отделна точка в анализа на 

тенденциите и  процесите  в икономиката. 

 Липсва обособена информация за реализирани от общината проекти и участието 

й в различни програми. 

 Липсва информация за състоянието на общинската собственост, както и за 

възможностите за приходи в общинския бюджет от нейното управление. 

 т. 3.6.3. Бизнесинфраструктура и обслужване нелогично е поставена в раздел 

“Урбанизация”.  

 

SWOT АНАЛИЗ  

Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите е в съответствие 

със стандартната методология, според която силните и слабите страни са  резултат от 

влиянието на вътрешни фактори, а възможностите и заплахите на външни фактори. 
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SWOT-aнализът се базира на изводи в отделните сектори на аналитичната част. 

Прецизно и успешно са изведени силните и слабите страни, и възможностите и 

заплахите въз основа на резултатите от анализа на социално-икономическата среда и 

природна среда. В актуализирания ОПР следва SWOT-aнализът да се обобщи и изведе 

след социално – икономическия анализ, като се допълни с нови възможности и заплахи, 

предвид настъпилите промени във външните и вътрешните условия..  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ – подобрения на ОПР след извършената междинна 

оценка. Следните слаби страни, констатирани в хода на междинната оценка, са 

отсранени след актуализация на ОПР: 

 Визията е формулирана прекалено описателно. Тя е представена по-скоро като 

констатация на съществуващо положение, а не като виждане за бъдещо развитие 

на общината. Необходимо е да бъде преформулирана като се запазят смисъла и 

идеята, които насочват към  бъдещото развитие на общината. 

 Няма формулирани главна цел и стратегически цели. 

 Посочените като стратегически цели към всеки приоритет всъщност са 

специфични цели. 

 Приложението към ОПР, което е наречено Програма за реализиране на плана за 

развитие, е всъщност Индикативна финансова таблица. 

 Липсва програма, която да конкретизира мерките за развитие, проектите за 

тяхното изпълнение и съответните финансови ресурси, звената за изпълнение на 

проектите и дейностите за информация и публичност, контрола и оценката на 

изпълнението на програмата. Тя трябва да бъде годишна програма, която да бъде 

тясно обвързана с общинския бюджет за съответната година. 

 Част от Индикаторите за оценка на реализацията на Плана за развитие не са 

конкретни и измерими. 

  

Екипът ни установява отсраняването на гореизброените слаби страни на ОПР 

след неговата актуализация, извършена от Община Исперих след междинната 

оценка. Настоящата Последваща оценка подробно анализира отстранените 

слабости, изброява силните страни  и постигнатите резултати на ОПР 2007-2013г. 

по конкретни индикатори в Раздел 5 на настоящия документ. 
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1.2. .Съответствие с Методическите указания за разработване на общински планове 

за развитие, разработени от консултанти на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (2004 г.)  

 

Като цяло при разработването на ОПР са спазени указанията на МРРБ. Не са 

постигнати изискванията за: 

 определянето на седем годишен период за действие на плана; 

 разработването на програма за реализация на плана; 

 възможността за извършване на предварителна оценка паралелно с изготвянето 

на плана. 

 

 

2..Адекватно отразяване на целите и приоритетите за развитие, определени в 

документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на 

регионално и национално ниво  

Общинският план за развитие трябва да бъде разработван и прилаган като част 

от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното 

развитие, установена по силата на законодателните разпоредби и в рамките на 

националната политика за регионално развитие, която от своя страна е хармонизирана с 

регионалната и кохезионната политика в ЕС. Чрез прилагането на единен поход и 

стандарти на планиране и програмиране на развитието, взаимната обвързаност на 

стратегиите и плановете на различните териториални нива и използването на 

механизми за широко партньорство и координация между органите и институциите, 

бизнеса и гражданското общество, както и на инструменти за финансово подпомагане 

се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното 

развитие. От тази гледна точка, Общинският план за развитие на Община Исперих 

може да се разглежда като интегрален елемент от националната система за 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в България, като 

адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните направления: 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

13 

 

2.1.Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия 

за регионално развитие 2005-2015 г. (РМС №  294/21.04.2005 г.)  

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕСТВИЕТО 

НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР НА ОБЩИНА  ИСПЕРИХ СЪС 

СПЕЦИФИЧНИТЕ  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  НА   НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА  РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ   

 

ПРИОРИТЕТИ НА НСРР 

ПРИОРИТЕТИ, 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И 

МЕРКИ НА ОПР 

ПРЕПОРЪКИ ЗА 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР  

за следващия програмен период 

Приоритет 1: 

Повишаване на 

регионалната 

конкурентоспособност на 

основата на икономика 

на знанието 

Приоритет 1: Балансирано 

и устойчиво местно 

икономическо развитие на 

основата на традиционни 

и ресурснообезпечени 

отрасли и внедряването на 

нови и 

високотехнологични 

производства. 

Предвидени са мерки за 

внедряване на нови 

технологии и 

високотехнологични 

производства в 

машиностроенето, 

преработвателната 

промишленост, хранително-

вкусовата промишленост, 

както и мерки за маркетинга 

Да се включат мерки за: 

- насърчаване на публично-

частните партньорства в 

стопанския сектор; 

-  привличане на инвестиции в 

информационни технологии; 

-  подобряване достъпа до и 

развитието на он-лайн публични 

услуги. 
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и рекламата на местната 

икономика, стимулиране на 

МСП.  

 

Приоритет 2: Развитие 

и модернизация на 

инфраструктурата, 

създаваща условия за 

растеж и заетост 

Приоритет 2: Повишаване 

качеството на живот на 

населението на общината, 

подобряване средата и 

условията на труд и живот 

В ОПР са предвидени мерки 

за инфраструктурно 

развитие на местно ниво в 

областта на изграждането 

на нови, както и  

реконструкция и 

рехабилитация на пътища, 

водопроводни и 

канализационни мрежи, 

газификация, ефективно 

управление на отпадъците, 

подобряване на социалната 

инфраструктура. 

 

ОПР да се допълни с мерки за: 

- развитие на възобновяеми 

енергийни източници 

(водноелектрическа енергия, 

вятърна, слънчева геотермична 

енергия и енергия, генерирана от 

биомаса) ; 

- енергийната ефективност в 

публичния сектор; 

Приоритет 3: 

Подобряване на 

привлекателността и 

качеството на живот в 

районите за планиране 

 

Приоритет 3: Развитие на 

човешките ресурси и 

адаптирането им към 

изискванията на 

европейския пазар, 

осмисляне на свободното 

време. 

Застъпени са мерки за  

Да се включат мерки за: 

- разработване на отворени 

системи за обучение, регулиращи 

професионалната подготовка 

според нуждите на регионалния 

пазар на труда, съвместно със 

социално-икономическите 

партньори; 
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повишаване на 

атрактивността на 

общината чрез инвестиции 

в образованието, за 

създаване на благоприятна 

среда за реализация на 

децата и младите хора, 

подготовка и адаптиране 

на човешките ресурси за 

заетост в условията на 

пазарна икономика, 

създаване на по-добри 

условия за разширяване на 

дейностите в духовната 

сфера, опазване и 

валоризиране на 

природното и културното 

наследство. 

 

- стимулиране на връзките между 

работодателите и процеса на 

подготовка на студентите чрез 

договарянето на стажове, 

практики и други форми за 

придобиване на практически опит 

от студентите по време на 

тяхното следване в съответствие с 

потребностите на предприемачите 

и инвестиционния процес. 

Приоритет 4: 

Интегрирано градско 

развитие и подобряване 

на градската среда 

Приоритет 1: Балансирано 

и устойчиво местно 

икономическо развитие на 

основата на традиционни 

и ресурсно обезпечени 

отрасли и внедряването на 

нови и 

високотехнологични 

производства - Цел 1.2., 

Цел 1.3. 

Приоритет 2: Повишаване 

качеството на живот на 

Да се включат мерки за: 

- разнообразяване на структурата  

на предимно досега 

селскостопанската заетост и към 

създаване на нови връзки град-

село; 

- подобряване на 

благоустрояването на населени 

места, квартали и махали, 

населявани от уязвими етнически 

групи; 

- повишаване достъпа до 
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населението на общината, 

подобряване средата и 

условията на труд и живот 

–Цел 2.1, Цел 2.2., Цел 2.3. 

Приоритет 3: Развитие на 

човешките ресурси и 

адаптирането им към 

изискванията на 

европейския пазар, 

осмисляне на свободното 

време 

Предвидени са мерки за 

рехабилитация на 

физическата среда, развитие 

на околностите и опазване и 

развитие на историческото 

и културното наследство, 

мерки за насърчаване на 

предприемачеството, 

местната заетост и 

общностното развитие, 

както и предоставяне услуги 

на населението; развитие на 

транспортни връзки, за да 

има по-лесен достъп до 

работа; за подобряване на  

туристическия потенциал и 

развитие на туризма като 

нова възможност за 

осигуряване на заетост на 

местното население 

публични услуги и образование на 

такива групи от населението; 

- повече благоустройствени мерки 

в селата от общината; 
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Приоритет 5: Развитие 

на сътрудничеството за 

европейско терито - 

риално сближаване, 

задълбочаване на 

партньорството и 

добросъседството за 

постигане на развитие 

 

Този приоритет от НСРР 

не е отразен в ОПР 

Да се включат мерки за: 

- Развитие на трансгранично 

сътрудничество като - 

подпомагане развитието на 

туризъм, култура и 

трансгранична търговия; 

насърчаване опазването и 

съвместното управление на 

околната среда; развитие на 

сътрудничество, капацитет и 

съвместно използване на 

инфраструктурата и особено в 

сектори като здравеопазване, 

култура и образование; 

насърчаване интеграцията на 

трансграничните пазари на 

труда, на местни инициативи в 

областта на заетостта, равните 

възможности, обучението, 

социалната интеграция и 

споделянето на човешките 

ресурси, както и на 

предоставянето на услуги. 

 

-  Развитие на 

транснационалното 

сътрудничество в следните 

сфери- обмен на информация, 

намаляване на опасностите от 

екологични и природни 
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рискове, изграждане на мрежи 

за трансфер на технологии и 

познания.  

 

- Работа в мрежа и обмен на опит 

с европейските региони - 

създаване на нови инициативи и 

проекти от европейско значение, 

за изграждане на 

транснационални мрежи за 

сътрудничество, както и 

икономически, социален и 

културен обмен между 

регионите на България и Европа. 

 

 

Приоритет 6: 

Укрепване на 

институционалния 

капацитет на 

регионално и местно 

ниво за подобряване 

процеса на управление 

Приоритет 2: Повишаване 

качеството на живот на 

населението на общината, 

подобряване средата и 

условията на труд и живот 

–Цел 2.4 

В ОПР има мерки за 

подобряване на 

административното 

обслужване на населението 

и оптимизация на 

предлаганите услуги. 

Необходимо е да се включат 

мерки за: 

- укрепване капацитета на 

местно ниво за програмиране, 

разработване и управление на 

проекти, контрол, наблюдение и 

оценка, за ефективно усвояване 

на средствата от структурните 

инструменти на ЕС; 

- укрепване на 

административните структури, 

отговарящи за прилагането на 

програми и проекти за 

икономическо и социално 

сближаване;  
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2.2.. Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие. 

При създаването на ОПР на Община Исперих бе в сила териториалният обхват 

на районите от ниво NUTS 2, при който Разградска област бе в състава на 

Североизточен планов район. С приемането на новия ЗРР през май 2008 г. областта е 

част от Северен централен район, което налага синхронизирането на общинския план с 

Регионалния план на този район. 

 

2.3.Съответствие с Областната стратегията за развитие на Разградска област за 

периода 2005-2015 г.  

При разработването на ОПР на Община Исперих в голяма степен е постигнато 

съответствие  с приоритетите на областно ниво в следните направления: 

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕСТВИЕТО 

НА  ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ СЪС 

СПЕЦИФИЧНИТЕ  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРИОРИТЕТИ НА ОСР 

ПРИОРИТЕТИ, 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И 

МЕРКИ НА ОПР 

ПРЕПОРЪКИ 

ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НА ОПР 

Приоритет 1: Развитие на 

ефективен аграрен сектор 

и регионален  клъстер 

“Лудогорски храни” 

Приоритет 1: 

Балансирано и устойчиво 

местно икономическо 

развитие на основата на 

традиционни и ресурсно 

обезпечени отрасли и 

Да се предвидят мерки за: 

- Подкрепа на млади фермери; 

- Подкрепа за натурални и 

полупазарни стопанства с цел 

превръщането им в пазарно-

ориентирани; 

- обучение на местните 

партньори за разработване, 

финансиране и управление на 

съвместни проекти и прилагане 

на интегрирани програми за 

развитие; 
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внедряването на нови и 

високотехнологични 

производства, Цел 1.1. 

В ОПР са предвидени 

мерки за развитие на 

модерно животновъдство, 

за нови трайни 

насаждения, за 

възстановяване на 

поливното земеделие, 

развитие на биологично 

земеделие, информационно 

осигуряване на 

селскостопанските 

производители, укрепване 

на съществуващите и 

създаване на нови 

браншови съюзи. 

 

- Изграждане на предприятия за 

производство на биоетанол 

(биогориво) на базата на суровина 

от селскостопанското 

производство; 

- Разнообразяване на 

икономическите дейности в 

селските райони; 

Приоритет 2:  

Стабилизирана 

икономика - 

инвестиционна 

привлекателност и 

конкурентноспособност 

Приоритет 1: 

Балансирано и устойчиво 

местно икономическо 

развитие на основата на 

традиционни и ресурсно 

обезпечени отрасли и 

внедряването на нови и 

високотехнологични 

производства, Цел 1.2. 

Предвидени са мерки за  

повишаване конку -

рентноспособността на 

местните фирми чрез 

Да се предвидят мерки за: 

- Изграждане на местна бизнес 

инфраструктура и подобряване на 

административното обслужване на 

бизнеса: 

- създаване на Гише на 

преприемача;  

- въвеждане на нови технологии и 

информационни продукти за 

административно обслужване на 

бизнеса; 

- поддържане на база данни за 

свободни общински терени за 
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внедряване на нови 

технологии и 

високотехнологични 

производства в 

машиностроенето, 

хранително-вкусовата 

промишленост, 

преработвателната 

промишленост, чрез 

привличане на нови 

инвестиции и разкриване 

на нови производства,  

както и чрез 

разнообразяване на 

фирмения асортимент и 

вида производство. 

Визирани са мерки, чието 

изпълнение ще има 

положителен ефект върху 

развитието и на нов за 

общината сектор в 

икономиката – туризма. 

 

развитие на стопанска дейност; 

- разработване на цялостна 

стратегия за развитие на туризма в 

общината; 

- обучение на специалисти в 

интерпретиране и маркетинг на 

културно-историческото и 

природното наследство; 

Приоритет 3: Укрепване 

на човешкия капитал  и 

подобряване качеството 

на живот 

Приоритет 1: 

Балансирано и устойчиво 

местно икономическо 

развитие на основата на 

традиционни и ресурсно 

обезпечени отрасли и 

внедряването на нови и 

високотехнологични 

Да се предвидят мерки за: 

- засилване на връзките между 

професионалните училища в 

областта и бизнеса от общината; 

- разработване на учебни 

програми, преодоляващи 

несъответствията между уменията 

и нуждите на пазара на труда; 
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производства, Цел 1.2., 

Мярка 1.2.4 

Приоритет 2: 

Повишаване качеството 

на живот на населението 

на общината, 

подобряване средата и 

условията на труд и 

живот 

Приоритет 3: Развитие на 

човешките ресурси и 

адаптирането им към 

изискванията на 

европейския пазар, 

осмисляне на свободното 

време, Цел 3.1., Мярка 

3.1.1., Цел 3.3. 

В ОПР са предвидени 

мерки за насочване на 

активните политики на 

пазара на труда към 

обучения и квалификации, 

даващи възможност за 

конкретна трудова 

реализация в района; 

преференциални мерки за 

привличане на бизнеса в 

областта, в т.ч. предлагане 

на свободни терени; 

повишаване ефективността 

на образователната 

- обучение в използване на 

информационни и 

комуникационни технологии 

- интеграция на учениците от 

ромски произход, подлежащи на 

задължително обучение; 

- разширяване обхвата на 

профилактичната дейност; 

- разширяване обхвата на 

социалните услуги 
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система; подобряване 

ефективността на 

здравната система; 

развитие на културата, 

спорта и младежките 

дейности; 

 

Приоритет 4: Развитие и 

модернизация на 

техническата 

инфраструктура и 

подобряване качествата 

на околната среда 

Приоритет 2: 

Повишаване качеството 

на живот на населението 

на общината, 

подобряване средата и 

условията на труд и 

живот 

В ОПР са предвидени 

редица мерки, свързани с 

изграждане и 

рехабилитация на 

техническата 

инфраструктура – пътища, 

улична мрежа, 

водопроводна и 

канализационна мрежа, 

газопреносна мрежа, за 

ефективно управление на 

отпадъците и повишаване 

на екологичното съзнание 

на населението. 

Да се предвидят мерки за: 

- подобряване на достъпа и 

развитие на информационните и 

комуникационни технологии в 

областта на публичните услуги и 

услугите за МСП; 

- оптимизиране структурата на 

енергопотреблението чрез 

програми и проекти за енергийна 

ефективност; 

- трансгранично сътрудничество; 

Приоритет 5: Укрепване 

на институционалния 

капацитет за подобряване 

Приоритет 2: 

Повишаване качеството 

на живот на населението 

Да се предвидят мерки за: 

- изграждане на публично-частно 

партньорство в областта за 
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процеса на партньорство, 

управление, планиране и 

реализиране на 

регионалната политика 

на общината, 

подобряване средата и 

условията на труд и 

живот, Цел 2.4 

Приоритет 3: Развитие на 

човешките ресурси и 

адаптирането им към 

изискванията на 

европейския пазар, 

осмисляне на свободното 

време, Цел 3.1., Мярка 

3.1.2. 

генериране и финансиране на 

проекти;  

- провеждане на периодични 

дискусионни форуми с бизнеса  и 

обществеността за обсъждане на 

проблемите, свързани с развитието 

на областта; 

- създаване на специализирано 

звено по управление на програми и 

проекти и работа по Структурните 

фондове и програми; 

- изпреварваща подготовка на 

набор от проекти, които да бъдат 

придружени с необходимата 

проектна и техническа 

документация. 

 

 

2. Съответствие с изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в 

областта на регионалната политика . 

 

Съответствието на общинския план за развитие на Община Исперих с 

изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната 

политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган 

на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и 

устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС чрез намаляване на 

икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на 

жизнения стандарт. Освен хармонизиране на целеполагането и приоритизирането в 

контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и по 

отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на планиране на 
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развитието и изпълнение на Общинския план за развитие като стратегически документ. 

Технически би следвало да се използват и утвърдените в европейската практика 

инструменти за определяне на физически и финансови индикатори за отчитане на 

постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и проектите в 

рамките на общинския план. Формите за предоставяне на информация и публичност 

относно приемането и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в 

областта на интегрираното устойчиво местно развитие също така биха могли да се 

използват ефективно. 

 

В посочения по-горе смисъл Общинският план за развитие на Община Исперих към 

момента на неговото разработване и приемане може да бъде оценен в следните 

конкретни насоки: 

 Съответствие с Общия регламент за структурните фондове на ЕС – Регламент 

(ЕС) № 1260/1999, Регламент (ЕС) № 1783/1999 за Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРД), Регламент (ЕС) № 1784/1999 за Европейския 

социален фонд; 

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните 

възможности; 

 Изискванията за осигуряване на информация и публичност на процесите на 

планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в 

областта на интегрираното регионално и местно развитие; 

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и 

извършване на оценки;  

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, 

фондовете на ЕС и други публични и частни донори.  
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Общинският план за развитие в значителна степен отразява и съответства на целите 

и приоритетите, както и на механизма за прилагане на стратегически планови и 

програмни документи, залегнали в Регламентите на ЕС, като е необходимо да се 

постигне още по-ясна последователност и логика при определяне на целите и 

приоритети за развитие на общината в европейския контекст, съчетано с оценка на 

местните проблеми, нужди и потенциал за развитие. Необходимо да се постигне по-

добро и реалистично отразяване на общите цели на регионалната политика през 

призмата на специфичните условия, потребности и цели на местното развитие в 

Община Исперих.  

 

4. Отразяване на целите и приоритетите на ЕС, залегнали в Лисабонска 

стратегия (2000 г.) и Стратегията от Гьотеборг (2001 г.)  

 

Общинският план за развитие интегрира в значителна степен приоритетите на 

Стратегията на ЕС от Лисабон от 2000 г., основаващи се на стремежа за икономически 

растеж чрез технологично обновление и иновации, но донякъде в общинското развитие 

не са предвидени достатъчно мерки и проекти за създаване на повече и по-качествени 

устойчиви работни места и повишаване на заетостта на населението. В същото време 

през 2008 г. Лисабонската стратегия бе обновена и е необходимо актуализираният ОПР 

да бъде съобразен с настъпилите промени в този основен документ на ЕС. 

 

Стратегията от Гьотеборг предвижда разширяването на мерките за устойчиво 

развитие на национално, регионално и местно ниво чрез разработване на стратегии за 

предотвратяване на негативни последствия от промяната на климата, стратегии за 

развитие на устойчив транспорт, подобряване на общественото здраве, рационално 

използване на природните ресурси. Общинският план за развитие предвижда подобни 

мерки за периода до 2013 г., но те не са ясно и конкретно обвързани с икономическите 

приоритети и мерки, както и с изграждането на институционален и административен 

капацитет за управление на интегрирани проекти в тази сфера. 
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ИЗВОДИ: 

 Планът в значителна степен е съобразен с изискванията на националното и 

европейското законодателство в областта на регионалното развитие, както 

и с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите 

планови документи на регионално, национално и европейско ниво. 

 Налице е ясна структура на цялостния документ, състояща се от няколко 

самостоятелно добре обособени части - Социално-икономически анализ на 

ситуацията, SWOT анализ и Стратегия за развитие.  

 Визията за развитието на общината е формулирана и като констатация за 

съществуващо положение, и като насоки за бъдещо развитие. 

 Съществуват главна и стратегически цели. 

 Разписана е индикативна финансова таблица като приложение към плана, 

съпътствана от разработени годишни програми за изпълнение му с 

конкретни проекти и конкретни източници за финансиране и срокове, 

които са обвързани с бюджета на общината за съответната година. 

 Част от утвърдените и доказали своята практическа ефективност 

инструменти за управление, бюджетиране, информационно осигуряване, 

наблюдение и оценка на стратегически планови документи са използвани 

пълноценно при разработването, а оттам и при изпълнението на общинския 

план за развитие.  

 Структурата и съдържанието на плана са оптимизирани с нови елементи и 

нови формулировки, съобразени с приетия през месец май 2008 от 

Парламента нов Закон за регионалното развитие, както и с новия 

Регионален план на Северен централен район и с актуализираната 

Стратегия за развитие на Област Разград.  
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ПРЕПОРЪКИ: 

 Необходимо е следващият Общинският план за развитие да бъде 

актуализиран в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в 

областта на регионалната и кохезионната политика за периода 2014-2020 г., 

пресечени през призмата на специфичните условия, потребности и цели на 

местното развитие в Община Исперих.  

 Изготвянето на конкретизирана програма за реализация на Общинския 

план за развитие, съдържаща реално изпълними с възможност за 

финансиране проекти и групи от проекти, трябва да бъде внимателно 

съобразена с операциите по оперативните програми за България през 

периода 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на ЕС.  

 Препоръчително е в общината да има постоянно действаща работна група 

за наблюдение изпълнението на плана по заложените индикатори, която 

своевременно да реагира на настъпилите промени и предлага нови решения 

с цел своевременно и максимално усвояване на възможните ресурси за 

реализация на Общинския план за развитие, включително по линия на 

помощта от фондовете на ЕС. 
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ІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА 

На базата на заложения набор от индикатори през наблюдавания период могат да 

се направят следните обобщения: 

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

16.2%    15.1%

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

2007

2008

 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Повишаване на броя на постоянно заетите лица на територията на 

общината спрямо 2002 г..; 

2007-2008г. 

- 109 

Равнище на безработицата в %; 2007 г. – 16.2% 

2008 г. – 15.1 % 

Брой обхванати безработни лица в програми за заетост – НП СПОЗ, 

програма СУСС, програма личен асистент, ОП “РЧР”, програма “В 

подкрепа на майчинството”; 

1383 

Брой трайни работни места в резултат на програми на МТСП и 

програма за предприемачество на БТК; 

няма 

Брой тютюнопроизводители, обхванати в алтернативни форми на 

заетост; 

няма 

Брой безработни лица, преминали обучителни курсове; 102 
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Данните показват една сравнително невисока  активност на пазара на труда. 

Забелязва се спад в броя на постоянно заетите лица на територията на 

общината, спрямо 2002 г., както и липса на открити трайни работни места, след 

реализирани програми на МТСП или други институции и организации. В същото 

време има значителен спад в процента на безработните, което е резултат най-

вече от програми за временна и срочна заетост. Недостатъчен е и броят на 

безработните лица, преминали курсове за квалификация и преквалификация. 

 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Размер на средствата, инвестирани в рехабилитация на пътна 

инфраструктура; 

1 638 272 лв. 

Брой изготвени проекти за подобряване на общинската пътна 

инфраструктура за финансиране от ОП; 

2 бр. 

на обща стойност – 

7 815 645 лв. 

Брой изготвени технически проекти за рехабилитация на общинска 

пътна мрежа; 

2 бр.  

на обща стойност –  

10 317 лв 

 

Изграждането на транспортната инфраструктура е от ключово значение за 

повишаване на качеството на живот в общината и за подобряване на 

бизнесклимата. За последните години са направени инвестиции в подобряване на 

пътната инфраструктура, но засега преобладават ремонтите за текущо 

поддържане на републиканската пътна мрежа . Липсват реализирани проекти за 

основен ремонт или изграждане на нови отсечки. Изготвени са  проекти, които в 

следващите години ще имат положителен ефект върху подобряването на 

общинската пътна мрежа . 
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КОМУНИКАЦИОННА И ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Изградена цифрова телефонна централа в гр. Исперих; да 

Брой населени места, включени в Интернет мрежата; 7 

 

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА  И ДЕЙНОСТИ 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Брой населени места с организирано сметосъбиране; 23 

Размер на средствата, инвестирани в подобряване на ВиК мрежа; 1 909 708 лв. 

Брой изготвени проекти с бъдеща реализация; „Интегриран проект 

за водния цикъл на 

гр.Исперих” 

стойност - 1291 263 

лв лв. 

 

Технически проект 

за обект 

„Изграждане на 

смесена 

канализация и 

реконструкция на 

водопроводна 

мрежа” с. Подайва, 

стойност - 26 988 

Канализационна 

мрежа гр. Исперих –

фаза Предпроектно 

проучване 

стойност - 34890 
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Разработена програма за управление на ТБО да 

Брой премахнати нерегламентирани сметищни площадки на 

територията на общината; 

8 

Брой закрити сметища; 23 

Брой населени места с въведено разделно сметосъбиране; 1 

Брой почистени речни корита; няма 

Брой проведени информационни кампании сред населението по 

въпроси, свързани с опазване на околната среда; 

3 

Брой реализирани дейности в училища и ЦДГ  за изграждане на 

екологична култура; 

няма 

 

Данните показват, че най-висок е ръстът на инвестициите във ВиК 

инфраструктурата, но като цяло са недостатъчни, особено в разширяване на 

канализационната  мрежа. Изготвени са предпроектни проучвания, идеен проект 

и проект по ОПОС, които ще подобрят качеството на живот на населението. По 

отношение на дейностите, свързани с управление на ТБО, значителен успех е 

въвеждането на организирано сметосъбиране във всички населени места и 

предприетите стъпки за въвеждане на разделно сметосъбиране, което ще 

спомогне за повишаване на екологичната култура на населението. 

 

РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Декари нови трайни насаждения; 80 

Брой увеличени породисти животни; 36 060 

Брой внедрени  нови сортове; 16 

Брой нови технологични  бази – зърнопроизводство; 4 

Нетни приходи от продажби на сектор “Селско и горско 

стопанство”; 

46 225 000 лв. 

Брой единици, развиващи дейност в сектор “Селско и горско 45 
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стопанство”; 

Разходи за придобиване на ДМА в сектор “Селско и горско 

стопанство”; 

11 656 000 лв. 

Брой обучени селскостопански производители; 68 

Брой създадени пилотни и демонстрационни ферми  и полета - по 

програма САПАРД; 

няма 

Брой създадени фермерски сдружения и браншови организации в 

селското стопанство; 

няма 

 

От направения преглед на развитието на аграрния сектор е видно, че Община 

Исперих затвърждава имиджа си традиционен селскостопански район. Над 30% 

от нетните приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор се 

реализират от сектор “Селско и горско стопанство”. Направени са сериозни 

инвестиции в придобиване на ДМА. Подобрява се породният състав на 

животните и се инвестира в нови трайни насаждения. Все още липсват 

сдружения и браншови организации в подкрепа на селскостопанските 

производители. 

 

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Брой единици от нефинансовия сектор; 563 

Брой нови единици от нефинансовия сектор на територията на 

общината; 

101 

Размер на преките чужди инвестиции на територията на 

общината; 

34 046 евро 

Разходи за придобиване на ДМА; 26 765 000 лв. 

Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия 

сектор; 

179 206 000 лв. 

Брой внедрени нови технологии и високотехнологични 

производства в машиностроене и преработвателна промишленост; 

няма 
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Брой фирми разнообразили фирмения асортимент и вида на 

производство; 

няма 

Брой фирми внедрили нови системи за качество (шивашка 

промишленост и услуги); 

няма 

Брой фирми внедрили нови технологии и високотехнологични 

производства в хранително-вкусова промишленост; 

няма 

Брой предоставени общински терени за развитие малък и среден 

бизнес; 

няма 

Реализаран проект “Партньори за бизнес развитие–стъпка напред”; да 

Брой създадени обекти за подкрепа на бизнеса 1бр. 

бизнес инкубатор 

 

 

46225

79728

2363

38932

3330 1191

171769

Нетни приходи от продажби в хил.лв.

селско стопанство преработваща промишленост

строителство търговия

транспорт и складиране хотелиерство и ресторантьорство

общо
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В сравнение с данните от 2002 г , заложени в ОПР, броят на стопанските единици 

от нефинансовия сектор се е увеличил със 101, но преобладаващата част от тях 

развиват дейност в сектор “Търговия”. Има значително увеличение на разходите 

за придобиване на ДМА – с малко над 22 млн.лв., спрямо 2002 г. Нетните приходи 

от продажби са се увеличили с 85 109 000 лв., като 42,5 % от тях са от сектор 

“Преработваща промишленост” /справка ТД на НСИ/. Все още е нисък ръстът на 

преките чуждестранни инвестиции в общината. Не се инвестира във внедряване 

на нови технологии и високотехнологични производства, както и в 

разнообразяване на фирмения асортимент. Положителен ефект върху 

развитието на МСП има създаденият Бизнес инкубатор, който предоставя услуги 

на предприемачите. 

 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Брой средства за подслон; 5 

Брой реализирани нощувки; 3079 

Размер на инвестираните в развитието на туризма средства, в т.ч. – 

подобряване на достъпа до туристически обекти, съхраняване и 

развитие на културно-историческото наследство; 

188 552 лв. 

Брой реализирани проекти в областта на туризма; 2 

Брой подготвени проекта в областта на туризма; 1 

Брой проведени мероприятия за популяризиране на туристическия 

потенциал на общината; 

3 конференции 

60 изложби 

27 други 

мероприятия 

Брой участници в конференции, семинари, свързани с развитието 

на туризма; 

131 

Брой обучени местни предприемачи в сферата на туризма  и 

обслужващ персонал; 

няма 
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Въпреки добрите природни и културни дадености на общината, които са 

предпоставка за развитието на туризма, активността в сектора е все още слаба. 

Доказателство за това са данните за броя на реализираните нощувки и 

изключително малкия брой средства за подслон. Явно е, че преобладават 

еднодневните посещения на туристическите обекти в общината, които не са 

достатъчни за стимулирането на местната икономика. От друга, налице е 

засилен интерес и амбиция в общинските власти да инвестират в 

инфраструктура, свързана с туристическите  обекти. Реализирани са проекти в 

тази посока и в процес на подготовка е още 1 мащабен проект. Липсва частна 

инициатива и публично-частни партньорства, които са удачен инструмент за 

подкрепа на туристическия бизнес. 

 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,  

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Размер на средствата, инвестирани в благоустройствени 

мероприятия в междублокови пространства, зелени площи, кътове 

за отдих и др. 

836 202 лв. 

Размер на средствата, инвестирани в ремонт на улична мрежа; 2 303 079 лв. 

Брой подготвени проекти за рехабилитация на улична мрежа; 1 бр. 

стойност - 

1 770 746,26 лв. 

Брой ремонтирани и санирани учебни заведения;  17 

Размер на инвестициите в подобряване на сградния фонд на учебните 

заведения; 

2 296 875 лв. 

Размер на инвестициите в подобряване на училищното оборудване; 230 912 лв. 

Размер на инвестициите в подобряване на МТБ в здравеопазването, 

в т.ч. закупуване на медицинска апаратура; 

387 274 лв. 

Брой газифицирани обекти; 263 

Брой разкрити компютърни кабинети в училищата; 17 
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Брой Интернет зали в населените места; 16 

Брой ремонтирани сгради на културни институти; 22  

Размер на инвестираните средства в културни институти; 298 508 лв. 

Брой закупена нова техника в културните институти – компютри и 

др.; 

18 

Размер на инвестициите, вложени в ремонтни дейности на 

административни сгради, в т.ч. кметства; 

159 278 лв. 

 

Най-сериозна динамика в развитието на общината има в благоустрояването на 

населените места и в развитието на социалната инфраструктура. Извършени са 

редица дейности за подобряване на уличната мрежа, зелени площи и места за 

отдих, както и в техническата инфраструктура. Направени сериозни стъпки за 

газифициране на обществени и частни обекти, което ще промени структурата на 

енергопотреблението в общината. В сферата на образованието, здравеопазването 

и културата са вложени значителни средства за подобряване на сградния фонд. 

Все още не са достатъчни инвестициите в  обновяване на училищното оборудване. 

Общината има готовност с разработен проект да продължи дейностите за 

рехабилитация на уличната мрежа. 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Брой проведени курсове, свързани със социалната интеграция на 

малцинствени групи; 

4 

Брой лица, ползващи услугите на социалния патронаж; 116 

Брой лица, ползващи други социални услуги; 157 

Инвестирани средства в социални услуги и дейности, в т.ч. от 

програми за заетост на МТСП; 

2 779 840 лв. 

Изграден център за социална интеграция; не 

Разкрит дневен рехабилитационен център за деца с увреждания; не 

Разкрито бюро за социални услуги; не 
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В сферата на социалните услуги най-значим дял имат средствата, предоставени 

от МТСП за реализиране на НП СПОЗ и други програми за временна заетост, 

чийто социален ефект се измерва не само с броя на наетите безработни, но и с 

услугите, които се предоставят на хора с увреждания или други лица в 

неравностойно положение. Основната социална услуга, която предоставя 

общината, е социалният патронаж. Все още не са предприети действия за 

разнообразяване на видовете социални услуги, както и за разширяване на 

съществуващите. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Изготвена програма за преструктуриране на общински фирми; няма 

Брой договори за отдаване под наем или продажба на общинска 

собственост; 

2009г.-403 бр.  

2008г.- 356 бр.   

2007г.- 280 бр.   

2007г.-2009г. –  

3 бр.концес.договора   

 

Приходи от управление на общинската собственост; 2009 г. - 217 848 лв.  

2008 г. - 135 280 лв. 

2007 г. - 102 489 лв. 

от концесии -11 260 

лв. 

Общо: 466 877 лв. 

Изградена електронна база данни за общинска собственост; да 

Събираемост на местните данъци и такси в % 82% за 2008 г. 

 91% за 2009 г. 

Създадена програма за ефективно и пълноценно управление и 

разпореждане с общински земеделски земи и горски фонд; 

няма 
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Както е видно от данните за последните три години, се наблюдава тенденция на 

увеличаване на броя на сключените договори за отдаване под наем или продажба 

на общинска собственост. Има и завишаване на размера на приходите от тези 

договори, но като цяло те не могат чувствително да повлияят върху увеличението 

на собствените приходи в общинския бюджет. При актуализацията на ОПР е 

необходимо да се направи обстоен преглед на общинската собственост и да се 

потърсят резерви за оптимизиране на тази дейност. Положителна е 

тенденцията и по отношение на събираемостта на местните данъци и такси, 

която е над средната за страната. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПЛАНОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Брой общински служители, преминали различни обучителни 

курсове;  

65 

Въвеждане на услуга “Едно гише”; да 

Въвеждане на програмен продукт–локална база “Население” в 

кметствата; 

да 

Публикуване в Интернет на бланките и формулярите за 

извършване на услуги  въвеждане на електронна заявка на 

желаните услуги; 

да 

Разширяване на локалната компютърна мрежа,въвеждане на нови 

продукти в  администрация, бюджетните звена и кметства; 

да 

Актуализиран надземен кадастър на селищата от Община Исперих; не 

Изработен подземен кадастър на гр. Исперих; не 

Изготвен кадастрален план и план за застрояване на ИАР 

“Сборяново”-с.Свещари; 

не 
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През последните години са предприети редица инициативи за повишаване 

качеството на административното обслужване. Въвеждането на услугата “Едно 

гише” е, от една страна, с изразен противокорупционен ефект, а от друга, 

значително улеснява потребителите на административните услуги, 

предоставяни от общинската администрация. Публикуването на бланките и 

формулярите за различни услуги е добра административна практика, която е 

стъпка към следващ етап, свързан с внедряването на електронното правителство 

– предоставяне на услуги по електронен път, което трябва да се предвиди при 

актуализацията на ОПР. 

През оставащия период на изпълнение на ОПР – до 2013 г. е необходимо да се 

акцентира върху плановата обезпеченост, която е свързана с качественото 

извършване на редица други общински дейности. 

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

Индикатори за оценка на изпълнението Измерител 

Брой реализирани или в процес на реализация проекти; 19 

Брой подготвени проекти; 5 

Брой лица, преминали курсове на обучение по подготовка и 

управление на проекти; 

51 

Брой разработени общински програми и стратегии; 4 

 

Данните за реализираните и подготвените проекти за периода от 2002 г. досега 

показват сравнително висока активност най-вече от страна на общинската 

администрация да привлича средства от различни донорски програми за 

финансовото обезпечаване на дейности, които е трудно да се реализират чрез 

общинския бюджет. Използвани са възможностите на предприсъединителните  

програми – САПАРД и ФАР. Привлечени са средства от СИФ, ПУДООС, JOBS, 

Програма “АУПТ”. След стартирането на оперативните програми са защитени 

проекти по ОП “Регионално развитие”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, 

Програмата за развитие на селските райони”. Подготвените проекти, чието 
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разглеждане е предстоящо, ще дадат възможност за още по-ефективното 

реализирането на целите на ОПР. Все още е ниска активността от страна на 

бизнес сектора и НПО, които са бенефициенти па различни програми. 

Разработените общински програми и стратегии са предпоставка за целенасочени 

действия в различни сфери – управление на ТБО, дейности по опазване на 

околната среда, управление на общинските земи и горския фонд и др.  
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Раздел 2 

Оценка на общото въздействие 

върху социално-икономическата 

обстановка в общината 
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І. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ЦЕЛИТЕ НА ОПР 

 

Заложените приоритети отразяват специфичните конкурентни предимства на 

общината за планиране на нейното развитие и трябва да доведат до постигане на 

стратегическите цели на плана – икономически растеж и повишено качество на живот. 

Прегледа на изпълнението на ОПР по приоритети, въз основа на индикаторите за 

оценка показва следното. 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Балансирано и устойчиво местно икономическо развитие на 

основата на традиционни и ресурснообезпечени отрасли и внедряването на нови и 

високотехнологични производства 

 

Цел 1.1. Създаване на условия за пазарно ориентиране и повишаване 

конкурентноспособността на селскостопанското производство в общината. 

Най-висок ръст на изпълнение по Приоритет 1 се наблюдава в реализацията на 

мерките и дейностите по тази цел. Доказателство за това са данните от ТБ на НСИ за 

нетните приходи от продажби на сектор “Селско и горско стопанство” - 46 225 млн. лв., 

които представляват над 30% от приходите от всички нефинансови предприятия в 

общината. Ръстът в сравнение с 2002г. /последния наблюдаван период/ е с над 36 

млн.лв. Сериозни инвестиции в този сектор са направени в придобиване на ДМА – 

11 656 млн.лв., което е предпоставка за повишаване конкурентноспособността на 

фирмите, развиващи дейност в селското стопанство.  

Направени са стъпки към разширяване на овощарството. В общината има засадени 

80 дка нови трайни насаждения, от които 50 дка са орехови, което обаче е далеч под 

заложените в Индикативния финансов план – 250 дка. По-голяма активност от страна 

на селскостопанските производители се забелязва в подобряване качеството на 

продукцията. Разнообразен е сортовият състав с 16 нови сорта - рапица и нови 

австрийски сортове ечемик (астардо, антониус, августус, фабула, йозеф), пшеница 

(енола, изета, галатея), ечемик (кортен и емона), слънчоглед (фанлука, албена), 

царевица (кнежа 613, кнежа 509, кнежа 423), хибридни семена рапица сорт „вектра”. В 
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животновъдството е подобрен породният състав в няколко ферми - «Караджа-ФАГ» 

ООД гр.Исперих – 860 дойни крави и крави юници, от които 150 порода «лимузинки»; 

ЗК «Хан Аспарух» гр.Исперих – 131 бр. българско черношарено говедо; «Агротайм» 

ООД гр.Исперих – 35 069 свине от породи йоркшир, ландрас и техни кръстоски. 

Изградени са 4 нови технологични бази – зърнопроизводство с общ капацитет 90 хил.т., 

което е с 65 хил.т. над заложените в ОПР. 68 селскостопански производители са 

повишили знанията си в различни курсове. Като слабост може да се отчете слабия 

интерес към алтернативно земеделие от страна на тютюнопроизводителите, тъй като в 

последните години в тютюнопроизводството се наблюдава значителен спад в резултат 

на редица фактори. Липсват и браншови съюзи на работещите в селското стопанство.  

 

Няма предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 1.1.3.1.Подкрепа за развитието на частни и семейни кравеферми, овцеферми, 

ферми за бройлери, рибарници и др. 

 1.1.3.2. Извършване на нови сондажи за поливни нужди и възстановяване на 

такива 

 1.1.4.1 Изграждане на пунктове за контрол на качеството 

 1.1.4.4. Въвеждане нови технологии за отглеждане на животни и традиционни 

и нови култури- обмен на опит, показни мероприятия 

 1.1.5.2. Създаване на пилотни и демонстрационни ферми  и полета - по 

програма САПАРД, 

 1.1.6.1. Информационно осигуряване на селско стопанските производители 

Проект “Информацията – път към обединена Европа” 

 1.1.6.2.Създаване на местен съюз на семепроизводителите 

 1.1.6.3. Създаване на местен съюз на билкопроизводителите 

 1.1.7.1. Изграждане на нов общински пазар за животни 

 

Цел 1.2. Развитие на МСП, подпомагащи бизнеса структури и увеличаване 

заетостта в общината. 

Доста по-слаби са резултатите в изпълнението на тази цел. Данните от ТБ на НСИ 

показват ръст в броя на нефинансовите стопански едини със 101 бр., но все още най-
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висок е относителния дял на фирмите в сектор «Търговия» - 292 от общо 563. 

Увеличили са се разходите за придобиване на ДМА като цяло, но сравнително 

неголяма част от тях са инвестирани в обновяване на технологичния парк на 

производствените предприятия.  Най-висок е делът на нетните приходи от продажби от 

сектор «Преработваща промишленост», което се обяснява в голяма степен с по-

динамично развиващият се сектор «Селско стопанство». Няма внедрени нови 

технологии и високотехнологични производства, които биха повишили 

конкурентноспособността на местните фирми. Не се търсят начини за разнообразяване 

на фирмения асортимент и вида на производството, което може да осигури по-добро 

позициониране на фирмите в условията на пазарна икономика. Като цяло с трайно 

установена тенденция на запазване и стабилизиране са услугите. 

По-ниските темпове в развитието на местната икономика намират отражение и в 

активността на пазара на труда. Забелязва се тенденция към намаляване на броя на 

постоянно заетите лица. През 2007 г. наетите лица по трудово и служебно 

правоотношения са 5157, а през 2008 г. – 5048 или със 109 по-малко. Безработицата за 

2007 г. е 16.2%, а за 2008 г. – 15.1%. Наблюдаваният спад се дължи преди всичко на 

реализираните програми за временна и срочна заетост. 

Повишената конкурентноспособност на фирмите в малките общини е доста труден 

процес, изискващ много усилия и обществен консенсус. Необходима е още по-активна 

местната политика, подкрепяща бизнеса, като  предоставяне на общински терени на 

преференциални условия, публично-частни инициативи и активно включване на 

предприемачите в реализацията на различни видове проекти. Причините за този 

сравнително нисък процент на подкрепа на МСП се дължи на няколко основни 

причини:  

• липсващата нормативна среда през изтеклия период в областта на ПЧП;  

• сравнително ограничените правомощия на общината в тази област;  

• трудностите при разработването и реализацията на бизнес проектите;  

• проблемите свързани с финансовите инструменти на страната през периода;  

• свързаността на инвестиционната активност с техническата инфраструктура, 

изискваща огромни инвестиции и време за реализация.  
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За комплексното подобряване на пазарната и бизнес инфраструктурата се изисква 

още: обновяване на техническата инфраструктура, осигуряване на съвременно и 

качествено обслужване, обучение, изграждане на местни и международни мрежи, 

активизиране на местните структури, преференции за бизнеса, изграждане на 

устойчиви ПЧП, съвместни проекти и т.н. 

 

Няма предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 1.2.1.1.Внедряване на нови технологии и високотехнологични 

производства.(машиностроене и преработвателна промишленост) 

 1.2.1.2.Внедряване на нови технологии и високотехнологични 

производства(хранително-вкусова промишленост) 

 1.2.1.3 .Внедряване на нови системи за качество  (шивашка промишленост и 

услуги) 

 1.2.1.4.Разнообразяване на фирмения асортимент и вида на производство 

 1.2.2.1.Изготвяне на програма за преструктуриране на общински фирми 

 1.2.2.6.Програма за ефективно и пълноценно управление и разпореждане с 

общински земеделски земи и горски фонд 

 1.2.3.1.Предоставяне на терени и сгради за малък и среден бизнес 

 1.2.3.2.Подкрепа за участие в регионални, национални имеждународни форуми 

/панаири, изложби и др./ 

 1.2.3.3.Осигуряване на подходящи схеми и преференциални условия за 

финансиране на бизнеса 

 1.2.4.1.Създаване на заетост чрез програми на МТСП и програма за 

предприемачество на БТК 

 1.2.4.2.Проект за създаване на алтернативна заетост на тютюно-

производителите по програма ФАР 

 

Цел 1.3. Подобряване на туристическия потенциал на общината и развитие на 

туризма. 

Развитието на туризма е една от най-сериозните възможности за икономическо 

развитие в общината. Реализираните и подготвени няколко проекта в тази област, както 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

47 

и направените инвестиции от страна на местната власт са потвърждение, че е налице 

амбиция и воля за осигуряване на условия за развитието на туризма. Подобрен е 

достъпът до туристическите обекти чрез рехабилитация на пътна инфраструктура, 

подновени са указателните табели в резервата „Сборяново”, от 2008 г. е назначен 

екскурзовод с руски език, предлагат се за продажба произведени от местни занаятчии 

сувенири, съобразени с изискванията на работещите в резервата археолози, частично е 

направена консервация на разкрити части от крепостната стена и други монументални 

обекти и инфраструктура в Тракийския град, проведени са научни конференции и 

други мероприятия, популяризиращи туристическия потенциал на общината.  През 

2008 г. ИАР «Сборяново» е включен в каталог за България. В процес на подготовка е  

проект «Мистичното Сборяново» за кандидатстване по ОПРР, чрез който ще бъде 

създадена туристическа анимация и нови туристически маршрути. Като сериозен 

недостатък може да се отбележи липсата на частна инициатива в сферата на туризма, за 

което говорят и данните от ТБ на НСИ. В областта на хотелиерството и 

ресторантьорството развиват дейност 39 стопански субекта, но в същото време броят на 

реализираните нощувки все още е незадоволителен. Само 5 са средствата за подслон на 

територията на общината. 

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 1.3.1.5.Завършване реконструкцията на сградата на музея и  устройване на 

съвременна експозиция 

 1.3.1.6.Реконструкция на помещението и за музейна експозиция в  Читалището 

и актуализиране на музейната експозиция 

 1.3.1.7.Проектиране на постоянна защитна сграда за гробницата в Голямата 

свещарска могила. 

 1.3.1.9.Реконструкция на полевата археологическа база на тракийския град и  

оборудване на работна зала–експозиция 

 1.3.1.10.Реконструкция,основен ремонт и благоустрояване на ученически лагер 

“Св.Константин и Елена”–гр.Варна 

 1.3.2.1.Разработване  пилотен проект за  управление на ИАР “Сборяново” 

 1.3.2.2.Създаване на общински фонд “Туризъм” 
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 1.3.3.1.Консервация и реставрация на гробницата в Голямата Свещарска 

могила 

 1.3.4.1.Изграждане на  местен координационен орган за оценка и категоризация 

на туристическите обекти. 

 1.3.4.2.Обучение на местни предприемачи в сферата на туризма  и обслужващ 

персонал 

 1.3.4.4.Общински бизнес–форум за развитие на предприемачеството в туризма 

 

Цел 1.4. Привличане на инвестиции и стартиране на нови производства. 

Към 31.12.2008 г. преките чуждестранни инвестиции на територията на общината 

възлизат на 34 046 хил. евро. Като положителна стъпка може да се отчете създаването 

на Бизнес инкубатор в общината, който реализира редица дейности за промоциране и 

утвърждаване на Община Исперих като привлекателна територия за инвестиции  и 

предлага услуги на малкия и средния бизнес и най-вече. По негова инициатива  са 

реализирани някои дейности за промоциране на общината. Разработен е и публикуван в 

интернет маркетингов профил за общините Исперих, Кубрат и Дулово, създаден е 

инвестиционен сайт за региона.  В партньорство с АБЦ-Дулово и АБЦ-Кубрат са 

проведени 3 семинара с 30 представители на местните власти и 21 представители на 

бизнеса относно политиката на ЕС в областта на регионалното развитие, индустрията  и 

селското стопанство и възможностите пред общините по действащи проекти и 

програми на ЕС. Създадена и поддържана в продължение на 1 година е WEB страница 

за представяне  инвестиционните възможности на общината на английски език. По 

проект „Изграждане на регионален офис за привличане на инвестиции в Лудогорието 

”са идентифицирани 32 специалисти - експерти за предоставяне на услуги за 

инвеститори, проведени са 5 семинара и 4 работни срещи с фокус групи в общините 

Исперих, Разград, Кубрат и Дулово. Разработени са Стратегия за привличане на 

инвестиции в общините от Лудогорието и Маркетингови стратегии на общините от 

Лудогорието. 

В подкрепа на насърчаването на местната икономическа активност за привличане на 

сродни производства е участието на Община Исперих в проект «FoodNet – 

Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане на 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

49 

екологични иновативни подходи в агробизнес сектора в трансграничния регион 

Вълчелеле – Ситово – Исперих” по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния-

България”. По проекта ще бъдат направени три проучвания на иновативни практики в 

агробизнес сектора в трансграничния регион. Ще бъде разработена маркетингова 

стратегия за съвместно промоциране и участие в специализирани търговски изложения 

на селскостопански продукти и технологии. Предвижда се  създаване на база данни и 

търговска информация относно отглежданите продукти и култури в целевия район. Ще 

бъдат оборудвани 3 информационни точки за агробизнеса в трите общини – Вълчеле, 

Ситово и Исперих. Предстои разработването на WEB страница с база данни за 

агробизнеса в целевия регион. Ще бъде организирано участие на местния агробизнес в 

две селскостопански изложения - Добрич и Кълъраш. Ще бъде издаден двуезичен 

сборник с материали за целевия регион. 

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 1.4.1.4.Участие на местни производители в изложения, панаири в страната и 

чужбина. 

 1.4.2.1. Административна подкрепа за привличане на инвеститори и създаване 

на смесени предприятия–оптимизиране процедурите по разрешителните режими, 

съобразно нормативните изисквания   

 1.4.2.2.Създаване на общински структури и сдружения като форма за 

привличане на капитали, чрез учредяване на дружества за съвместна дейност 

 1.4.2.3.Предоставяне преференциално на имоти общинска собственост за 

изграждане на производствени предприятия от чужди фирми . 

 1.4.2.4.Подпомагане при осигуряване на терени за строителство на 

производствени предприятия в промишлени зони на общината и региона. 

 1.4.3.3.Организиране визити на предприемачи и обмен на опит със сродни 

производители от ЕС 

 1.4.3.4.Създаване на алтернативни производствени звена в общината съгласно 

споразуменията с чужди инвеститори и предприемачи 

 1.4.3.5.Подпомагане при реализация на произвежданата продукция в общината 

на международния пазар чрез осъществени контакти. 
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ПРИОРИТЕТ 2 Повишаване качеството на живот на населението на общината, 

подобряване средата и условията та труд и живот 

 

Този приоритет е с доста висок процент на изпълнение. Провеждана е целенасочена 

политика за подобряване на пътната инфраструктура, уличната мрежа, ВиК мрежата, 

ефективността на енергопотребелние, социалната инфраструктура. Реализирани са 

редица дейности в сферата на опазването на околната среда, както и за подобряване на 

административното обслужване. 

 

Цел 2.1. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа 

инфраструктура 

Не всички дейности по подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, 

предвидени в ОПР, са изпълнени, тъй като една част от тях касаят републиканската 

пътна мрежа. Общо инвестираните средства в тази дейност възлизат на 1 638 272 лв., 

което все още е недостатъчно. В републиканската пътна мрежа са извършени 

дейности само по текущи ремонти. Липсват проекти за основен ремонт или за 

изграждане на нови отсечки. Извършени са ремонти на отсечки от следните пътищата 

ІІ-ри и ІІІ-ти клас - Исперих – Тутракан, Исперих – Дулово, Исперих – Шумен, 

Исперих – Разград, Исперих – Русе, Исперих – Конево – Зебил. От общинската пътна 

мрежа са ремонтирани пътят до с. Йонково и Свещари – Вазово. По проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Исперих”, след 

евентуалното му одобрение от ДФ „Земеделие”,  се предвижда реконструкция и 

рехабилитация на: 

1.Общински път ІV – 1945 РП път ІІІ-205 - с. Йонково от км.0+000 до км.0+565.94 – 

общо 565,94л.м. 

2.Общински път ІV – 2043 с.Лудогорци - с.Старо селище от км.0+000до 

км.0+890.39 – общо 890,39л.м. 

3.Общински път ІV – 1042 с.Бърдоква - с.Лудогорци от км.8+550 до км.10+363 – 

1813л.м. 
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4.Общински път ІV – 1042 граница община Исперих - с.Бърдоква от км.7+012 до 

км.7+848 – 836л.м. 

5.Общински път ІV – 1040 Свещари – Вазово – Райнино от км.5+030 до км.7+387 – 

2357л.м. 

6.Общински път ІV –2047 с. Печеница – с.Делчево от км.0+00 до км.1+635 – 

1635л.м.  

7.Общински път ІV –2048 граница община Исперих – с. Духовец от км.2+629 до 

км.4+123 – 1494л.м. 

Изготвен е проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 

територията на Община Исперих”, по който ще бъде извършена реконструкция и 

рехабилитация на:  

1.Общински път /ІІІ-205, Исперих-Веселец/ Свещари – ИАР «Сборяново» от км 

0+230 до км 1+686; 

2.Пътен участък от път RAZ 3048 (Исперих – Вазово) от км 1+185 до км 6+114; 

3.Пътен участък от път SLS 2045 /ІІІ-235, Окорш-Звенемир/ Паисиево – граница 

общ. (Дулово - Исперих) път ІІ-23) от км 2+700 до км 7+486; 

Освен това са изготвени и технически проекти за реконструкция и рехабилитация 

на други общински пътища. 

По отношение на уличната мрежа е извършен ремонт на улиците: «Марица» с. 

Подайва, „Осогово”, „Ал. Константинов”, „Ст. Караджа”, „Чумерна”, „Л. Димитрова”, 

„Васил Левски”, „Лудогорие”  – гр. Исперих, ул. „Беласица” с. Лъвино. Направено е 

асфалтиране на ул. «Панега», „Баба Парашкева”- с. Конево, „Мургаш”- с. Як. Груево, 

„Ив. Вазов”- с. Драгомъж, „Борис Савов”- с. Лъвино, „Васил Тинчев”- с. Подайва, „Д. 

Чинтулов”- с. Китанчево. Положена е каменна настилка на ул. „Борис Савов” с. 

Драгомъж. По одобрен проект на община Исперих „Обновени улици-привлекателни 

населени места” по ПРСР е направен основен ремонт на улици: „Марица” с. Делчево, 

„Анг. Кънчев”  с. Тодорово, „Марица” с. Средоселци, „Дунав” с. Белинци, „Янтра” с. 

Духовец, „Хан Аспарух” с. Вазово, „Мургаш” с. Лудогорци, „Н. Й. Вапцаров” с. Ст. 

Селище, „Спартак” с. Малко Йонково, „Мадара” с. Йонково. 
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Изготвен е проект „Улицата до моя дом”, който чака одобрение по ПРСР, на 

стойност 1 770 746,26 лв. за реконструкция и ремонт на единадесет улици в седем 

населени места: 

1.ул.“Янтра”- 643м.  от ОК 124 до ОК 23 в гр.Исперих 

2.ул.“Лом”- 344,53м от ОК 66 до ОК 69 в гр.Исперих      

3.ул.“Росица”- 355,27м от ОК 229 до ОК 96 в гр.Исперих    

4.ул.“Христо Ботев”-710м от ОК 96 до ОК 136 в с.Свещари 

5.ул.“Хан Кубрат”- 485м от пт.1 до пт.40 в с.Свещари 

6.ул.“Витоша”- 500м от ОК 32 до ОК 120 в с.Голям Поровец 

7.ул.“А.Страшимиров”-284м от ОК 76 до ОК 63 в с.Як.Груево 

8.ул.“Й.Йовков”-207,17м от ОК 58 до ОК 61 в с.Китанчево 

10.ул.“Беласица”- 446м от ОК 103 до ОК 71 в с.Китанчево 

11.ул.“Освобождение”-600м  от ОК 90 до ОК 150 в с.Лъвино 

Общият размер на инвестираните средства в реконструкция на уличната 

мрежа е 2 303 079 лв. 

 За подобряване на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Исперих и 

населените места от общината  са извършени следните дейности на обща стойност 1 909 708 

лв.: 

1. Изграден и въведен в експлоатация главен колектор ІІ от РШ-17 до РШ с дължина 

1222 метра. 

2. Изграден участък и въведен в експлоатация, етапно изпълнение от РШ 17, РШ 22 

до РШ 16 – 441, на главен колектор ІІІ. 

3. Заложени за изграждане в проект на община Исперих по ОПОС „Интегриран 

проект за водния цикъл на гр.Исперих” са главен колектор І от РШ 21 до РШ 1 и главен 

колектор ІV. 

4. Изграден е напорен водопровод Лудогорци- Йонково. 

5. Уличен водопровод с.Йонково. 

6. Изградена е помпена станция с напорна кула в с.Г. Поровец. 

7. По проект е предстоящо изграждането на биологично стъпало на ГПСОВ-

Исперих. 
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8. Изготвен е технически проект за обект „Изграждане на смесена канализация и 

реконструкция на водопроводна мрежа” с. Подайва, Община Исперих. Подготвено е и 

проектно предложение по процедура на ОП „Околна среда” за населени места до 10 000 

е.ж. 

9. Направено е предпроектно проучване за изграждане на канализационна мрежа в 

гр. Исперих. 

В благоустройствени мероприятия в междублокови пространства, зелени площи, 

кътове за отдих и др. са вложени 836 202 лв. 

Трябва да се отбележи, че е обърнато сериозно внимание на повишаването на 

ефективността на енергопотребление на битовите и обществените потребители. 

Газифицирани са 263 частни и обществени обекта. Извършено е саниране на училища, 

детски градини и административни сгради, като част от мерките за енергийна 

ефективност.  

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 2.1.1.9. Основен ремонт път ІІІ-23023 гр.Исперих-с.Зебил 

 2.1.1.10.Основен ремонт на път ІV-23503 от ІІ-23 с.Китанчево-с.Паисиево 

 2.1.1.11.Основен ремонт на път ІV-21432 с.Г.Поровец-с.М.Поровец 

 2.1.1.15.Основен ремонт на път ІV-ти клас с.Лудогорци-с.Хърсово 

 2.1.1.17.Основен ремонт на местен път с.Лъвино-с.Владимировци 

 2.1.1.20.Изграждане селскостопански път с.Делчево-с.Духовец 

 2.1.1.21.Основен ремонт на местен път с.Райнино-с.Подлес общ.Главиница 

 2.1.2.8.Подмяна улични водопроводи и водопроводни отклонения в гр. Исперих 

 2.1.2.9.Рехабилитация водопровод от шахтови кладенци ПС – Драгомъж 

 2.1.2.11.Рехабилитация водопровод от шахтови кладенци ПС – Исперих 

 2.1.3.11.Проектиране  и газификация  на Читалище “Съзнание” и градска 

библиотека гр. Исперих 

 2.1.3.13.Основен ремонт на покривна конструкция на Общински пазар-И-Х 

 2.1.3.14.Подмяна на стара дървена дограма с нова PVC и поставяне на 

топлоизолация на кметствата по населени места на територията на община 

Исперих 
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Цел 2.2. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална 

инфраструктура. Развитие на социалната интеграция и социалните услуги. 

 

От социалната инфраструктура особен акцент е поставен върху подобряването на 

сградния фонд на училищната мрежа. В ремонтни дейности на училища и детски 

градини са инвестирани 2 296 875 лв., като е обърнато внимание на учебните заведения 

не само в общинския център, но и в останалите населени места. Общинското 

здравеопазване е представено основно чрез МБАЛ – Исперих. През периода е извършен 

основен ремонт на ОАИЛ; преустройство на гинекологичен сектор в Отделение за 

долекуване и рехабилитация; преустройство и ремонт на зала за скенер; текущ ремонт 

на покрив на сградата (през 2006г. и 2010г.); частична подмяна на дограма в НО, АГО, 

ВО, ХО; текущи ремонти на кухня (2010г.), пералня (2010г.), стерилизация (2009г.), 

клинична лаборатория (2009г.), патоанатомична лаборатория (2009г.), 

микробиологична лаборатория (2009г.). Има необходимост от ремонтни дейности, 

свързани с повишаване на енергийна ефективност - подмяна на парна инсталация – 

котелно, тръби радиатори, подмяна на дограма, изолация на покрив, външна изолация, 

соларна инсталация за производство на БГВ. В дейност „Култура” са извършени 

ремонтни дейности на читалищата в: с. Свещари – ремонт 2007 г. и смяна на дограма – 

2008 г.; с. Лудогорци – 2008 г.; с. Конево – 2007 и 2008 г.; с. Подайва – 2007 г.; 

частичен ремонт на покрив с. Тодорово – 2007 г.; с. Лъвино – 2007 г.; с. Белинци – 

ремонт 2007 г. и смяна на дограма – 2009 г.; с. Вазово; с. Свещари; с. Печеница; 

възстановяване покрива на читалището в с. Тодорово; възстановяване на 

хидроизолация на покрива на читалище с. Китанчево; частичен ремонт на покрив на 

административната част в новата сграда и поставяне на климатици на читалище 

„Съзнание” гр. Исперих – 2007 г.; смяна на дограмата в киното гр. Исперих – 2008 г.За 

ремонтни дейности на читалищата  са вложени 298 508 лв. През изтеклия период е 

обърнато внимание и върху подобряване на училищното оборудване, в което са 

вложени 230 912 лв.  В МБАЛ – Исперих е закупено техническо оборудване и 

апаратура за диагностика и лечение: ултразвуков скалпел, инхалатор, ридер за 

количествено определяне на PSA, гинекологичен стол, фетален монитор, фетален 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

55 

доплер, наркозен апарат, реанимационна масичка с дихателен апарат, вакум помпа, 

кръвно газов анализатор (през 2007г.); микроскоп, фиброгастроскоп, вентилатор, 

2бр.дефибрилатор, електрокардиограф, операционна маса, 6бр.пациентни монитори, 

6бр.инфузионни помпи; мултифункционален ултразвуков апарат, анестезиологичен 

апарат (през 2008г.);  медицинска апаратура (през 2009г.); автоматичен хематологичен 

брояч, трансдюзел линеен (през 2010г). Има нужда от закупуване на медицинска 

апаратура (ЕЕГ, рентгенова апаратура, видеоендоскопска апаратура, анестезиологичен 

апарат, етиленоксидна камера, респиратор клас А, аспиратор, спирометър, доплер, 

операционна маса, 2 бр. операционни лампи, 2 бр. инфузомат, 2 бр. перфузори, 6 бр. 

пациентни монитори. 

Социалните услуги са представени най-вече от Социалния патронаж, в който са 

обхванати 116 лица. В периода декември 2009 -  април 2010 г. е предлагана социална 

услуга «Общ. трапезария» топъл обяд за 101 човека, финансирана от Фонд „Социално 

подпомагане” на МТСП. Реализирани са и следните програми: Дейност „Личен 

асистент” към Агенция за хора с увреждания с обхванати лица в периода 2007-2010 г. – 

194;  Програма СУСС /социални услуги в семейна среда/ - наети лица за 2009 г. -50; ОП 

”Развитие на човешките ресурси” „Социална услуга за качествен живот” – осигуряване 

на „личен асистент”; Проект „Алтернатива за независим живот” по ОП ”РЧР” – 

осигуряване на 28 „домашни помощници” за подобряване качеството на живот на хора 

с увреждания и самотноживеещи – 56 души от всички населени места на общината; 

Програма „В подкрепа на майчинството” – в периода 2007-2010 г. наети 65 лица; 

Национална програма «Ограмотяване и квалификация на ромите» 2007 г. – 2 курса в 

Исперих и с.Вазово с 20 участници; 2008 г.- 2 курса в Исперих и с.Подайва с 26 

участници. Като пропуск може да се отбележи, че все още не са предприети стъпки за 

разнообразяване на видовете социални услуги в общината.  

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 2.2.1.7.ЦДГ-та в гр. Исперих- основни ремонти-огради, терасиране двор, 

изграждане детски площадки и облагородяване терен 

 2.2.1.10.ОУ “Христо Ботев”  - с. Китанчево-ремонт ограда 
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 2.2.1.11.Проектиране, реконструкция и основен ремонт на средношколско 

общежитие в гр. Исперих 

 2.2.1.12.Основен ремонт на стара сграда, покривна конструкция, водостоци и 

дограми -  “Бивша стоматология” в центъра на гр. Исперих 

 2.2.1.15.Читалище гр. Исперих-стара сграда-ремонт репетиционна зала, 

вътрешна мазилка, дограма 

 2.2.1.19.МБАЛ гр.Исперих–възстановяване на ограда 

 2.2.1.20.МБАЛ гр.Исперих-обновяване и възстановяване на парково 

пространство 

 2.2.1.22.Клуб на пенсионера ІІ гр.Исперих- вътрешен ремонт, платформа за 

достъп на хора с увреждане    

 2.2.1.23.Здравни служби по нас.места на Община Исперих-основен ремонт-

вътрешен и външен, покривни конструкции и водостоци 

 2.2.1.24.Здравен център-Зъболекарски практики-гр. Исперих-основен ремонт-

вътрешен и външен, покрив,водостоци и ел.инсталация 

 2.2.1.27.Ремонт на огради и облагородяване на дворни пространства на 

кметства по населени места на територията на община Исперих 

 2.2.1.30.Ремонт ЕЛ-инсталации в сградите на кметствата по населени  места 

и фасадно алейно осветление. 

 2.2.4.1.Проект за изграждане на център за социална интеграция по донорска 

програма 

 2.2.4.2.Разкриване на дневен рехабилитационен център за деца с увреждания 

 2.2.4.3.Разкриване на бюро за социални услуги в Община 

 2.2.4.4. Конкурс за доставчици на социални услуги, съобразно потребностите 

на Община Исперих 

 

Цел 2.3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси. 

Сериозен напредък бележат дейностите по опазването на околната среда. 

Разработена е програма за управление на ТБО, включваща 4-ри раздела: 1. Програма за 

опазване на околната среда; 2. Програма за управление на дейностите по отпадъците; 3. 
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«Лечебни растения» и 4. «Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите”. 

Периодът на действие на програмата е  2009-2015 г. Въведено е организирано 

сметосъбиране във всички населени места от общината, а в гр. Исперих са направени 

стъпки за разделно сметосъбиране съвместно с „Екопак” България, които са 

предоставили 93 контейнера. Закрити са 23 нерегламентирани сметища и 8 сметищни 

площадки на територията на общината. Проведени са 3 информационни кампании по 

въпроси, свързани с опазването на околната среда.  

По мярка 2.3.3. са реализирани дейности по благоустрояване на градския парк в 

Исперих, които включват изработване и монтаж на кошчета за смет, пейки, люлки.  

Благоустроена, паркоустроена и ландшафтно оформена с обособени спортни и детски 

кътове е централна градска част на Исперих. В изпълнение на същата мярка в 

с.Подайва е изградена столова за социален патронаж с функции и на ритуална зала. 

Предстоящо по спечелен проект на община Исперих по  ПРСР, Мярка 322 

«Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Исперих» е благоустрояване на кв.38 

и кв. 46 на ж.к. „В.Априлов” в  гр.Исперих на стойност 410 077 лв.. Извършено е 

благоустрояване на обособени градинки в централни части на населени места от 

Община Исперих - с. Лъвино, с. Подайва, с. Вазово, с. Китанчево, с. Г. Поровец, с. 

Лудогорци, с. Свещари. 

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 2.3.1.2.Мониторинг на подпочвените води в Община Исперих 

 2.3.2.1.Създаване на обществен съвет по опазване на околната среда 

 2.3.2.2.Залесяване на изоставени общински терени 

 2.3.2.3.Пилотен проект за изграждане на система за разделно събиране и 

третиране на опасни отпадъци 

 2.3.2.4.Пилотен проект за изграждане на система за разделно събиране на 

оползотворими компоненти от състава на ТБО (хартия, стъкло, метал, градински 

отпадъци 

 2.3.3.2.Възстановяване и увеличаване на зелени площи в населени места 

 2.3.3.3.Оформяне крайпътната зона от с. М. Поровец до х. “Ахинора” 

 2.3.3.5.Основен ремонт градски стадион – гр. Исперих 
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 2.3.3.8.Основен ремонт на Ритуални зали по населени места на територията 

на Община Исперих 

 2.3.3.12.Благоустрояване на жк “В.Априлов”– гр.Исперих, междублокови 

пространст а – бл.1, до бл.5; бл.10 до бл.12; 

 2.3.4.3.Проект за проучване защитените видове на територията на общината, 

трасиране на екопътеки  и информационна система 

 

Цел 2.4. Подобряване на административното обслужване на населението и 

оптимизация на предлаганите услуги. 

През отчетния период са предприети редица стъпки, чиято е цел е подобряване на 

административното обслужване и достигане на европейските стандарти за модерна 

публична администрация. Създадена е Интранет страница, разширена е локалната 

мрежа, въведен е програмен продукт за локална база данни в кметствата. Всички 

бланки се публикуват на Интернет страницата на общината. В процес на разработка е 

въвеждането на електронна заявка на желаните услуги. Разработен и тестван е 

програмен продукт – локална база “Население” в кметствата с.Подайва, Свещари, 

Китанчево, Йонково, Духовец. Изчаква се нормативното уреждане за въвеждането му. 

В общинската администрация е въведена програмата за електронно деловодство 

«Архимед», която дава възможност за по-прецизно обработване на документацията и 

контрол върху всички, постъпили преписки. Улеснение за потребителите на услугите, 

предоставяни от общината, е обслужването на „Едно гише”. Другият немаловажен 

ефект от тази административна практика е превенция на корупцията и по-голяма 

публичност и прозрачност в работата на общинската администрация. Изключително 

важно за постигането на европейските стандарти в администрацията е повишаването на 

квалификацията на общинските служители. Обучение в добри административни 

практики, в т.ч. и разработване и управление на проекти, са преминали 65 лица, което 

надхвърля заложените в ОПР стойности.  

 

 Не са предприети мерки за изпълнение на следните дейности: 

 2.4.2.2.Въвеждане на програмен продукт “Счетоводство” в с. Подайва и в с. 

Свещари – община Исперих 
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 2.4.4.1.Завършване актуализацията на надземния кадастър на селищата от 

Община Исперих 

 2.4.4.2.Изработване на подземен кадастър на гр. Исперих 

 2.4.4.3.Изготвяне на кадастрален план и план за застрояване на ИАР 

“Сборяново”-с.Свещари 

 

Тяхната реализация е от изключителна важност за постигането на още по-добро 

качество в изпълнението на редица други дейности на общинската администрация, 

което налага да бъдат поставени на вниманието на ръководството на общината. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3 Развитие на човешките ресурси и адаптирането им към 

изискванията на европейския пазар, осмисляне на свободното време  

 

Този приоритет отразява състоянието и тенденциите на изменение на основните 

демографски характеристики в общината, състоянието на заетостта и безработицата, 

прилагане на образователни програми, ориентирани към промените на трудовия пазар и 

„образование през целия живот, повишаване квалификацията на стопанските 

ръководители, адаптиране на човешките ресурси  за заетост в условията на пазарна 

икономика, създаване на благоприятна среда за реализация на младите хора, 

подобряване на здравната култура, развитие на масовия спорт и туризъм. Друг акцент, 

който се поставя в ОПР е обучението и подобрената информираност на определени 

целеви групи за европейските структурни политики и европейските стандарти. 

 

Цел 3.1 Насърчаване на предприемачеството и развитие на нови умения за 

работа в конкурентна  среда 

Липсва информация за степента на изпълнението на част от мерките, заложени в 

ОПР, касаещи дейностите 3.1.1.1.Обучения за въвеждане на европейски стандарти по 

качеството в шивашката промишленост, машиностроенето - ИСО 900 и 

3.1.1.2.Обучения за въвеждане на европейски стандарти по качеството в преработката 

на селскостопански продукти и храни HACСP. 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

60 

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 3.1.2.1.Изграждане на обществен съвет за икономическо развитие 

 3.1.2.2.Обучения на членовете на обществения съвет по финансови аспекти на 

предприсъединителните програми и финансовите инструменти на ЕС 

 

Цел 3.2. Създаване на благоприятна среда за реализация на децата и младежите 

 Значителен напредък има във подобряване достъпа на местното население и преди 

всичко на младите хора до съвременните средства за комуникация. В  11 села на 

общината са създадени 16 интернет зали. Въвеждат се нови дейности в Центъра за 

работа с деца и в читалищата -  танцов ансамбъл за турски песни и танци към читалище 

«Наука» в с.Тодорово и състав за ромски фолклор към читалище «Рома - Вазово» в 

с.Вазово. В училищата се работи целенасочено за повишаване на гражданската култура 

на младите хора освен в часа на класа и чрез допълнителни занимания на 

педагогическите съветници в училищата по определени теми. Инспектор Детска 

педагогическа стая изнася беседи /около 20 -30 годишно/ в училищата и раздава 

дипляни с обучителни теми.  

 

 Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 Изграждане на Младежки информационен център; 

  Проект “ Младежки парламент” – Община Исперих; 

 Приемане на Общинска програма за обществена и трудова реализация на 

младежта; 

 Проект “Полицията в служба на гражданите”; 

 

Цел 3.3. Прилагане на образователни програми ориентирани към промените на 

трудовия пазар и  “образование през целия живот”. 

По-висока степен се наблюдава в изпълнението на тази цел. Реализирана е Програма 

«Заетост на хора с трайни увреждания», в която за три години са обхванати 22 лица. В 

периода 2007-2009 г. са наети 232 лица за извършване на временни и спешни дейности 

по програми за временна и срочна заетост. Търсят начини за ориентиране на 
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професионалното образование към нуждите на пазара на труда. През 2007 г. в ПГСС 

«Хан Аспарух» са разкрити две нови специалности – «Селски туризъм», редовно 

обучение и «Растениевъдство», задочно обучение за завършили основно обазование.  

Разработен е проект по програма «Леонардо да Винчи» за придобиване на 

допълнителни професионални умения и компетенциии в областта на селския, 

екологичния и културния туризъм. Осъществена е практика в Република Турция в гр. 

Ризе в х-л от веригата Дедеман. През 2008 г. във всички общински училища в общината 

са въведени интернет технологиите, като 7 от тях   са кандидатствали по ОП «РЧР», 

Програма «Информационни и комуникационни технологии». Във всички училища са 

оборудвани компютърни кабинети. 

 

Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности: 

 3.3.1.1.Разработване и прилагане на програми за преквалификация на 

безработни и хора с увреждане 

 

Цел 3.4.  Подобряване на здравната култура, развитие на масовия спорт и 

туризъм, обогатяване на духовните ценности 

През изтеклия период са проведени редица дейности за повишаване здравната 

култура на населението по въпросите на борбата против тютюнопушенето и 

наркотичната зависимост, здравословни и безопасни условия на труд, въпросите на 

семейно планиране и др. Проведени са 24 мероприятия, в които са взели участие 760 

човека. Раздадени са  760 брошури и диплани. Работи се активно и върху разработване 

и прилагане на програми за масов спорт. През 2007г. е реализиран Проект за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта с участници от всички ЦДГ и 

общински училища. Проведени са състезания по колоездене „Стоте могили” с 80 

участници, турнири по бридж – 2009-2010 г. с 30 участници, тенис турнири 2009-2010 

г. с 75 участници. През 2010 г. е приета Стратегия за развитие на физическото 

възпитание и спорта в община Исперих за периода 2010-2020 г. на територията на 

общината развиват дейност 11 спортни клуба, 4 от които по футбол. Редица танцови 

състави и фолклорни групи са имали участия в различни национални и международни 

прояви. Детската група за народни танци в периода 2008-2010 г.  има три участия в 
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международни фестивали, група за народни песни „Ахинора” – през 2008-2009 г. е с 

две участия в Еврофолк, Детска вокална група „Теменуга” има 5 участия в 

международни и национални фестивали от 2008 до 2010 г.,  Танцова формация „Форте” 

– 2008-2010 г. е с 6 участия в международни и национални фестивали и конкурси, Хор 

„Лудогорско ехо”  през 2008-2009 г. е взел участие в национални песенни фестивали. 

 

II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОПР 

 

От направения преглед на индикаторите за оценка на изпълнението е видно, че са 

положени сериозни усилия за реализиране на дейностите от ОПР, преди всичко от 

страна на общинската администрация. Направени са значителни инвестиции в 

екологичната и социалната инфраструктура. С най-голям относителен дял са 

средствата, вложени в благоустрояване на населените места, което е в изпълнение на 

Приоритет ІІ “Повишаване качеството на живот на населението на общината и 

подобряване на средата и условията на труд и живот”.  В провежданата политика за 

развитие на общината с превес са дейностите, свързани с подобряване на условията в 

учебните заведения, съхраняване и развитие на културните дадености, рехабилитация и 

модернизиране на уличната мрежа, дейности по опазване на околната среда, които имат 

цялостен ефект върху  подобряването на жизнената среда. В тази посока са и 

направените инвестиции в социализиране на паркови територии и кътове за отдих. 

Положени са усилия за подобряване на туристическите обекти и достъпа до тях. 

Като цяло може да се отбележи едно средно темпо на реконструкция, рехабилитация 

и модернизация на транспортната инфраструктура. Тук трябва да се отчете и фактът, че 

в правомощията на общината е само реконструкцията на ІV-класната и уличната 

мрежа. По-голям ръст бележат инвестициите в уличната мрежа, където се наблюдава 

трайна тенденция към подобряването й и през следващите години чрез подготвените 

проекти. Екологичната обстановка бележи подобрение в резултат на редица дейности, 

реализирани от местната власт – въвеждане на организирано сметосъбиране във всички 

населени места, премахване на нерегламентирани сметища и др. Предвидени са 

сериозни интервенции във ВиК  инфраструктурата с реализацията на проект на 
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общината по ОП „ОС”. Високата инвестиционна активност в този сектор ще осигури 

възможност не само за подобряване на водоподаването и пречистването на отпадните 

води, но ще се отворят и възможности за подобряване на останалата транспортна и 

техническа инфраструктура. Това от друга страна ще повиши качеството на живот на 

местното население и ще осигури условия за развитие на културния и екологичния 

туризъм. Газифицирането на общината и изграждане на газопреносна мрежа остава 

стратегическа дългосрочна задача, която ще продължи да се реализира в един бъдещ 

период, когато ще има възможност да се включат още по-голям брой потребители. 

Обезпечена е качествена телефонна връзка до всички населени места на общината. 

Подобрено е качеството на сигнала и е разширено покритието на всички мобилни 

оператори в периферните райони на общината.  Изграден е Интернет достъп и до 

селата. 

Местната икономика е представена  най-вече чрез инвестициите в селското 

стопанство. Забелязва се стремеж към обновяване на средствата за производство, към 

въвеждането на нови сортове в растениевъдството и нови породи в животновъдството. 

Като недостатък може да се отбележи фактът, че местните земеделски производители 

не са достигнали до нивото да затворят цикъла на производство, като изградят 

преработващи производства на селскостопанската продукция, основаваща се на 

шоковото замразяване, сушенето, новите технологии и др.  

За съжаление с много ниска степен на реализация са мерките, водещи до 

подобряване на бизнес климата. Все още липсват референции за бизнеса, възможности 

за изграждането и развитието на ПЧП, както и реализирането на частни и публично-

частни проекти в областта на промишлеността и услугите. 

Все още не са в достатъчна степен развити социалните услуги. Необходимо е в 

оставащия период да бъде акцентирано върху тях, предвид социалната и възрастовата 

структура на населението от общината. По данни на ТБ на НСИ от общо 22916 жители 

на общината, 8219 са във възрастовата граница над 50 години, което е 35,86% от 

населението. Безработицата по данни на ТБ на НСИ към 2008 г. е 16%, което е 

сравнително висок процент. По неофициални данни през 2009 г. и 2010 г. се наблюдава 

тенденция на увеличаване.  Необходими са повече активни мероприятия, насочени към 
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квалификация и преквалификация на трайно безработни лица, за да се повиши тяхната 

конкурентноспособност на пазара на труда. 

Постигната е в голяма степен основната цел за подобряване услуги на гражданите, 

както в сферата на административното обслужване, така и в сферата на образованието. 

Подобряването на административното обслужване се дължи главно на въвеждането на 

услугата „Едно гише”. Въвеждането на електронна система за документооборот 

„Архимед” подпомага не само доброто обслужване, а и доброто систематизиране, 

архивиране и боравене с конкретните документи. Все още не е въведен он-лайн 

обслужване на гражданите и електронно разплащане. Предлагането на тези услуги 

изисква покритие на интернет до всички населени места от общината, изграждане на 

връзки между тях и закупуване на специализиран софтуер.  Общинското ръководство 

поддържа високо ниво на информираност и умения на служителите в администрацията. 

Те са включвани в различни програми за обучение.  

Засилването на интеграционните процеси с общините от Северен Централен район и 

Област Разград, чрез разработването на съвместни инициативи, които да увеличат 

ефекта от обединените усилия в определени области са все още пожелание. Има някои 

изолирани инициативи. Междуобщинските инициативи изискват доста ресурси, 

координация, еднопосочност на интересите, добронамереност и технологично време за 

тяхната реализация, а това рядко може да се постигне. 
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Раздел 3 

Анализ на факторите при 

изпълнението на ОПР 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

66 

 

 

І. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

 

Общата оценка на изпълнението на ОПР, на неговите цели и приоритети и 

ефективността на използваните финансови ресурси е добра. Реализираните през 

периода проекти показват, че общината е използвала в голяма степен възможностите на 

предприсъединителните инструменти, като е разработила и реализирала голяма част от 

планираните в ОПР мерки. Постигнатите добри резултати се основават на високата 

инициативност на местната власт и на последователно провежданата целенасочена 

политика за развитието на общината. Осигурени са допълнителни финансови ресурси 

за развитието на местната инфраструктура, развитието на човешките ресурси и 

осигуряването на услуги за гражданите.  

От приложената диаграма за размера на инвестираните средства в различни 

направления е видно, че са вложени най-много средства в придобиване на ДМА в 

различни икономически дейности, в това число и в публичния сектор – общо 26 765 

хил.лв.. На следващо място са социалните услуги и дейности с 2 780 хил.лв. В 

образованието са инвестирани 2 528 хил.лв. За реконструкция на уличната мрежа са 

вложени 2 303 хил.лв. , а във ВиК инфраструктурата – 1 910 хил.лв. За поддържане на 

пътната инфраструктура са изразходвани 1 639 хгил.лв. По-малко са средствата в 

здравеопазване – 388 хил.лв., читалищна мрежа – 299 хил.лв., туризъм – 189 хил.лв. и 

поддръжка на административни сгради – 189 хил.лв. 

Използвани са средства от държавния бюджет, от общинския бюджет, от Програма 

ФАР, САПАРД, ОП „Регионално развитие”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

Програмата за развитие на селските райони, СИФ и др., което говори за умело 

съчетаване и допълване на различните финансови източници. Реализирането на 

проектите е свързано с изпълнението на планираните приоритети, цели и мерки. Друг 

положителен резултат е, че проектите са координирани, като всеки нов се допълва или 

надгражда върху вече постигнатото. 
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Инвестирани средства в хил.лв.

1639 1910

26765

189

2 303

2 528
388299160 2 780

пътна инфраструктура ВиК ДМА

туризъм улична мрежа учебни заведения

здравеопазване читалища административни сгради

социални услуги

 

 

 

ІІ. ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА 

ИЗПЪНЕНИЕТО НА ОПР.  

 

 Необходимо е да се повиши информираността на младите хора за перспективите 

в развитието на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи, 

неопределеността на техните очаквания за промените в заетостта и 

безработицата, с цел намаляване на миграцията;  

 Активно включване на младежите и гражданите в местните инициативи; 

 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и 

общината, както и подкрепата за създаване на различни бизнес сдружения и 

организации;  

 Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на 

традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за въвеждането 

на отглеждането на нови селскостопански производства.  
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 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите;  

 привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни 

места, както и запазването на съществуващите;  

 Създаване още по-добри условия на живот, чрез благоустрояването на 

населените места и изграждането съвременна пътна, техническа и социална 

инфраструктура; 

 Продължаване изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на 

техническата и социалната инфраструктура;  

 Подкрепа на селскостопанските производители в усилията им да затворят кръга 

на производство, като изграждат преработващи за селскостопанската си 

продукция предприятия;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активната политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Реализиране на различни инициативи опазващи културното наследство, 

подобряващи информираността и достъпа до културните обекти;  

 широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 За оптимизиране на институционалното взаимодействие при създаване на 

алтернативна заетост може да се препоръча подобряване на информационната 

осигуреност на всички институции и участници в пазара на труда относно 

реалното състояние и тенденциите в развитието на местната икономиката и на 

пазара на труда в частност.  
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 Важно е да се създадат условия и възможности за повишаване на 

чуждоезиковата подготовка на местното население и особено на младите;  

 Необходими изглеждат и мерките за повишаване информираността на 

работниците и служителите за техните и на работодателите им права, свързани с 

професионалната квалификация и преквалификация.  

 При формирането и провеждането на местно ниво на политиката в областта на 

професионалната квалификация и преквалификация да се има предвид 

вероятността, че новоразкриваните работни места ще бъдат предимно за 

квалифицирани работници и специалисти по определени професии и в 

определени отрасли.  

 Организациите, предоставящи обучителни услуги, могат да съобразят своята 

дейност с предпочитаните от работодателите краткосрочни форми на обучение – 

с или без откъсване от производството.  
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Раздел 4 

Оценка на степента на постигане 

на приоритетите и мерките и 

устойчивост на резултатите 
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Общинският план за развитие на Община Исперих за периода до 2013 г. е 

документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на 

Общината, приет с Решение № 174 на ОбС - Исперих, Протокол 26 от 01.03.2006 г Той 

е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му  нормативни 

изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и 

регионални цели и приоритети на развитието в България. В допълнение на това, планът 

е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните 

документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, 

опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър. Планът за развитие е 

изцяло подчинен на принципите на балансираното развитие на политиката на 

Европейския съюз за регионално развитие: единен подход; концентрация на ресурсите; 

партньорство, публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, 

координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и 

дейностите, спазване на законовата и под-законова нормативна уредба на страната и 

регулациите на Европейския съюз. 

 

Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал за 

развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско 

стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на 

общината прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни 

насаждения, подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови 

производства, както и развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на 

този отрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведената продукция. Природните дадености и запазеното културно-историческо 

наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за 

региона отрасъл на икономиката – туризма. 
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Приоритетно в икономическото развитие е увеличаване дела на частния сектор, 

подкрепа за малките и средни предприятия и обвързването им с големите такива.  

Основната цел в тази насока е оползотворяване на местните суровинни източници в 

преработвателни предприятия на местна почва; технологично обновление и 

повишаване на качеството, повишаване уменията и квалификацията на 

предприемачите, стопанските ръководители и специалистите както и подкрепа за 

желаещите да стартират собствен бизнес. 

Общинската стратегия за устойчиво развитие има за цел създаване на местен 

капацитет и изграждане на подходящи структури за устойчиво икономическо развитие 

и заетост, чрез разработването и управлението на проекти, финансирани от 

предприсъединителните, Структурните фондове и  Кохезионния фонд на ЕС  /СФКФ/.  

 

Визията, заложена в ОПР, е община Исперих да се превърне в предпочитано 

място за развитие на бизнеса с модерно и конкурентноспособно селско стопанство 

и лека индустрия,  предпочитано място за живот, с добре балансирана 

техническа и социална инфраструктура, където развитието на човешкият 

фактор се опира на знанието, хората живеят и се трудят пълноценно, а 

съхранените традиции, природа и богато културно-историческо наследство я 

превръщат в предпочитана туристическа дестинация. 

 

Приоритетни за развитието на общината са дейностите, подкрепящи местното 

икономическо развитие, привличането на инвестиции и повишаване на заетостта. 

 

От стратегическо значение за общината са дейностите, свързани с развитие 

на културния, селския и еко туризъм, съхранението на местните традиции и 

опазване на културно- историческото наследство и археологическо богатство на 

региона. 

 

Формулираните в общинската стратегия приоритети въвеждат конкретни 

параметри във визията за развитие, като тяхното постигане е обвързано с правилно 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

73 

определяне на целите, идентификация на съответстващи на целите мерки и 

разработване на конкретни дейности и проекти. 

 

След направения преглед за изпълнението на ОПР по приоритети могат да се 

отчетат следните резултати: 

 

По Приоритет І. 

Балансирано и устойчиво местно икономическо развитие на основата на 

традиционни и ресурснообезпечени отрасли и внедряването на нови  производства. 

 

Цел 1.1. Създаване на условия за пазарно ориентиране и повишаване 

конкурентноспособността на селскостопанското производство в общината. 

  

1.1.1 Създаване на нови трайни насаждения с качествен посадъчен 

материал, конкурентноспособен видов и сортов състав: 

- с нови овощни насаждения са засадени 160 дка; 

- с нови насаждения – шипка – 10 дка и орехи – 100 дка. 

1.1.2 Преориентиране на тютюнопроизводителите към алтернативни 

форми: 

- култивирано отглеждане на билки – 120 дка; 

- създадени демонстрационни и опитни площи – 5 дка в с.Китанчево. 

1.1.3 Подкрепа и насърчаване използването на различни форми на 

селско предприемачество: 

- Подпомогнати са 3 бр.семейни кравеферми; 

- Възстановен 1 бр.сондаж за поливни нужди. 

1.1.4 Подобряване качеството на селскостопанската продукция: 

- изградени 2 бр.силози; 

- внедрени нови сортове - нови австрийски сортове ечемик, рапица, нови 

австрийски сортове пшеница 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

74 

Цел 1.2. Развитие на МСП, подпомагащи бизнеса структури и увеличаване на 

заетостта в общината 

1.2.2 Повишаване ефективността на управление на общинската собственост: 

- изградена електронна база за общинската собственост. 

 

Цел 1.3. Подобряване на туристическия потенциал на общината и развитие на 

туризма 

1.3.1. Изграждане обекти на туристическата инфраструктура и среда за отдих 

в общината; 

- със собствени приходи /на Исторически музей – Исперих/ са направени текущи 

ремонти на Етнографска къща – Исперих, Приемен център – ИАР „Сборяново” и 

Административна сграда на ИМ – Исперих на стойност 6378 лв.; 

- с държавна субсидия е извършена консервация на Етнографска къща – Исперих 

и Вятърна мелница с.Китанчево. 

1.3.3. Съхраняване на културно-историческия потенциал и опазване на 

местни традиции и занаяти: 

-  възложени и разработени работни проекти за изграждане на защитни покрития 

над могили 12 и 13, консервация на части от Тракийски град Хелис и изграждане 

на туристическа инфраструктура в ИАР „Сборяново”; 

-  започна изграждането на покритие на Могила 21 от Източния могилен некропол 

със средства от Министерство на културата и собствени приходи 

- Исторически музей – Исперих е участвал в 10 научни конференции и форуми у 

нас и в чужбина /Румъния и Украйна/, в Панаира на киселото мляко в гр.Разград и 

в кулинарен  фестивал в ЕМО „Етъра”; 

- Исторически музей – Исперих е участвал и в две Туристически борси – 

„Ваканция - 2010” в гр.София и „Уикенд туризъм” в гр.Русе; 

- В рамките на ежегодните Дни на културно-историческото наследство през 

м.октомври са проведени: Панаир на царевицата и IX есенни четения „От 

находката до витрината”; 
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- през 2010 г. са издадени два албума – „Непознатата земя – Сборяново” на 

български, немски и английски и „Исперих – вчера и днес” по случай 50 год. от 

обявяването на Исперих за град. 

 

Цел 1.4. Привличане на инвестиции и стартиране на нови производства 

 -  реализиран съвместно с Бизнесцентър Исперих проект “Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 

инициативна група на територията на Община Исперих” по ПРСР 2007-2013г., 

ос 4 – ЛИДЕР, под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответните територии за потенциални местни 

инициативни групи в селските райони”. По проекта беше създадена Местна 

инициативна група на територията на Община Исперих по модела на ЛИДЕР и 

се подготви Стратегия за развитие на територията на Община Исперих; 

 

Сравнително добър ръст на изпълнение по Приоритет 1 се наблюдава в 

реализацията на мерките и дейностите по цел 1.1 Направени са стъпки към 

разширяване на овощарството. Забелязва се по-голяма активност от страна на 

селскостопанските производители в подобряване качеството на продукцията. 

Разнообразен е сортовият състав в зърнопроизводството. Изградени са 4 нови 

технологични бази – зърнопроизводство с общ капацитет 90 хил.т. В животновъдството 

е подобрен породният състав в няколко ферми - «Караджа-ФАГ» ООД гр.Исперих ; ЗК 

«Хан Аспарух» гр.Исперих; «Агротайм» ООД гр.Исперих.  

Като слабост може да се отчете слабия интерес към алтернативно земеделие от 

страна на тютюнопроизводителите, тъй като в последните години в 

тютюнопроизводството се наблюдава значителен спад в резултат на редица фактори. 

Липсват и браншови съюзи на работещите в селското стопанство. 

Много слаби са резултатите в изпълнението на  цел 1.2 Няма внедрени нови 

технологии и високотехнологични производства, които биха повишили 

конкурентноспособността на местните фирми. Не се търсят начини за разнообразяване 

на фирмения асортимент и вида на производството, което може да осигури по-добро 
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позициониране на фирмите в условията на пазарна икономика. Като цяло с трайно 

установена тенденция на запазване и стабилизиране са услугите. 

За комплексното подобряване на пазарната и бизнес инфраструктурата се изисква 

още: обновяване на техническата инфраструктура, осигуряване на съвременно и 

качествено обслужване, обучение, изграждане на местни и международни мрежи, 

активизиране на местните структури, преференции за бизнеса, изграждане на 

устойчиви ПЧП, съвместни проекти и т.н. 

В подкрепа на насърчаването на местната икономическа активност за привличане 

на сродни производства е участието на Община Исперих в проект «FoodNet – 

Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане 

на екологични иновативни подходи в агробизнес сектора в трансграничния 

регион Вълчелеле – Ситово – Исперих” по ОП „Трансгранично сътрудничество 

Румъния-България”. По проекта ще бъдат направени три проучвания на иновативни 

практики в агробизнес сектора в трансграничния регион. Ще бъде разработена 

маркетингова стратегия за съвместно промоциране и участие в специализирани 

търговски изложения на селскостопански продукти и технологии. Предвижда се  

създаване на база данни и търговска информация относно отглежданите продукти и 

култури в целевия район. Ще бъдат оборудвани 3 информационни точки за агробизнеса 

в трите общини – Вълчеле, Ситово и Исперих. Предстои разработването на WEB 

страница с база данни за агробизнеса в целевия регион. Ще бъде организирано участие 

на местния агробизнес в две селскостопански изложения - Добрич и Кълъраш. Ще бъде 

издаден двуезичен сборник с материали за целевия регион. 

Развитието на туризма е една от най-сериозните възможности за икономическо 

развитие в общината. Реализираните стъпки в тази област, както и направените 

инвестиции от страна на местната власт са потвърждение, че е налице амбиция и воля 

за осигуряване на условия за развитието на туризма 

Като сериозен недостатък може да се отбележи липсата на частна инициатива в 

сферата на туризма, за което говорят и данните от ТБ на НСИ. В областта на 

хотелиерството и ресторантьорството развиват дейност 39 стопански субекта, но в 

същото време броят на реализираните нощувки все още е незадоволителен. Само 5 са 

средствата за подслон на територията на общината. 
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Приоритет ІІ. 

Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване 

средата и условията на труд и живот  

 

Цел 2.1. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа 

инфраструктура 

 

2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, подобряване на 

общинската пътна инфраструктура и улична мрежа; 

- извършен ремонт на път IV- 21434 с.Лудогорци – с.Старо селище на стойност 

106 998 лв.; 

- на 20.12.2010 г. община Исперих подписа договор за финансиране на проект 

за рехабилитация на общински пътища по ПРСР, Мярка 321; проектът е на 

стойност 2 431 036 лв. и предвижда ремонт на път RAZ 3046 Исперих-Вазово от 

км 1+185 до км 6+114 и път SLS 2045 /III 235, Окорш – Звенимир/Паисиево – 

граница общ.Дулово/Исперих от км 2+700 до км 7+486 ; 

- текущи ремонти на местни пътища на стойност 23 996 лв.; 

- по спечелен проект на стойност 719 720,63 лв. по ОП “Регионално развитие 

2007-2013г.”, схема BG161PO001/4.1.-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за 

устойчиво местно развитие” през 2010 г. в ОУ „В.Априлов” гр.Исперих е: 

 подменена външна дограма (врати и прозорци) на учебния корпус и на 

физкултурния салон, 

  направена е топлоизолация на външните стени на двата обекта и положена 

минерална външна мазилка,  

 подменена съществуваща радиаторна инсталация;  

 извършени са ремонтни и бояджийски работи в кабинети, класни стаи и 

коридори. 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

78 

 

 

Цел 2.2. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална 

инфраструктура. Развитие на социалната интеграция и социалните услуги. 

 

2.2.1.Подобряване на общинския сграден фонд и ремонт на социалната 

инфраструктура /учебни, здравни, социални и културни заведения /: 

- ремонт и оборудване на пространства на 3-ия етаж в сградата на Дом за деца 

„Лудогорие” за предоставяне на нови услуги, финансирани по одобрен проект на 

община Исперих по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, схема 

BG051PO001/5.2-03  „За по-добро бъдеще на децата” на стойност 20 840 лв. 

- извършени текущи ремонти на общински училища на стойност 72 435 лв. 

- извършени текущи ремонти на 17 читалища в общината с отпусната 

допълваща субсидия от Министерство на културата в размер на 33 000 лв. 

2.2.2. Осъвременяване и разнообразяване на материално-техническата база 

на учебните, здравните, социалните и културните заведения: 

- по проект „Глобални библиотеки”, финансиран от фондация „Бил и Мелинда 

Гейтс” за Централна градска библиотека Исперих са доставени 13 компютърни 

конфигурация, 1 лаптоп, 1 цветен принтер и 1 мултифункционално устройство на 

стойност 24 000 лв.; за НЧ – с.Тодорово са доставени 4 компютърни системи, 1 

мултифункционално устройство на стойност 5450 лв.; 

- във всички библиотеки на територията на община Исперих частично е обновен 

книжния фонд – 1527 нови книги; 

- текущ ремонт на сградата на МБАЛ – Исперих на стойност 10 000 лв. 

- закупени през 2010 г. автоматичен хематологичен брояч и  трансдюзел линеен   

на стойност 18 600 лв. 

2.2.3 Интегриране на групи в социална изолация, хора с увреждания, 

неравностойно положение и малцинствени групи. 

- в периода 01.11.2009 г. - 30.10.2010 г. е осигурена услугата „Домашен 

помощник” на 63 самотноживеещи хора и хора с увреждания от община Исперих 

със средства по одобрен за финансиране проект на община Исперих по ОП 
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“Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, схема BG051PO001/5.2-01 “Грижа 

в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове 

увреждания и самотно живеещи хора” на стойност 115 487 лв. 

- в периода 26.04.2010 г. – 25.11.2010 г. по Регионална програма „В помощ на 

нуждаещите се” са назначени 15 човека като домашни помощници; средствата в 

размер на 33 200 лв. са осигурени от Агенцията по заетостта; 

- в периода 1.04.2010 г.- 30.10.2010 г. по Национална програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост” е осигурена заетост за 261 безработни лица 

чрез разкриване на работни места в общополезни дейности; средствата в размер 

на 136 117 лв. са осигурени от Агенцията по заетостта; 

- в периода декември.2009 г. – април 2010 г.. по проект „Обществена трапезария”, 

финансиран от МТСП и Фонд „Социално подпомагане” беше осигурен топъл 

обяд на 90 нуждаещи се лица на стойност 11 934 лв. 

 - през м.ноември 2010 г. започна изпълнението на проект за подпомагане на лица 

с трайни увреждания, в т.ч. и деца по ОПРЧР, бюджетна линия BG051РО001-

5.2.09 „Алтернативи” с конкретен бенефициент Агенция за социално 

подпомагане; продължителността на проекта е 14 месеца, а помощта е в размер на 

234 652 лв. 

2.2.4. Развитие капацитета на институциите и НПО за предоставяне на 

алтернативни социални услуги за деца и възрастни 

- реализиран проект „Достоен живот – шанс за по-добро бъдеще за децата, 

лишени от родителска грижа в Дом за деца “Лудогорие”, гр. Исперих” по ОП 

“Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, схема BG051PO001/5.2-03 „За по-

добро бъдеще на децата” 
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Цел 2.3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси. 

 

2.3.1. Ефективно управление на отпадъците на територията на община 

Исперих; 

- от 15.06.2010 г. – извозване на обработени отпадъци от община Исперих до 

Регионално депо за неопасни отпадъци - Разград 

- изготвен „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско депо; 

предстои кандидатстване пред МОСВ за финансирането му по реда на ПМС 

№209/2009г.. 

- през 2010 г. няма закрити нерегламентирани сметища. 

 

Цел 2.4. Подобряване на административното обслужване на населението и 

оптимизация на предлаганите услуги. 

2.4.1. Изграждане на информационна система за видовете услуги и въвеждане 

на ефективна система за предлагане на услугите: 

- осигурен достъп до интернет във всички кметства на общината; 

- въведен софтуер за въвеждане, коригиране, отпечатване и съхраняване на актове 

по гражданско състояние „ActWare” и софтуерен продукт MCAD /програма за 

работа с картов материал/ 

2.4.2. Систематизиране на документацията и архива на общината и 

въвеждане на система за обработката им по електронен път: 

- през 2010 г. е осъществена успешна тестова връзка между всички кметства на 

територията на общината и общинска администрация /чрез VPN/ - очаква се 

финализирането да стане до края на 2011 г.; 

- продължава оптимизирането на услугите за граждани, предоставяни от 

общинска администрация – списък с предоставяните услуги е публикуван на 

интернет-страницата на общината и окачен на видно място в Центъра за услуги и 

информация; въведена е услугата „Едно гише”; в процес на подготовка е 

въвеждането на „Електронно правителство” – поетапно протича обучението на 
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служителите, подготвя се уеб модула на програмата за електронно деловодство 

„Архимед”, както и нов интернет сайт на общината. 

2.4.3. Повишаване квалификацията на служителите от общинската 

администрация, обслужването, управленска и комуникационна 

компетентност; 

- разработен проект на община Исперих “Заедно за открито, отговорно и 

ефективно управление на община Исперих” по ОП “Административен капацитет”, 

Приоритетна ос: I. Добро управление,  Подприоритет:  1.3 „Ефективна 

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” 

Бюджетна линия:  BG051PO002/10/1.3-04 на стойност 310 567 лв., който е в 

процес на оценка. 

 

Приоритет II е с доста висок процент на изпълнение. Провеждана е 

целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура, уличната мрежа, 

ВиК мрежата, ефективността на енергопотребление, социалната инфраструктура. 

Реализирани са редица дейности в сферата на опазването на околната среда, както и за 

подобряване на административното обслужване. 

По Програмата за развитие на селските райони община Исперих има два 

отхвърлени проекта по 321 и 322 мярка. Първият, предвиждащ реконструкция и 

рехабилитация на: 

1.Общински път ІV – 1945 РП път ІІІ-205 - с. Йонково от км.0+000 до 

км.0+565.94 –2.Общински път ІV – 2043 с.Лудогорци - с.Старо селище от км.0+000до 

км.0+890.39 –3.Общински път ІV – 1042 с.Бърдоква - с.Лудогорци от км.8+550 до 

км.10+363 –4.Общински път ІV – 1042 граница община Исперих - с.Бърдоква от 

км.7+012 до км.7+848  

5.Общински път ІV – 1040 Свещари – Вазово – Райнино от км.5+030 до км.7+387 

6.Общински път ІV –2047 с. Печеница – с.Делчево от км.0+00 до км.1+635  

7.Общински път ІV –2048 граница община Исперих – с. Духовец от км.2+629 до 

км.4+123, е отхвърлен поради недостатъчно финансиране по мярката. 

Вторият проект - „Улицата до моя дом”, на стойност 1 770 746,26 лв. за 

реконструкция и ремонт на единадесет улици в седем населени места, след 
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получаване на Уведомително писмо от ДФ „Земеделие” за неговото отхвърляне, е 

обжалван пред Министерство на земеделието. Към настоящия момент по жалбата на 

община Исперих няма получен отговор. 

През 2010 г. се проведоха поредица от консултации с УО на ОПОС за 

подготовка на проектна документация по проект „Интегриран проект за водния цикъл 

на гр.Исперих” на стойност 48 млн.лв., с който община Исперих предстои да 

кандидатства за безвъзмездно финансиране пред ОП „Околна среда”. Проектът 

предвижда изграждане на 100 % канализацията на гр.Исперих, реконструкция на 

водопроводната мрежа и доизграждане на ПСОВ – Исперих /биологично стъпало/. 

През 2009 г. е получена Заповед от Директора на РИОСВ-Русе за преустановяване 

на експлоатацията на Общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в с. 

Лъвино. От 15. 06. 2010г. има сключен договор с Община Разград за приемане на 

обработените отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр. 

Разград.  

Община Исперих има изготвен „Технически проект за рекултивация на 

съществуващо общинско депо  от м. май, 2010 г. За същия има Становище от РИОСВ – 

Изх. № 3688/26.11.2010 г. Предстои кандидатстване пред МОСВ за финансирането му 

по реда на ПМС №209/2009г.. 

През 2007 г. са поставени общо 40 комплекта цветни контейнери на територията 

на общината. До настоящия момент има заличени два пункта. На техните места не са 

поставени нови контейнери. От 01.10.2010г. до сега няма изгорели контейнери. 

Разделно събрания отпадък за периода от 01. 01. 2010г. до 31. 12.2010г. е 

приблизително 60 тона. През 2010 г. няма закрити нерегламентирани сметища. 

От социалната инфраструктура особен акцент е поставен върху подобряването на 

сградния фонд на училищната мрежа. Общинското здравеопазване е представено 

основно чрез МБАЛ – Исперих. През периода е извършен основен ремонт на ОАИЛ; 

преустройство на гинекологичен сектор в Отделение за долекуване и рехабилитация; 

преустройство и ремонт на зала за скенер; текущ ремонт на покрив на сградата; 

частична подмяна на дограма в НО, АГО, ВО, ХО; текущи ремонти на кухня и пералня. 

Общината води много активна социална политика, в подкрепа на което са многото 

реализирани проекти по програми на МТСП и Оперативна програма «Развитие на 
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човешките ресурси».  Основните социални услуги, които предоставя общината, са 

„социален патронаж” и отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, 

в Дом за деца ”Лудогорие”. Реализираният съвместно със СНЦ „ДОМ” проект по 

ОПРЧР повиши качеството на грижите при отглеждане и възпитание на децата в Дом за 

деца “Лудогорие”, гр. Исперих и приложи комплекс от дейности, съобразени с 

индивидуалните им потребности в условия, близки до семейната среда чрез: ремонт и 

оборудване на пространствата за предоставяне на услугата; 

 сформиране на мултидисциплинарни екипи за работа с деца; 

 разработване на методология, процедури и правилник на услугата; 

 разработване на развиващи програми за работа с децата; 

 социални умения, превенция на рисковете, свободно време; 

 разработване и реализиране на програма "професионално развитие"; 

 създаване на интернет сайт в специализираната институция. 

През отчетния период са предприети редица стъпки, чиято е цел е подобряване на 

административното обслужване и достигане на европейските стандарти за модерна 

публична администрация. 

Другият немаловажен ефект от тази административна практика е превенция на 

корупцията и по-голяма публичност и прозрачност в работата на общинската 

администрация. Изключително важно за постигането на европейските стандарти в 

администрацията е повишаването на квалификацията на общинските служители. 

 

Приоритет ІІІ. 

Развитие на човешките ресурси и адаптирането им към изискванията на 

европейския пазар, осмисляне на свободното време. 

 

Цел 3.2. Създаване на благоприятна среда за реализация на децата и младежите  

 

- към НЧ „Съзнание 1891”- гр.Исперих през 2010 г. са създадени школа по 

изобразително изкуство и школа по театрално изкуство; към НЧ „Пробуда 

1927” – с. Китанчево е организиран курс по английски език за ученици с 

ръководител Джозеф Райд. 
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Цел 3.3. Прилагане на образователни програми ориентирани към промените на 

трудовия пазар и  “образование през целия живот”. 

- проведени обучения по ОПРЧР, операция „Аз мога” – издадени 119 ваучера на 

работещи лица,  операция „Развитие”- издадени  ваучери на 24 безработни 

лица, „Отново на работа” – обучени 7 безработни лица; 

- завършили обучение през периода по схема „Аз мога”-100 лица, от които 78 по 

ключови компетентности и 22 – професионална квалификация;  

- по НП „АХУ” са включени в заетост 39 безработни лица, които работят като 

личен асистент; 

- по НП ”Помощ за пенсиониране” – работили средно 20 лица; 

-  по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с 

трайни увреждания – работили средно 15 лица; 

- По Програма „В подкрепа на майчинството” – работили 7 лица; 

- По проект „Ескулап” – работили 12 лица. 

 

Цел 3.4. Подобряване на здравната култура, развитие на масовия спорт и туризъм 

и обогатяване на духовните ценности 

- През 2010 г. е приета Стратегия за развитие на физическото възпитание и 

спорта в общ. Исперих за периода 2010-2020 г. 

В общината се работи активно върху разработване и прилагане на програми за 

масов спорт. Проведени са състезания по колоездене „Стоте могили” с 80 участници, 

турнири по бридж  с 30 участници, тенис турнири с 50 участници. На територията на 

общината развиват дейност 11 спортни клуба, 4 от които по футбол. 

Участниците в школите за танцово и изобразително изкуство, в детските вокални 

и фолклорни групи към НЧ „Съзнание 1891”- гр.Исперих успешно представят 

общината на международни и национални фестивали. Детската група за народни песни 

взе участие в международен фестивал във Велико Търново, група за народни песни 

„Ахинора”  участва в Еврофолк, детска вокална група „Теменуга” има 2 участия в 

международни и национални фестивали /Тетевен и Несебър/, Танцова формация 
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„Форте” участва с четири танца в международен  фестивал в Несебър, Хор „Лудогорско 

ехо” взе участие в национален песенен фестивал. 

През отчетния период се наблюдава повишено търсене на мерките и програмите 

за заетост. В условията на криза НП ”ОСПОЗ” продължава да е успешна антикризисна 

мярка, целяща да снижи нивото на безработица. Водеща през отчетния период е 

ОПРЧР, която се прилага по всички действащи приоритетни направления, схеми и 

операции. Като водещ проблем може да се посочи продължаващия спад на броя 

подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките. Все още в 

Дирекция „Бюро по труда” присъстват голям брой лица, преминали курсове за 

квалификация, но без трудова реализация. Стартирането на програми за заетост и 

обучение занапред трябва да се предхожда от предварително проучване на 

съществуващите и бъдещите потребности, наличните подходящи бенефициенти и 

прогнозата за ефективна реализация на местния, националния и европейски пазар.  

През 2010 г., предвид изискванията на Закона за регионално развитие и 

Правилника за прилагане на  Закона за регионално развитие, Община Исперих възложи  

извършването на Междинна оценка на изпълнението, съответствието и приложимостта 

на Общинския план за развитие 2005-2013 г. След направения преглед на изпълнението 

на ОПР бяха отправени следните препоръки: 

   Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване 

на миграцията;  

 Активно включване на младежите и гражданите в местните инициативи; 

 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и 

общината, както и подкрепата за създаване на различни бизнес сдружения и 

организации;  

 Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на 

традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за въвеждането 

на отглеждането на нови селскостопански производства.  
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 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите;  

 привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни 

места, както и запазването на съществуващите;  

 Създаване още по-добри условия на живот, чрез благоустрояване на населените 

места и изграждане на съвременна пътна, техническа и социална 

инфраструктура; 

 Продължаване изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на 

техническата и социалната инфраструктура;  

 Подкрепа на селскостопанските производители в усилията им да затворят кръга 

на производство, като изграждат преработващи за селскостопанската си 

продукция предприятия;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Реализиране на различни инициативи, опазващи културното наследство, 

подобряващи информираността и достъпа до културните обекти;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

 Създаване на условия и възможности за повишаване на чуждоезиковата 

подготовка на местното население и особено на младите;  
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 Повишаване информираността на работниците и служителите за техните и на 

работодателите им права, свързани с професионалната квалификация и 

преквалификация.  

Отчитайки новата кохезионна политика на ЕС и степента на изпълняемост на 

ОПР възниква необходимостта от неговата актуализация в частта му за планиране на 

нови мерки, които да обслужват целите и приоритетите, но да са съобразени с новите 

европейски и национални изисквания и с възможностите на европейските структурни 

фондове. Предвид предстоящите нормативни промени в стратегическите документи на 

всички нива  ще се изчака тяхното актуализиране, след което ще се пристъпи към 

актуализиране  на мерките и преструктуриране на стратегическата част на Общинския 

план за развитие.  

Сравнителните анализи показват, че Община Исперих притежава потенциал за 

икономическо, социално и екологично развитие, който в съвременните условия на 

глобализация трябва да бъде подкрепен, включително с инструментариума на 

регионалното и местното планиране, за да се превърне общината в конкурентоспособен 

партньор на общините и регионите в Европейския съюз 

 

По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура през 

2011г. в района се характеризира със запазени постоянни приоритети, определящи 

картината на трудовия пазар за периода като относително спокойна и без напрежение, 

свързано със съкращения на работна сила, дори и в ситуация на продъжаваща 

икономическа криза. 

Запазва се броят на свободните работни места /СРМ/, обявени през периода, с 

тези обявени през предходния период на 2010г. Остава непроменена и картината на 

влошаване характеристиките на регистрираната работна сила на първичния пазар в 

различните сфери на селскостопанското производство, търговията и промишлеността. 

През периода се наблюдава запазваща се картина на спад в тенденцията на 

икономическа миграция на живеещите в близките населени места към общинския 

център - град Исперих, но се забелязва насочване към големите промишлени зони - 

София, Варна и др. Това се обяснява със започналия подем в строителния бранш, 
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характерен за летно-есенния период, което увеличава заетостта в този бранш на местно 

и национално ниво.  

През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се 

определя съобразно сезонния характер на производството и пазарните характеристики, 

които определят наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ Исперих. 

През периода се наблюдава нов момент, свързан с по-ранното обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, което е следствие природо-

климатичните особености в региона. Продължи да се наблюдава постоянна 

устойчивост на основните количествени показатели, характерни за региона, които не се 

повлияха сериозно от кризата. 

Запазва се тенденцията за  превес на предлагането над търсенето на работна 

сила. 

По данни на ТСБ гр.Разград при последното преброяване на населението в 

страната на територията на община Исперих живеят 22 692 души. 

Демографските процеси в района се характеризират с намаляване на 

раждаемостта и стареене на населението и засилена миграция към големите градове и 

чужбина, в още по–голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. 

Икономически активното население в община Исперих е 9113 души. 

Равнището на безработица към 31.12.2011 г. в региона е 25,7% /2342 д./ и 

сравнено с края на предходния отчетен период, когато равнището на безработица е 19,5 

% /2424 д./, то бележи увеличение с 6,2 пункта. Въпреки, че е с положителни стойности 

е добър показател за началото на тенденция за намаляване броя на регистрираните 

безработни лица. Равнището на безработица в района продължава да е значително над 

средното за страната. В края на анализирания период нивото на безработица за страната 

е 10,4%.  

През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска 

безработица, която се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2011г. броят на жените възлиза 

на 1303 /55,6%/ от всички регистрирани. Безработните жени преобладават в групата без 

квалификация – 83,5% спрямо общия брой на регистрираните жени, като тези с основно 

и по – ниско образование са 78% от групата. 
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Младежката безработица в рамките на региона на ДБТ има своя специфика, която 

не се променя: липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и 

концентрация предимно в селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния 

период е сравнително добра – 21,4% от всичко постъпили на работа през периода са 

младежи до 29 г., при 17,4% за същия период на 2010 г. Наблюдава се положителен 

ръст, което е показател за продължаващия процес на повишена конкурентноспособност 

на трудовия пазар и сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова 

група, въпреки отрицателните показатели, които я характеризират по-горе. 

  От новорегистрираните безработни в ДБТ най-голям е делът на тези освободени 

от сектор „Услуги”/34%/,  от отрасъл „Държавно управление” (16,8%), следван от 

отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“ (8,1%). Висок е процентът и на 

освободените  от сектор „Индустрия”  /11%/, отрасъл “Преработваща промишленост” 

(8,2%)., както и от сектор „Аграрен”/14%/, включващ селско и горско стопанство, лов и 

риболов. 

Обявените през 2011 г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния и 

вторичния трудов пазар са 1582 при  1523 за същия период на 2010 г..  

     Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава 

увеличение на общо обявените в ДБТ СРМ с  59 (3,7%). Въпреки продължаващия 

процес на затихваща рецесия, местният пазар е със запазени относителни стойности и 

показва стабилност, и дори ръст в обявените работни места, основно на първичния 

пазар в сектора на шивашката промишленост и селското стопанство. Съществено 

влияние оказва по-малкият брой обявени работни места по НП «ОСПОЗ», както и по 

останалите действащи програми за заетост, в т.ч. по схемите на ОП РЧР. 

 Тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Продължава да се наблюдава 

стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са освободени във връзка с 

временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци отново на 

работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна работна ръка. През 

периода се забелязва повишаване на регистрираните, но това не оказва съществено 

влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент от 

регистрирани с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка и 
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за включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на 

труда. 

Крупни работодатели от сезонния бранш за периода са: земеделски фирми като 

“Агротайм” ООД, “Караджа ФАГ” ООД, ЗПК “Хан Аспарух” гр.Исперих, “Агротида” 

ООД, ЕТ “Салимет”, с.Делчево и др., с доказан потенциал, както и фирми от 

строителния бранш в лицето на «БРУДА» ООД . 

Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на 

пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани крупни работодатели, 

които да развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват влияние върху него. 

 

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през 2011г. 

Фирми, предприятия обявили 

над 5 СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 100 частна селскостопански 

работници 

ЕТ «Лейбер» с.Старо селище 14 частна селскостопански 

работници 

АПИ гр.Варна 12 държавна пътни работници 

ЗП «Славчо Борисов» с.Лудогорци 10 частна селскостопански 

работници 

«Север агро» ООД гр.Исперих 14 частна селскостопански 

работници 

«Караджа ФАГ» ООД гр.Исперих 15 частна механизатори 

«Хан Аспарух» АД гр.Исперих 46 частна общи работници 

«Разград лес» ООД гр.Разград 8 частна дървосекачи 

«Ахинора» АД гр.Исперих 22 частна шивачки 

 

По форма на продължителност на трудовите договори, основно заявените СРМ са 

със срочен характер.  

През разглеждания период се наблюдава тенденция на намаление и спад на 

разкритите работни места (613 при 767 през 2010 г.)  вследствие икономическата криза, 
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но характерно за местната икономика е, че тя запазва своите позиции и дейности в по-

голямата си степен. Това личи и от устойчивата заетост в големите фирми и 

предприятия, които са разработили концепции за овладяване на негативните тенденции, 

което води и до намаляване броя на разкритите работни места в сезонните предприятия, 

съобразно икономическите процеси в съответния бранш. 

 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от 

Общинския план за развитие 

Визията, заложена в ОПР, е община Исперих да се превърне в предпочитано 

място за развитие на бизнеса с модерно и конкурентноспособно селско стопанство и 

лека индустрия, предпочитано място за живот, с добре балансирана техническа и 

социална инфраструктура, където развитието на човешкия фактор се опира на 

знанието, хората живеят и се трудят пълноценно, а съхранените традиции, природа и 

богато културно-историческо наследство я превръщат в предпочитана туристическа 

дестинация. 

Приоритетни за развитието на общината са дейностите, подкрепящи местното 

икономическо развитие, привличането на инвестиции и повишаване на заетостта. 

Основната цел в тази насока е оползотворяване на местните суровинни източници 

в преработвателни предприятия на местна почва; технологично обновление и 

повишаване на качеството, повишаване уменията и квалификацията на 

предприемачите, стопанските ръководители и специалистите, както и подкрепа за 

желаещите да стартират собствен бизнес 

Приоритет в икономическото развитие е и увеличаване дела на частния сектор, 

подкрепа за малките и средни предприятия и обвързването им с големите такива.   

 

Общинската стратегия за устойчиво развитие има за цел създаване на местен 

капацитет и изграждане на подходящи структури за устойчиво икономическо развитие 

и заетост чрез разработването и управлението на проекти, финансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС  /СФКФ/. 
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От стратегическо значение за общината са и дейностите, свързани с 

развитие на културния, селския и еко туризъм, съхранението на местните 

традиции и опазване на културно- историческото наследство и археологическо 

богатство на региона. 

 

Формулираните в общинската стратегия приоритети въвеждат конкретни 

параметри във визията за развитие, като тяхното постигане е обвързано с правилно 

определяне на целите, идентификация на съответстващи на целите мерки и 

разработване на конкретни дейности и проекти. 

 

След направения преглед за изпълнението на ОПР по приоритети могат да се 

отчетат следните резултати: 

 

По Приоритет І. 

Балансирано и устойчиво местно икономическо развитие на основата на 

традиционни и ресурснообезпечени отрасли и внедряването на нови  производства. 

 

Цел 1.1. Създаване на условия за пазарно ориентиране и повишаване 

конкурентноспособността на селскостопанското производство в общината. 

1.1.1 Създаване на нови трайни насаждения с качествен посадъчен материал, 

конкурентноспособен видов и сортов състав: 

 с нови овощни насаждения са засадени близо 93 дка, от тях 65,392 дка със 

сливи и 15,427 дка  с череши; 

 с нови насаждения – орехи – 36 дка. 

1.1.2 Преориентиране на тютюнопроизводители към алтернативни производства и  

увеличаване площите с трайни насаждения, култивирани билки, подправки и др. 

 през отчетната 2011г. Община Исперих има издадени 7 бр. удостоверения за 

култивиран произход и 11 бр. позволителни за ползване на лечебни растения 

по реда на Закона за лечебни растения. В общината се култивира само 

маточина, общо 5365 дка   
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1.1.4. Подобряване качеството на селскостопанската продукция: 

 Извършено е прекатегоризиране на 5 броя млекодобивни стопанства, като 

същите са получили I категория 

 

Цел 1.2. Развитие на МСП, подпомагащи бизнеса структури и увеличаване на 

заетостта в общината 

1.2.2 Повишаване ефективността на управление на общинската собственост: 

 в община Исперих, отдел „Общинска собственост” се поддържат регистри за 

видовете    общинска собственост на хартиен и електронен носител. С 

Решение №296/21.02.2011 г. на ОбС – Исперих е приета Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 г. 

В изпълнение на тази програма през 2011 г. са проведени 24 търга с явно 

наддаване, от които 5 за отдаване под наем на помещения и имоти и 19 за 

продажба на имоти. Има проведени и 10 публични търга с тайно наддаване. 

Приходите от продажбите са на обща стойност 116 462 лв., а от наемите  – 

365 061 лв.   

 През 2011 г. няма осъществени приватизационни сделки. По сключени 

договори за учредяване на право на ползване на общински гори 

постъпленията са 191 070 лв. 

През 2011 г. са действащи 6 договора за безвъзмездно управление на имоти-

общинска собственост, предоставени на юридически лица на бюджетна 

издръжка или техни териториални структури – „Агенция за социално 

подпомагане” – звено Исперих; сектор „Пробация” към Областна служба 

„Изпълнение на наказанията”; фонд „Тютюн”; Общинска служба 

„Земеделие”; Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” 

и Дом за деца „Лудогорие”; 

1.2.3 Подкрепа на местните предприемачи, МСП 

 на 13.10.2011 г. между МЗХ, ДФ „Земеделие” и Сдружение „Местна 

инициативна група – Исперих” е сключен договор за предоставяне на 

финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и 

по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на 
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умения и постигане на обществена активност на съответната територия за 

местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от 

ПРСР за периода 2007-2013 г. Предварително одобрената безвъзмездна 

помощ по този договор е 3 141 400 лв. Крайният срок за сключване на 

договори с получателите на финансова помощ за финансовите средства по 

стратегията за местно развитие е 31.12.2013 г. 

Прилагането на СМР има за цел подобряване на икономическото 

благосъстояние и качество на живот на жителите на територията на МИГ 

Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие, опазване и 

оползотворяване на местния социален потенциал, природното и 

историческо наследство.  

І- ви приоритет на СМР - Развитие на устойчив бизнес е насочен към 

развитие и използване на икономическия потенциал на територията чрез 

стимулиране на развитието на конкурентноспособно земеделие, основано 

на устойчиво използване на местните ресурси, насърчаване на 

хоризонталните връзки между производителите, и в дългосрочен план 

обединяване за развитие на производства на продукти и производства с 

висока добавена стойност. Този приоритет адресира също потребността от 

разнообразяване на икономическите дейности на територията чрез 

създаване на продукти и услуги, които развиват или оползотворяват 

ресурсите на територията за развитие на устойчив туризъм и подобряват 

достъпа до услуги на местното население.  

Приоритет ІІ - Развитие на динамична жизнена и социална среда е 

насочен към укрепване на връзките в общността, насърчаване на местната 

идентичност, изграждане на междусекторните партньорства, необходими за 

развитие на устойчив бизнес и за подобряване на качеството на живот на 

територията. Мерките, по които всички желаещи от територията на МИГ 

Исперих могат  да кандидатстват за финансиране, са в следните 

направления: 

111. Професионално обучение, информационни дейности и 

разпространение на научни знания 
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121. Модернизиране на земеделските стопанства 

311. Разнообразяване към неземеделски дейности 

312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия  

Предприемаческа инициатива за нови стоки и услуги 

321. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони  

Качествени и достъпни услуги за местната икономиката и население на 

територията на МИГ Исперих 

322. Обновяване и развитие на населените места  

Привлекателна жизнена среда в населените меса на територията на МИГ 

Исперих 

7.1 Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и 

природно наследство  

Напред към наследството / Наследството ни обединява 

421. Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество 

431-1. Управление на МИГ - Исперих, придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на територията на МИГ Исперих за 

прилагане на Стратегия за местно развитие. 

1.2.4. Разработване и осъществяване на програми за алтернативна заетост 

/активно участие на общината и местния бизнес в програми на МТСП/ 

 чрез проекти по НП „ОСПОЗ” през 2011 г. е осигурена заетост на 263 лица 

на обща стойност 168 819 лв. 

 

Цел 1.3. Подобряване на туристическия потенциал на общината и развитие на 

туризма 

1.3.1. Изграждане обекти на туристическата инфраструктура и среда за отдих в 

общината; 

 поради липса на финансови средства все още не е завършена 

реконструкцията на сградата на музея; в начална фаза е и реконструкцията 

на музейната експозиция в читалището и нейното актуализиране – към 

момента се разработва тематико-експозиционен план; 

 разработването на устройствен план на ИАР „Сборяново” е прекратено, тъй 
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като съгласно приетият през 2009 г. Закон за културното наследство, 

изработването на ПУП и планове за управление на национални резервати 

става с решение на Министъра на културата; 

1.3.2. Развитие на нови туристически услуги и туристическа анимация 

 през 2011 г. със средства на Исторически музей – Исперих започна 

създаването на мрежа от пътеки в ИАР „Сборяново” – маркирани са 

туристически пътеки от Приемния център до Демир Баба теке и от Демир 

Баба теке до Стъпките на Демир Баба; маркиран е и кънтри-крос 

колоездачен маршрут, поставени са допълнителни указателни табели. 

 увеличен е броят на предлаганите от ИМ-Исперих популярни материали и 

сувенири, вследствие на договори с местни и външни занаятчии и издатели 

1.3.3. Съхраняване на културно-историческия потенциал и опазване на местни 

традиции и занаяти: 

 Исторически музей – Исперих е участвал със 17 доклада в 5 национални 

научни конференции и в 2 международни  /Румъния и Украйна/, 

 В рамките на ежегодните Дни на културно-историческото наследство през 

м.октомври са проведени: Панаир на царевицата и IX есенни четения „От 

находката до витрината” ; 

 общият брой организирани изложби от ИМ – Исперих са 21, от които с 

материали от фонда на музея 12, а с материали от други музеи – 9; 

 публикувани научни статии и рецензии през годината общо 17; 

 изнесени лекции в кръжоци, училища, университетски общности – общо 95; 

 общият брой посетители на обектите на ИМ – Исперих е 16 110, в т.ч. 2166 

чужденци и 6086 ученици и студенти; 

 приходите от билети, беседи и рекламни материали за 2011 г. са на 

стойност 100 132,65 лв. 

 в периода 1.07.2011г -30.04.2012 г.  сдружение „Исперих – ЕКО” с 

подкрепата на служители от ИМ-Исперих, на читалищата в Исперих и 

с.Конево, на местни земеделци и фирми от община Исперих  реализира 

проект „Пеперудена роса коневска – единство на традиции и бъдеще”, 

финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи”, 
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програма „Живо наследство”. Основните дейности по проекта бяха 

насочени към запазване и популяризиране на автентичните обичаи 

„Пеперуда” и „Герман” от с.Конево чрез включването на младежи на 

възраст от 17 до 18 години с различна етническа принадлежност.  

 

Цел 1.4. Привличане на инвестиции и стартиране на нови производства 

1.4.1 Промоциране и утвърждаване на община Исперих като привлекателна 

територия за инвестиции 

 През 2011 г. продължава реализацията на проект «FoodNet – 

Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за 

въвеждане на екологични иновативни подходи в агробизнес сектора в 

трансграничния регион Вълчелеле – Ситово – Исперих”  по програма 

Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., по който 

община Исперих е партньор на община Вълчелеле /Румъния/.  

Организирани са редица събития и изпълнени разнообразни дейности за 

постигане на основната цел на проекта – подкрепа за икономическото и 

социалното развитие на румъно-българския трансграничен регион чрез 

насърчаване на иновациите и партньорството между аграрния бизнес, 

изледователските институти, местните власти и НПО. Общностите от 

региона Вълчелеле-Ситово-Исперих се нуждаеха от по-добри 

комуникационни и икономически връзки, за да се възползват от 

сравнителните предимства на зоната за земеделско развитие. 

За преодоляване на тези ограничения по проекта са организирани 

маркетингови посещения на място във фермите и земеделските стопанства в 

общините-партньори, които  позволиха на румънските и българските 

участници да оценят лично възможностите за търговия и обмен на опит. 

Проведоха се проучвания на профилите на общините и на агро-бизнеса, 

агро-практиките и сравнителните регионални предимства. 

Всеки от партньорите оборудва по проекта своя FoodNet информационна 

точка, чрез която ще се поддържа информационния обмен между всички 

заинтересовани страни и след приключване на проекта. 
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По проекта бяха организирани и 4-ри обменни визити. При две от тях в 

Румъния беше посетен изследователски институт в гр. Фондуля и ферми в 

района на Вълчелеле, а по време на втората визита представители на 

агробизнеса и производители на храни съвместно участваха в земеделско 

изложение във Вълчелеле. Другите две учебни визити бяха организирани, 

съответно от общините Ситово и Исперих за земеделски производители от 

региона на Вълчелеле. Румънските партньори имаха възможност да посетят 

крупни производители на зърно, както и производители на различни 

хранителни продукти – сирене, кашкавал, боза, мед, ръчно точени кори, 

вино и др. При едно от посещенията партньорите взеха участие в търговско 

изложение в гр.Силистра, където посетителите дегустираха изключителните 

вкусови качества на продуктите, произвеждани в трансграничния регион. В 

изложенията със свои продукти взеха участие ЕТ „Айдемо – Гюлшен 

Ехлиман”, гр.Исперих – производител на домашно точени кори и домашна 

юфка, ЕТ „Бей-Бер – Бейсим Бейтулов”, с.Тодорово – производител на боза 

„Ориент” и мандра „Борисов и син” ЕООД, с.Лъвино – производител на 

бяло саламурено сирене. 

 

През 2011 г. се наблюдава сравнително добър ръст на изпълнение на мерките и 

дейностите по Приоритет 1. Макар и с по-слаби темпове, продължава процесът на 

създаване на нови трайни насаждения и подобряване качеството на 

селскостопанската продукция . 

Като слабост може да се отчете слабия интерес към алтернативно земеделие от 

страна на тютюнопроизводителите, тъй като в последните години в 

тютюнопроизводството се наблюдава значителен спад в резултат на редица фактори. 

Липсват и браншови съюзи на работещите в селското стопанство. 

Все още са слаби резултатите в изпълнението на  цел 1.2. Няма внедрени нови 

технологии и високотехнологични производства, които биха повишили 

конкурентноспособността на местните фирми. Реализирането на Стратегията за местно 

развитие и кандидатстването на местните фирми и земеделски производители за 

финансиране по обявените мерки към стратегията ще даде тласък на търсенето на 
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начини за разнообразяване на фирмения асортимент и вида на производството, което 

може да осигури по-добро позициониране на фирмите в условията на пазарна 

икономика. Като цяло с трайно установена тенденция на запазване и стабилизиране са 

услугите. 

За комплексното подобряване на пазарната и бизнес инфраструктурата се изисква 

още: обновяване на техническата инфраструктура, осигуряване на съвременно и 

качествено обслужване, обучение, изграждане на местни и международни мрежи, 

активизиране на местните структури, преференции за бизнеса, изграждане на 

устойчиви ПЧП, съвместни проекти и т.н. 

 

В подкрепа на насърчаването на местната икономическа активност за привличане 

на сродни производства е участието на Община Исперих в проект «FoodNet – 

Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане 

на екологични иновативни подходи в агробизнес сектора в трансграничния 

регион Вълчелеле – Ситово – Исперих” по ОП „Трансгранично сътрудничество 

Румъния-България”. По проекта беше разработен двуезичен WEB портал /www.vis-

foodnet.ro/ с база данни за агробизнеса в целевия регион Вълчелеле – Исперих – 

Ситово и търговска информация относно отглежданите продукти и култури. Целта му е 

да информира, рекламира и насърчава комуникацията между аграрния бизнес, 

изследователските институти, местните власти и НПО-та. 

Развитието на туризма е една от най-сериозните възможности за икономическо 

развитие в общината. Реализираните стъпки в тази област, както и направените 

инвестиции от страна на местната власт са потвърждение, че е налице амбиция и воля 

за осигуряване на условия за развитието на туризма 

 

Като сериозен недостатък може да се отбележи липсата на частна инициатива в 

сферата на туризма, за което говорят и данните от ТБ на НСИ. В областта на 

хотелиерството и ресторантьорството развиват дейност 39 стопански субекта, но в 

същото време броят на реализираните нощувки все още е незадоволителен. Само 5 са 

средствата за подслон на територията на общината. 
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Приоритет ІІ. 

Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване 

средата и условията на труд и живот  

 

Цел 2.1. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа 

инфраструктура 

2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, подобряване на 

общинската пътна инфраструктура и улична мрежа; 

 С общински средства е извършен ремонт на общински път с.Лудогорци – 

с.Бърдоква от км 0+000 до км 2+900 на стойност 100 173 лв.; 

 по проект на община Исперих „Обновени улици – привлекателни населени 

места”, одобрен за финансиране по Програма за развитие на селските 

райони, мярка 322 беше извършен ремонт на 10 улици в десет населени 

места на общината – с.Делчево /ул.”Марица”/, с.Тодорово /ул. „Ангел 

Кънчев”/, с.Средоселци /ул. „Марица”/, с.Лудогорци /ул. „Мургаш”/, 

с.Вазово /ул.”Хан Аспарух”/, с.Беленци  /ул. „Дунав”/, с.Духовец /ул. 

„Янтра”/, с.Старо селище /ул.”Н.Й.Вапцаров”/, с.Малко Йонково /ул. 

„Спартак”/, с.Йонково /ул. „Мадара”/ на обща стойност 1 095 506 лв. 

 през 2011 г. по друг проект на община Исперих „Рехабилитация на 

обществени зелени площи в град Исперих”, финансиран по Програма за 

развитие на селските райони, мярка 322 започна благоустрояването на най-

гъсто населените квартали в град Исперих чрез рехабилитация на парковите 

и междублоковите  пространства и изграждане на детски площадки в кв.38 и 

кв.46 на ж.к. „Васил Априлов” и бул. „Шести септември”. Проектът е на 

обща стойност 1 334 616 лв. и предстои да бъде завършен през 2012 г. 

 извършени са текущи ремонти на улици по населени места на стойност 

31 009 лв. 

 Извършени са текущи ремонти по IV-класната пътна мрежа на стойност 

73 451 лв. 

 през 2011 г. община Исперих извършваа опресняване и боядисване на 

пешеходни пътеки и паркинги, както и подновяване на пътни знаци. 
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 Цел 2.2. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална 

инфраструктура. Развитие на социалната интеграция и социалните услуги. 

2.2.1.Подобряване на общинския сграден фонд и ремонт на социалната 

инфраструктура /учебни, здравни, социални и културни заведения /: 

 извършени текущи ремонти на общински училища с общински средства на 

стойност 70 625 лв. (освежаване на класни стаи и сграда в ОУ – 

с.Китанчево, ОУ – с.Тодорово, ОУ-с.Йонково, ОУ – с.Лъвино, ОУ 

„В.Априлов”, гр.Исперих; ремонт на физкултурен салон на Гимназия 

„В.Левски” и ОУ –с.Подайва, ремонт парна инсталация ОУ – с.Свещари, 

ремонт на столова и медицински кабинет в ОУ – с.Вазово) 

 извършени текущи ремонти на сградите на кметствата в общината на 

стойност 9464 лв. 

 през 2011 г. по предписание на МЗ е извършено вътрешно саниране на 

новата сграда на НЧ „Съзнание”, гр.Исперих. Ремонтиран е частично 

покрива над сцената в новата сграда с отпуснатата допълваща субсидия за 

2010 г. на стойност 2000 лв.; 

 отпуснати средства за текущ ремонт на Дом за деца „Лудогорие”, КСУДС 

„Лудогорие” и Център за настаняване от семеен тип на стойност 5528 лв. 

 2.2.2. Осъвременяване и разнообразяване на материално-техническата база на 

учебните, здравните, социалните и културните заведения: 

 във всички библиотеки на територията на община Исперих частично е 

обновен книжния фонд – 1433 нови книги, като от тях 1111 в Централна 

общинска библиотека „Петя Йорданова”; 

 по проект на Министерство на културата по програма „Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” през 2011 г. 

за Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” са осигурени 7000 лв. 

за закупуване на нови библиотечни единици; 

 през м.ноември 2011 г. стартира обучение за придобиване на професионална 

квалификация по професия „Библиотекар”, финансирано от ОПРЧР, схема 

„Аз мога”. В него са включени 8 читалищни библиотекари от община 
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Исперих. Обученията се организират от  Центъра за професионално 

обучение към Асоциация „Съвременни читалища" съвместно с Българската 

библиотечно-информационна асоциация и  Централна общинска библиотека 

"Петя Йорданова" гр. Исперих 

 през отчетния период е обновено оборудването във всички детски градини на 

община Исперих на обща стойност 17 384 лв. като са осигурени фризери (22 

бр.), хладилници (5 бр.), камини за отопление (7 бр.), бойлери 80 л (5 бр.), 

бойлери 10 л. (14 бр.), печки готварски (8 бр.), електронна везна (1 бр.), 

кухненски шкаф (1 бр.), телевизор (1 бр.) и детски столчета (80 бр.) 

 през 2011 г. за МБАЛ – Исперих е закупена апаратура за диагностика и 

лечение на   обща стойност 65 518 лв. – рентгенова тръба за скенер, етилен 

оксиден стерилизатор и парогенератор за парен стерилизатор; 

2.2.3 Интегриране на групи в социална изолация, хора с увреждания, 

неравностойно положение и малцинствени групи. 

 През 2011 г. в община Исперих продължава изпълнението на започналия 

през ноември 2010 г. проект «Подкрепа за достоен живот» по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 – 5.2.09 

„Алтернативи”, дейност „Личен асистент”, по който община Исперих е 

партньор за периода 08.11.2010г. –  03.09.2012г. с бюджет 313 915, 82 лв. 

Целеви групи по Проекта са: 

1. Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, 

нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т. ч. деца с трайни 

увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания: 

 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; 

 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по – нисък 

процент – с установена невъзможност за самостоятелно самообслужване 

към момента на оценка на потребностите; 

 деца на възраст до 16 год. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен 

на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 год. с 50 на сто и над 50 на сто 

http://www.lib.bg/
http://www.lib.bg/
http://libisperih.alle.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://libisperih.alle.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от 

обслужване.  

2. Лица в трудоспособна възраст, които са безработни, заети – незаети и 

самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална 

пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране). 

Ползватели на услугата от 10.01.2011 до 17.05.2012г. са 81 потребители 

при капацитет  60 лица. 

 През отчетната 2011 г. на територията на Община Исперих се реализира и 

Регионална програма „В помощ на нуждаещите се” с период на реализация  

24.03.2011 – 24.09.2011 г. 

Същността на проекта е да предостави  социална услуга «Домашен 

помощник» в семейна среда и така  да подобри качеството на живот на хора 

с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за 

ефективно упражняване на правото им на независимост и социално 

включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване  

риска от зависимост от институционален тип грижи. 

По Проекта са назначени 30 домашни помощници, които имат опит в 

работата с хора в неравностойно положение и притежават необходимите 

качества и мотивация да работят като домашни помощници.   

 Домашен социален патронаж в гр. Исперих е заведение, което се утвърди 

през годините в предлагането на социални услуги, извършвани в обичайната 

домашна среда, като: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, 

развлечения и занимания в дома или извън него; 
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 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на 

ТЕЛК; 

 Други. 

През 2011 г. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 110 лица при 

капацитет 170. 

В периода 03.01.2011 – 30.04.2011год. и 01.10.2011 – 31.12.2011год.  по 

проект „Обществена трапезария”, финансиран от МТСП и Фонд „Социално 

подпомагане” беше осигурен топъл обяд на 90 нуждаещи се лица на обща 

стойност 17 727 лв. 

 през 2011 г. по ОПРЧР „Нов избор – развитие и реализация” за периода 

13.04.2011г. до 13.04.2012 г. бяха назначени 28 озеленители  и 32 души 

пътна поддръжка за период от 15.04.2011 – 15.04.2012 г. 

 

2.2.4. Развитие капацитета на институциите и  НПО за предоставяне на 

алтернативни социални услуги за деца и възрастни 

 През 2011 година бе разширена дейността на социалната услуга Център 

за обществена подкрепа към КСУДС "Лудогорие".  През  годината 

услугите в ЦОП са ползвали 32 семейства, където екип от 3 специалисти 

консултират и подкрепят семейството, подпомагат контактите му с други 

институции, съдействат за осигуряване на заетост, медицински 

консултации и лечение, осъществяват ежеседмични посещения в дома и 

съветват в насока справяне с родителските задължения.  

Ежемесечно се провеждат срещи между специалистите в ЦОП, лични 

лекари на семействата, учители на децата, социален работник от ОЗД  и 

родителите, на които се обсъждат алтернативи за решаване на проблеми в 

рисковите семейства по отношение на недопускане неглижиране на 

децата и поемане на родителските функции. 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от 
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изоставяне на детето се прилагат от Дирекция Социално подпомагане 

посредством предоставяне на еднократни помощи и чрез насочване за 

ползване на услуга семейно консултиране в Център за обществена 

подкрепа. През 2011 година в община Исперих 11 семейства са 

консултирани и подкрепени от специалистите  в ЦОП с цел 

предотвратяване изоставянето на детето и повишаване на родителския 

капацитет.  

В община Исперих функционира и услугата Дневен център за деца от 7 

до 14 години, която също е услуга по превенция на изоставянето. През 

2011 година услугата са ползвали 23 деца и техните семейства.  

Община Исперих е доставчик на социална услуга – резидентен тип 

Преходно жилище, която осъществява подготовка и  подкрепа на 

младежи и девойки с дълъг институционален престой за самостоятелен и 

независим начин на живот в общността.  

Услугата е предназначена за  деца, младежи и девойки на възраст от 16 до 

20 години. В някои случай по предложение на настаняващия орган и след 

решение на ръководния екип на КСУДС се допуска продължаване 

ползването на услугата до завършване на средно образование, но не 

повече от 25 години при спазване правилата за ползване на услугата от 

младежа. Капацитетът на услугата е 10 места – заети 10 места. 

От 01.01.2011 година с Решение на Общински съвет Исперих бяха 

разкрити и функционират две нови социални услуги от резидентен тип - 

Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 години и Център 

за настаняване от семеен тип за деца от 11 до 18 години. Услугите се 

предоставят от община Исперих в КСУДС "Лудогорие" и са резултат от 

реализиран проект на община Исперих "Достоен живот-шанс за по-добро 

бъдеще за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца 

"Лудогорие" град Исперих" по ОП "Развитие на човешките ресурси". 

Ползватели на услугите през годината са 23 деца и техните семейства.  

В резултат на новоразкритите услуги, както и в резултат на разширяване 

дейността на съществуващите продължи процеса на реформиране на 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

106 

специализираната институция "Дом за деца "Лудогорие" в посока 

извеждане на деца от нея и предлагане на алтернативни форми на грижа в 

семейна или близки до семейната среда. От 69 деца в началото на 2011 

година в институцията, броят им в края на отчетния период е 39. Това е 

показател за по-доброто качество на живот на тези деца, тъй като 

извеждането им от институционалните форми на грижа води до 

връщането им в биологичното семейство или поне до временно 

настаняване в резидентна услуга, където интензивно се работи с 

родителите по възстановяване на връзките с тях и поемане на родителски 

задължения по отглеждане на децата в определени дни от седмицата.  

 

Цел 2.3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси. 

Програмата за опазване на околната среда на Община Исперих е разработена на 

основание чл.79, ал.1  от Закона за опазване на околната среда и приета от ОБС – 

Исперих с Решение №54, по протокол №9 от 28.05.2008г. и съдържа 4 тома, както 

следва: 

– Програма за опазване на околната среда – том І; 

– Програма за управление на дейностите по отпадъците – том ІІ; 

– Раздел „Лечебни растения“ – том ІІІ; 

– Раздел„Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите”-

том IV. 

 

 2.3.1. Ефективно управление на отпадъците на територията на община Исперих; 

 През 2009 г. e получена Заповед от Директора на РИОСВ за 

преустановяване  експлоатацията на Общинското депо за неопасни 

отпадъци, находящо се в с. Лъвино. От 15. 06. 2010 г. има сключен 

договор с Община Разград за приемане на обработените отпадъци в 

Регионалното депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр. Разград, 

който е действащ и към момента.  

 Община Исперих има изготвен „Технически проект за рекултивация на 
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съществуващо общинско депо. За същия има излязло Становище от 

РИОСВ с Изх. № 3688/26.11.2010г. С проекта е кандидатствано през 2011 

г. пред МОСВ за финансирането му по реда на ПМС №209/2009г.  

 По отношение на отпадъците в община Исперих има организирано 

обслужване на всички  населени места в Общината. С договор за 

възлагане на обществена поръчка №174 от 01.10.2009 г. дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на Община 

Исперих е възложена на фирма “А.С.А. България” ЕООД, която обслужва 

общината и през 2011 г. За целта са поставени общо 501 бр. контейнери 

тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м., собственост на фирмата изпълнител и 115 

броя малки кошчета за отпадъци в централните части на населените 

места в общината.  

Честотата на събиране на отпадъците е четири пъти месечно за град 

Исперих, а за селата два пъти месечно по утвърден график със Заповед от 

м.октомври 2011г.  

Поддържане на чистотата на територията на общината включва следните 

дейности:  

1. Събиране и извозване но ТБО от контейнери тип БОБЪР – 1,1 м
3; 

2. Обслужване на кошчета за отпадъци; 

3. Поддържане на чистотата на улици, тротоари, площадни 

пространства; 

4. Снегопочистване; 

5. Озеленяване. 

Средномесечното количество на депонирания отпадък на Регионално депо - 

Разград през 2011г. е  приблизително 8 тона.  

 по отношение на опасните отпадъци в общината е реализиран проект за 

събиране, транспортиране и съхранение на негодни пестициди в ББ 

кубове.  Местоположението на ББ кубовете е в с. Тодорово, Исперих. Там 

се съхраняват 19 090 кг твърди и  12 276 литра течни негодни пестициди с 

изтекъл срок на годност. 
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Дейността по депонирането на негодните пестициди се осъществява в 

стоманобетонни контейнери. При временното съхранение на третираните 

в контейнери залежали пестициди не се налагат мерки за сигурност - 

капакът на контейнера след замазката и хидрофибизацията му 

практически го херметизира, а конструкцията на контейнера го осигурява 

якостно и противоземетръсно. Състоянието на ББ кубовете се следи 

ежемесечно и се води отчетност. Към настоящия момент те са в 

сравнително добро състояние, няма нарушение на целостта им, няма 

течове. 

 по отношение на разделното събиране на отпадъци Община Исперих има 

сключен договор с „ЕКОПАК България” АД за организиране на система 

за разделно събиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от 

опаковки на територията на общината, с подизпълнител „А.С.А. 

България” ЕООД. През 2007 г са поставени общо 40 комплекта цветни 

контейнери. До настоящия момент има заличени два пункта. На техните 

места не са поставени нови контейнери. Графикът за извозване на 

събраните отпадъци от съдовете за разделно събиране е два пъти месечно 

за пластмасовите и хартиени отпадъци от опаковки и един път месечно за 

отпадъците от стъкло. 

 през 2011 г. са констатирани следните нерегламентирани сметища на 

територията на общината – в с.Китанчево (13 дка), с.Делчево (5 дка), 

с.Г.Поровец (3,5 дка), с.Печеница (5 дка), с.М.Йонково (15 дка), с.Вазово 

(23 дка), с.Драгомъж (4 дка), с.Подайва (4,45 дка), с.Средоселци (0,18 

дка), с.Бърдоква (0,5 дка), с.Свещари (29 дка) 

 през 2011 г. са закрити две нерегламентирани сметища по пътя  Исперих - 

Русе – едното за строителни отпадъци и земни маси, а второто за битови и 

строителни отпадъци 

 Почвите в Община Исперих са подложени на водна ерозия (главно 

обработваеми земи с наклон над 6 градуса), ветрова ерозия (основно в 

равнинните и обезлесени райони и засяга предимно обработваеми площи) 

и иригационна ерозия (засяга всички поливни площи с наклон над 2 
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градуса). В последните години по икономически причини последната е 

силно намаляла.  

Нарушени от водна ерозия са 165 дка по стръмните участъци на 

обработваемите земеделски земи, пасища и ливади. Замърсени от 

отпадъчни води са 55 дка от свинекомплексите в местността „Сърта” 

край гр. Исперих. Свлачищна дейност се образува от преливането на 

язовира в гр. Исперих, местността „Дере алан” и язовира в с. Подайва, 

местността „Пещерата” - около 110 дка. 

 

Цел 2.4. Подобряване на административното обслужване на населението и 

оптимизация на предлаганите услуги. 

2.4.1. Изграждане на информационна система за видовете услуги и въвеждане на 

ефективна система за предлагане на услугите: 

 осигурен достъп до интернет във всички кметства на общината; 

 през 2011 г. общинска администрация получи лиценз за Windows 7 

Professional, MS Office 2010 от МТИТС, които към настоящия момент не 

се използват в пълен обем, поради остарялата компютърна техника; 

 на интернет-страницата на община Исперих са публикувани бланки и 

формуляри за извършване на услуги, но на по-голямата част от тях 

предстои преработване, поради приетата нова структура на общината и 

коригирането на Наредба №11. Не е въведена все още електронна заявка 

за услуги 

 въведен софтуер за въвеждане, коригиране, отпечатване и съхраняване на 

актове по гражданско състояние „ActWare” и софтуерен продукт MCAD 

/програма за работа с картов материал/ 

2.4.2. Систематизиране на документацията и архива на общината и въвеждане на 

система за обработката им по електронен път: 

 през 2010 г. е осъществена успешна тестова връзка между всички 

кметства на територията на общината и общинска администрация /чрез 

VPN/ - очакваното финализиране на тази връзка не се случи  до края на 

2011 г.; 
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 към момента в кметствата не е въведен програмен продукт – локална 

база „Население”, а се използва програмата „е-кметство”; 

 не е въведен програмен продукт „Счетоводство” в с.Подайва и 

с.Свещари; 

 продължава оптимизирането на услугите за граждани, предоставяни от 

общинска администрация – списък с предоставяните услуги е 

публикуван на интернет-страницата на общината и окачен на видно 

място в Центъра за услуги и информация; въведена е услугата „Едно 

гише”; в процес на подготовка е въвеждането на „Електронно 

правителство” – поетапно протича обучението на служителите, подготвя 

се уеб модула на програмата за електронно деловодство „Архимед”, 

както и нов интернет сайт на общината. 

 през 2011 г. са изградени механизми за обратна връзка – в отдел „МДТ” е 

инсталиран софтуер, позволяващ онлайн проверка за размера на 

дължимите данъци и такси на физически и юридически лица 

 2.4.3. Повишаване квалификацията на служителите от общинската 

администрация, обслужването, управленска и комуникационна компетентност 

 по проект 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и 

местни власти за усвояване на  средства от Структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС” на Консорциум „Модерно управление” в пет различни 

модула преминаха  обучение 7 служители от общинска администрация, 

дирекция „Икономическа политика” и отдел „Правен”; 

 в проведени от Института по публична администрация обучения през 

2011 г. са се включили 4-ма служители от отдел „АИО” 

 

Приоритет II е с доста висок процент на изпълнение. Провеждана е 

целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура, уличната мрежа, 

ВиК мрежата, ефективността на енергопотребление, социалната инфраструктура като 

се търсят  възможности за финансиране на общинските проекти с европейски средства. 

Според възможностите на бюджета общината финансира най-неотложните текущи 

ремонти и закупуването на оборудване за учебните и социални заведения. Реализирани 
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са редица дейности в сферата на опазването на околната среда, както и за подобряване 

на административното обслужване. 

През 2011 г. продължиха консултациите с УО на ОПОС за окончателната 

подготовка на проектната  документация по проект „Интегриран проект за водния 

цикъл на гр.Исперих” на прибл.стойност 49 млн.лв., с който община Исперих 

кандидатства пред ОП „Околна среда” и очаква подписване на договор за 

безвъзмездно финансиране. Проектът предвижда изграждане на 100 % канализацията 

на гр.Исперих, реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на ПСОВ – 

Исперих /биологично стъпало/. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2014 г. 

Свързването на всички жители на гр.Исперих към новоизградената канализация и 

подобреното пречистване на питейната вода ще допринесе съществено за по-доброто 

качество на живот в града. 

 За съжаление все още не е решен проблемът с нерегламентираните сметища на 

различни места в общината. Ангажираността на населението по отношение на 

отпадъците се ограничава с подаването на жалби и сигнали за наличието на 

нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на общината. По-голямата 

част от хората все още смятат, че тяхното задължение за опазване на околната среда 

приключва със заплащането на такса битови отпадъци. 

Община Исперих очаква одобрение на внесения в МОСВ „Технически проект за 

рекултивация на съществуващо общинско депо”.  

От голямо значение е предприемането на мерки от страна на общината за 

рекултивация на нарушените площи, защото това е бавен процес, който отнема години. 

На територията на „НОВА КАРИЕРА” ООД -  гр. Исперих, кариера „Драгомъж” 

съществуват 1,8 хектара нарушен терен, който се нуждае от рекултивация.  

От социалната инфраструктура особен акцент е поставен върху подобряването на 

сградния фонд на училищната мрежа и социалните заведения. 

През 2011 г. общината продъължава да води много активна социална политика, в 

подкрепа на което са многото реализирани проекти по програми на МТСП  и 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».  Основните социални услуги, 

които предоставя общината, са „социален патронаж” и отглеждане и възпитание на 

деца, лишени от родителски грижи, в Дом за деца  ”Лудогорие”. От 2011 г.  
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функционират две нови социални услуги от резидентен тип -  Център за настаняване от 

семеен тип за деца от 3 до 10 години и Център за настаняване от семеен тип за деца от 

11 до 18 години. 

Чрез проектите, които общината реализира съвместно с ТД „Бюро по труда”, 

гр.Исперих и „Социално подпомагане”- Исперих, се цели създаване на по-добри 

условия за интеграция на групите в социална изолация на територията на общината. 

През отчетния период са предприети редица стъпки, чиято цел е подобряване на 

административното обслужване и достигане на европейските стандарти за модерна 

публична администрация. 

Другият немаловажен ефект от тази административна практика е превенция на 

корупцията и по-голяма публичност и прозрачност в работата на общинската 

администрация. Изключително важно за постигането на европейските стандарти в 

администрацията е повишаването на квалификацията на общинските служители. 

 

 

Приоритет ІІІ. 

Развитие на човешките ресурси и адаптирането им към изискванията на 

европейския пазар, осмисляне на свободното време. 

 

Цел 3.2. Създаване на благоприятна среда за реализация на децата и младежите  

 към НЧ „Съзнание 1891”- гр.Исперих и през 2011 г. развиват дейност 

7 постоянно действащи колективи – Смесен хор за туристически и 

патриотични песни „Лудогорско ехо”, група за народни песни 

„Ахинора”, детска група за народни песни, балетна формация 

„Форте”, детска вокална група „Теменуга”, детски танцов състав и 

оркестър „Жен-Шен”. Общият брой участници е 133 на възраст от 7 

до и над 65 години. Особено успешна е годината за всички читалищни 

колективи. Групата за народни песни е със златен медал от I 

Национален фолклорен фестивал в с.Царевец. В XII Международен 

детски фестивал „Слънце, радост, красота” в Несебър отлично се 

представиха детската група за народни песни (3-то място), балетна 
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формация „Форте” (2-ро място), детска вокална група „Теменуга” (3-

то място), школата по изобразително изкуство с 4-ри отличия и 

школата по пиано и флейта с 1-во място. Школата по театрално 

изкуство заслужи 1-то място на I-ия Национален фестивал „Майстори 

на късия шеговит разказ „Зевзек 2011” в гр.Каспичан;  

 През 2011 г. развиват дейност и 4-ри школи по изобразително 

изкуство, по театрално изкуство, по пиано и флейта и по танцово 

изкуство. В тях са обхванати 123 деца на възраст от 6 до 18 години;  

 През 2011 г. НЧ „Съзнание” гр.Исперих навърши 120 години и по 

случай юбилея бяха издадени 700 бр. дипляни с историята и 

настоящето на читалището, както и 700 бр. фаянсови плочки с надпис 

„120 години Народно читалище „Съзнание 1891”, дарени от КАИ 

„Хан Аспарух” АД -Исперих 

Цел 3.3. Прилагане на образователни програми ориентирани към промените на 

трудовия пазар и  “образование през целия живот”. 

3.3.1. Подготовка и адаптиране на човешките ресурси за заетост в условията на 

пазарна икономика 

 по НП „Старт на кариерата” през анализирания период  са включени  4 

безработни младежи при 2 за същия период на 2010г. 

 по Програма "АХУ" за анализирания период на 2011 година е сключен 

1 договор за разкриване на 13 срочни работни места за личен асистент.  

 по Програма "Помощ за пенсиониране" през 2011 г. няма сключени 

договори, поради липса на безработни лица, отговарящи на условията на 

програмата, като през  същия периосд на 2010г. са  започнали  работа  2  

лица.  

 по Национална програма за заетост и професионално обучение на 

хора с трайни увреждания през 2011 година  са работили  16 лица .   

 по проект “Ескулап” през отчетния период на 2011 година няма 

включени лица.  

Общата сума на изразходваните средства по програми е 473 726.6  лв или  99.76  % 

от плана на ТД «Бюро по труда» гр.Исперих. 
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o  Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

 по Схема «Аз мога» през периода на действие на схемата са издадени 

245 ваучера, включени са в обучение 245 лица, от тях 47 за обучение 

професионална квалификация и 198 по ключови компетентности. 

Завършили  обучението 148 лица, от тях 47  с професионална 

квалификация.  

 по Схема «Отново на работа» 10 семейства с деца от 1 до 3 години 

ползват  преференциите  на схемата. Обучени са  10 безработни лица и 

10 лица са включени в заетост.    

 по Схема «Развитие» са издадени  264 ваучера, 264 безработни лица са 

включени в обучение професионална квалификация, 236 са завършили 

обучение и 235 безработни лица са включени в заетост.  

 по Схема «Ново начало» са подадени и одобрени две заявления от 1 

работодател с  разкриване на  едно работно  място и   от 1 безработно 

лице, което е включено в заетост.  

3.3.2.Повишаване квалификацията на преподаватели от общообразователни 

училища и професионалната гимназия 

 Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в гр. 

Исперих продължава работата по двугодишен проект „По следите на 

нашето културно наследство в Европа” в партньорство с училища от 

Маджионе (Италия), Бисбал д'Емпорда (Испания), Карпентра (Франция), 

Перама (о. Крит – Гърция), Флореф (Белгия) и Бъкъу (Румъния). 

Проектът се изпълнява по програма „Учене през целия живот”, 

секторна програма Коменски – многостранни училищни 

партньорства, администрирана в България от Центъра за развитие на 

човешките ресурси – София.  

Основната цел на проекта е да проследи културното наследство на 

държавите-партньорки в Европа. Тя ще бъде постигната чрез проучване 

и представяне на личност от региона, в който се намира училището-

партньор. 
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 В продължение на две години учениците ще създават документи на 

френски и английски език, ще работят по общи теми като празници, 

традиции на региона и други. Създаден е блог, където всеки един от 

партньорите публикува своите материали, а ученици и учители имат 

възможност да ги коментират. От ПГ по СС „Хан Аспарух” участват 21 

ученика от ІХ до ХІІ клас от специалностите „Селски туризъм” и 

„Земеделско стопанство” и 7 учители.  

 по друг проект "Успехът ни утре зависи от днес!" на Професионална 

гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" гр. Исперих, ще вземат 

участие двадесет ученици, обучавани в следните специалности: 

Механизация на селското стопанство, Земеделец и Растителна защита и 

агрохимия. Проектът е по Дейност Мобилност на Секторна програма 

"Леонардо да Винчи", Програма "Учене през целия живот". 

Основната цел на  проекта е да подобри знанията и практическите 

умения в областта на професионалното обучение, а също да подобри 

качеството на обучението, да увеличи мобилността на учениците. 

Конкретните цели, към постигането на които е насочено проектното 

предложение, са: да се подобрят знанията, уменията, компетенциите и 

квалификацията на 20 потенциални участника от ПГ по СС в сферата на 

Селското стопанство, направление „Лозарство”; да се повиши 

атрактивността на професионалното образование и обучение в Община 

Исперих; при подготовката и реализацията на мобилността ще се 

осъществи взаимодействие и сътрудничество между ПГ по СС Исперих 

и AFEC EUROPE Франция като представители на две европейски 

държави, имащи отношение към професионалното образование и 

обучение; при предварителната езикова подготовка по френски език, 

която ще се проведе в България от преподавател в училището ни, ще се 

подобрят и повишат знанията и компетенциите на обучаваните по езика; 

участниците в мобилността ще обменят опит със свои връстници от 

други европейски държави и ще демонстрират своите умения и 

компетенции, което ще повиши самочувствието им. Това ще допринесе 
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за успешното им конкуриране на европейския трудов пазар и 

личностното им развитие; придружаващите учители ще се запознаят със 

свои колеги от сродни училища в Бордо и ще обменят опит с тях в 

сферата на ПОО. 

Реализацията на проекта ще продължи и през 2012  г. 

 

Цел 3.4. Подобряване на здравната култура, развитие на масовия спорт и туризъм 

и обогатяване на духовните ценности 

 през 2011 г. информационната кампания за повишаване на здравната 

култура на населението по въпросите на: борбата против 

тютюнопушенето и наркотичната зависимост, здравословни и безопасни 

условия на труд, въпросите на семейното планиране и др. включва 57 

проведени беседи, от които 15, проведени от  БМЧК Исперих и 42 от 

медицинските специалисти от детските и учебни заведения и 480 броя 

раздадени информационни материали; 

 проведените от здравния медиатор беседи са 36, а раздадените 

информационни материали 250. Последните са получени от  РЗИ, отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет 

на БЧК – гр.Разград. 

 във връзка с прилагането на общинска програма за борба със социално 

значими заболявания - хипертония, инсулт, инфаркт, диабет, рак, СПИН 

е проведена  информационна кампания в няколко направления: 

 Здравни беседи и разпространени информационни материали  сред 

учениците с цел предпазването от ХИВ/СПИН,   полово предавани 

болести и употреба на наркотици.  

 Брой проведени беседи 14, от които 7 са проведени от БМЧК Исперих; 

 Брой раздадени информационни материали 600; 

 Брой раздадени презервативи -500 от БМЧК ; 

 Организирани и проведени  кампании за запознаване с начините за 

предпазване от най-разпространените инфекциозни и незаразни 

заболявания (с насоченост към сърдечно - съдовите заболявания); 
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 Периодично провеждане на беседи от медицински специалисти, 

здравния медиатор за борба със социално значими заболявания - хипертония, инсулт, 

инфаркт, диабет, рак; 

 Брой проведени беседи 30; 

 Брой раздадени информационни материали 250; 

Материалите /диплянки, плакати/ са получени от РЗИ  отдел „Профилактика на 

болестите и промоция на здравето”   и Областен съвет на  БЧК гр.Разград.  

Сътрудничеството между отделните институции в общината, работещи с деца, 

допринесе за положителния ефект от изпълняваните дейности, заложени в програмата 

за 2011 година. 

 В общината се работи активно върху разработване и прилагане на 

програми за масов спорт. През 2010 г. е приета Стратегия за развитие 

на физическото възпитание и спорта в общ. Исперих за периода 2010-

2020 г., която много активно се прилагаше и през 2011 г. В изпълнение 

на Стратегията през м.февруари се проведоха традиционните 

Ученически игри по тенис на маса (с 50 участници), по бадминтон (с 40 

участници), по баскетбол (с 60 уч-ци), по волейбол (с 60 уч-ци), по 

футбол (със 100 уч-ци) и по хандбал (с30 уч-ци); през м.март в 

областни първенства по футбол и волейбол взеха участие общо 140 

души; през м.май в общинския кръг «Млад огнеборец» се представиха 

33 участници, проведе се и традиционния Национален крос-кънтри 

«Стоте могили» с над 100 участници от цялата страна. Община 

Исперих за поредна година беше домакин на републиканските 

първенства по волейбол за момичета 5-7 клас и за момчета 8-10 клас; 

през м.септември с участието на 150 души се проведоха конни 

надбягвания и народни борби, а в края на годината бяха определени и 

най-добрите състезатели на община Исперих за 2011 г. 

 

През отчетния период се наблюдава повишено търсене на мерките и програмите 

за заетост. В условията на криза НП ”ОСПОЗ” продължава да е успешна антикризисна  

мярка, целяща да снижи нивото на безработица. Водеща през отчетния период е 
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ОПРЧР, която се прилага по всички действащи приоритетни направления, схеми и 

операции. Като водещ проблем може да се посочи продължаващия спад на броя 

подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките. Все още в 

Дирекция „Бюро по труда” присъстват голям брой лица, преминали курсове за 

квалификация, но без трудова реализация. Стартирането на програми за заетост и 

обучение занапред трябва да се предхожда от предварително проучване на 

съществуващите и бъдещите потребности, наличните подходящи бенефициенти и 

прогнозата за ефективна реализация на местния, националния и европейски пазар.  

 

Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие  

 Разработване на система за наблюдение на Общинския план за развитие, 

обхващаща източници, начини и периодичност на събиране, обработка и 

анализиране на информацията, съгласно чл.78, ал.2, т.1 от Правилника за 

прилагане на ЗРР 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване 

на миграцията;  

 Активно включване на младежите и гражданите в местните инициативи; 

 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и 

общината, както и подкрепа за създаване на различни бизнес сдружения и 

организации;  

 Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на 

традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за въвеждането 

на нови селскостопански производства.  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  
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 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  

 Създаване още по-добри условия на живот, чрез благоустрояване на населените 

места и изграждане на съвременна пътна, техническа и социална 

инфраструктура; 

 Продължаване изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на 

техническата и социалната инфраструктура;  

 Подкрепа на селскостопанските производители в усилията им да затворят кръга 

на производство, като изграждат преработващи за селскостопанската си 

продукция предприятия;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Реализиране на различни инициативи, опазващи културното наследство, 

подобряващи информираността и достъпа до културните обекти;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

 Създаване на условия и възможности за повишаване на чуждоезиковата 

подготовка на местното население и особено на младите;  

 Повишаване информираността на работниците и служителите за техните и на 

работодателите им права, свързани с професионалната квалификация и 

преквалификация.  
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Запазва се тенденцията за  превес на предлагането над търсенето на работна 

сила. 

По данни на ТСБ гр.Разград при последното преброяване на населението в 

страната на територията на община Исперих живеят 22 692 души. 

Разпределението по полов признак и трудова активност е както следва: 

Признак Исперих 

Мъже 11286 

Жени 11406 

Всичко 22692 

под трудоспособна възраст 8606 

Трудоспособна възраст 8519 

над трудоспособна възраст 5567 

Всичко 22692 

 

Демографските процеси в района се характеризират с намаляване на 

раждаемостта и стареене на населението и засилена миграция към големите градове и 

чужбина, в още по–голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. 

Икономически активното население в община Исперих е 9113 души. 

Равнището на безработица към 31.12.2012 г. в региона е 25,7% /2342 д./, както и 

през 2011 г. и продължава да е значително над средното за страната. В края на 

анализирания период нивото на безработица за страната е 11,5%. 

През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска 

безработица, която се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2012г. броят на жените възлиза 

на 1235 /52,8%/, от всички регистрирани. Безработните жени преобладават в групата 

без квалификация – 78,5% спрямо общия брой на регистрираните жени, като тези с 

основно и по – ниско образование са 73% от групата. 

Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна 

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са  228 – 

7,1 % от всички регистрирани, сред тях 145 – 63,6 % са жени /спрямо общия брой лица 

от рисковите групи/. 
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Относителният дял на младежите  до 29 години е 17,7% от всички 

регистрирани, при 18,2%  за същия период на 2011 г. Младежката безработица в 

рамките на региона на ДБТ има своя специфика, която не се променя: липса на 

професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация предимно в 

селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния период е сравнително добра – 

24% от всички постъпили на работа през периода са младежи до 29 г., при 21,4% за 

същия период на 2011 г. Наблюдава се положителен ръст, което е показател за 

продължаващия процес на повишена конкурентноспособност на трудовия пазар и 

сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, въпреки 

отрицателните показатели, които я характеризират по-горе. 

Запазват се високите абсолютни стойности на регистрираните безработни без 

квалификация. 

Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без 

специалност продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е 

водеща за района. За периода  продължава да е водещ първичния пазар. Продължава да 

намалява въздействието на НП «От социални помощи към осигуряване на заетост”, на 

пазара на труда. С изключителен ефект продължава да бъде схема «Развитие» по 

ОПРЧР, както и стартиралата схема «Подкрепа за заетост», като се отбелязва тяхната 

продуктивност и ефективност, както по отношение на наети безработни лица след 

обучение, така и по отношение на включването им в заетост за извършвани дейности 

след това. Продължаващото действие на икономическата криза и съпътстващите я 

признаци оказват влияние за намаляване броя на заетите и освобождаване на част от 

заетите от всички отрасли, основно от търговията и услугите. 

От новорегистрираните безработни в ДБТ най-голям е делът на тези, освободени 

от сектор „Услуги” – 1021 /37,5%/,  от отрасъл „Държавно управление”- 624 (23%), 

следван от отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“ – 185 (6,8%). Висок е 

процентът и на освободените  от сектор „Индустрия”-  304 /11,2/, отрасъл 

“Преработваща промишленост”- 209 (7,7%).., както и от сектор „Аграрен”-  352 

/12,9%/, включващ селско и горско стопанство, лов и риболов. 

ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2012 г. е общо 2918 (в т. ч. 

новорегистрирани 2723 и 195 с възстановена регистрация), при 2869 за същия период 
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на 2011г. Налице е  увеличение от 49 лица, като абсолютен отрицателен прираст или 

1,6% като темп на прираста .През отчетния период 1498 безработни лица са постъпили 

на работа, при 1610 за същия период на 2011г. 

Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1454 – 97,1% от всички постъпили на 

работа при  1544 – 96% за същия период на 2011г. 

Обявените през 2012г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния  и 

вторичния трудов пазар са  1397 при  1582 за същия период на миналата  година.  

Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава намаление на 

общо обявените в ДБТ СРМ със 185(13%). Въпреки продължаващия процес на 

затихваща рецесия, местният пазар е със запазени относителни стойности и показва 

стабилност, и дори ръст в обявените работни места основно на първичния пазар в 

сектора на шивашката промишленост и селското стопанство. Съществено влияние 

оказват действащите схеми по ОПРЧР, схемите «Ново начало», «Развитие», както и 

новостартиралата през м.юли схема «Подкрепа за заетост». С  голяма тежест по 

отношение на квалификация и последстваща заетост е схема «Развитие» на ОПРЧР.  

Тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Продължава да се наблюдава стабилност 

на заетите, въпреки че една част от тях са освободени във връзка с временни 

затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци отново на работа.Това 

определя по-малкия брой на търсене на допълнителна работна ръка. През периода се 

забелязва повишаване на регистрираните, но това не оказва съществено влияние при 

подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент от регистрираните с 

нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка и за включването 

им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на труда. 

Крупни работодатели от сезонния бранш за периода са: земеделски фирми като 

“Агротайм”ООД, “Караджа ФАГ” ООД и водещите земеделски кооперации – ЗПК “Хан 

Аспарух” гр.Исперих,  “Агротида” ООД, ЕТ “Салимет”, с.Делчево и др., с доказан 

потенциал, фирми от строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , «Пашев и 

синове» ООД. 

Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на 

пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани крупни работодатели, 

които да развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват влияние върху него.  
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Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2012г. са 656, при 803 за 

същия период на 2011г.  

 

Заявени СРМ през  2012г. 

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2012г. 

 

 

Фирми, предприятия, обявили 

над  5 СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 113 частна селскостопански 

работници 

ЕТ «Лейбер» с.Старо селище 20 частна селскостопански 

работници 

«Караджа ФАГ » ООД гр.Исперих 17 частна механизатори 

ЗК «Бъдеще» с.Вазово 7 частна механизатори 

«Рони 2007» ООД гр.Исперих 38 частна шивачки 

«Мелиса текстил» ООД, с.Подайва 28 частна шивачки 

Община Исперих 40 общинска охрана 

«Агро Кай» ЕООД гр.Исперих 12 частна механицзатори 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Заявени СРМ 276 158 148 228 78 44 43 116 110 87 57 52 1397 

На първичен 

пазар 

43 72 126 78 78 44 35 30 90 24 19 17 656 

По 

насърчителни 

мерки 

0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 14 3 33 

Програми за 

заетост 

233 86 21 135 0 0 8 86 20 63 24 32 708 

В т.ч.НП СПОЗ 208 0 18 0 0 0 0 0 0 0 22 30 278 
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ОУ «Христо Ботев» гр.Исперих 18 общинска учители 

«Хан Аспарух» АД гр.Исперих 10 частна общи работници 

ЗПК «Хан Аспарух» гр.Исперих 10 частна механизатори 

«Ахинора» АД гр.Исперих 6 частна шивачки 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- охрана; 

- шивачки. 

Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и 

мерки за заетост) през анализирания период са 741. За същия период на миналата 

година техният брой е 779. Налице е намаление с 38 СРМ. Делът им възлиза на 53%, 

при 49,2% за същия период на предходната година, което показва запазена тенденция 

на повишение делът на обявените места на първичния пазар.  

По форма на продължителност на трудовия договор, основно заявените СРМ са 

със срочен характер.  

ТД «Бюро по труда» Исперих води активна политика по заетостта. 

Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 660 фирми, /при 727 

за периода на 2011г/., от които 24 държавни, 612 частни и 24 общински. 

Новокартотекирани са 27 работодатели  за периода, 67 са отпаднали от вниманието на 

трудовите посредници и не са в качеството си на картотекирани в действащата база  за 

2012г. 

В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи 

дейност на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да 

се подберат подходящи безработни лица. 

Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е 1454 и 

съставлява  97,1% от постъпилите на работа общо през анализирания период 

Към 31.12.2012г. са проведени 3 трудови борса на територията на ДБТ-Исперих, 

на която са разкрити 33 работни места, които са заети от регистрирани в ДБТ Исперих 

безработни. 
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През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за 

обмен на работна сила. 

 - Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската 

мрежа за заетост EURES . 

Към 31.12.2012г. има 13 консултирани  безработни лица по подадени заявки в 

европейската мрежа за заетост. 

 

Мерки за стимулиране на работодателите. 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29 - годишна 

възраст на пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и младежи до 29 годишна възраст 

с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални 

заведения /чл.36/2  от ЗНЗ/. 

По чл.36 ал.1 от ЗНЗ през анализирания период на 2012 г. работят 11 лица, 

сключени са нови 11 договора с работодатели и  нововключени са 11 безработни лица.   

По чл.36ал.2 от ЗНЗ през 2012 г. е сключен 1 договор с 1 работодател, разкрито е 

1 СРМ и 1 безработно лице е включено в заетост. 

Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица 

/чл.55в от ЗНЗ/. 

По чл.55в от ЗНЗ през анализирания период на 2012 г. работят 3 лица. 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване 

на професионална квалификацияи/или стажуване на безработни младежи до 29 

години /чл.41 от ЗНЗ/. 

По чл.41 от ЗНЗ през 2012 г. има 1 работило лице.  

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване 

на професионална квалификация чрез стажуване и/или чиракуване /чл.46/. 

По чл.46  от ЗНЗ през 2012 г. работят 2 лица,  има 1  новоразкрито работно  място 

и едно безработно лице е включено в заетост.  

Насърчаване на работодателите да наемат безработни на непълно работно 

време /чл.51 от ЗНЗ/. 

По чл.51 от ЗНЗ за 2012г. работят 3 лица, 3 сключени договора и 3 новоразкрити 

работни места.  
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Насърчаване на работодатели да наемат безработни с трайно намалена 

трудоспособност (чл.52 от ЗНЗ). 

По чл.52, ал.1 за анализирания период на 2012 г. работят 4 лица, сключени са 4 

нови договора, нововключени са 4 безработни лица.  

По чл.52, ал.2 от ЗНЗ  за анализирания период на 2012 г. работят  2 лица, 

сключени са 2 договора, разкрити са 2 работни места и 2 безработни лица са включени 

в заетост.  

Насърчаване на работодатели да наемат безработни самотни майки или 

майки с деца до 3 годишна възраст  (чл.53 от ЗНЗ) и майки с деца  от 3 до 5 

годишна възраст   /чл.53а от ЗНЗ/. 

По чл.53 от ЗНЗ  за  анализирания период на 2012 г. са работили 3 лица, сключени 

са  2 договора с 2 нови работни места. 

По чл.53а от ЗНЗ за периода на 2012 г. работят 3  лица, новосключен е 1 договор и 

1 безработно лице е включено в заетост. 

Насърчаване на работодатели да наемат безработни, изтърпели наказание 

“лишаване от свобода”  (чл.55 от ЗНЗ). 

По чл.55 от ЗНЗ през 2012г. няма движение през периода, както и  за аналогичния 

период на 2011г. 

Насърчаване на работодателите да наемат лица за чиракуване и обучаване 

от наставник /чл.55г/. 

По нея през 2012 г. няма движение през периода, както и за аналогичния период 

на 2011 г.   

Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени над 50 и мъже над 

55 години  (чл.55а от ЗНЗ). 

По чл.55а от ЗНЗ  за анализирания период на 2012г. са  работили 5 лица, 

сключени са 4 нови договора с новоразкрити 4 работни места и 4 безработни лица са 

нововключени в заетост.  

Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран 

транспорт на наетите работници и служители (чл 57а от ЗНЗ). 

През анализирания период на 2012 г. няма движение по мярката.  



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

127 

Запазва се тенденцията на повишено  търсене  на преференции по атрактивните 

мерки, като чл. 36 ал.1, 41, 46, 52 ал.1 и ал.2, чл.55а, чл. 53 и 53а,  които са свързани с 

изплащане на заплати и осигуровки и без последващ ангажимент към безработното 

лице и разкритото  работно място.  

Увеличава се търсенето на преференции по чл.55а за включване на безработни 

лица над 50 години.  

Наблюдава се особено траен интерес към чл.52, ал.2, за лица с увреждания, 

отговарящи за включване в сезонни дейности.  

Изразходваните средства за 2012 година са 54 330,00 лв. – 59% от плана.  

Програми за заетост и обучение   

Национална програма  «От социални помощи към осигуряване на заетост" 

По процедура НП «СПОЗ»- 2012г. има подадени общо 31 проекта от двете 

общини (Исперих и Самуил), от тях 31 проекта са одобрени и по всички 31 проекта са 

сключени договори за 2012 год., като през 2011г. има подадени  30 проекта, от които 30 

одобрени и с тях са сключени договори.  

По сключените договори за 2012г. са  разкрити  226 нови работни места и  са 

работили средно  229 лица /214 за периода на 2011г./. В аварийни дейности  са разкрити 

средно 167  работни места  /195  за 2011г./, по проекти са разкрити 62 работни лица и 64 

безработни лица са включени в заетост.     

Във връзка с реализацията на програмата, регулярно се провеждат срещи с 

работодателите, с кметовете на общини и кметства,  на които се акцентират основните 

аспекти по изпълнение на дейностите, отчетността и контрола на работещите лица.  

През 2012г. специалистите от Д”БТ”- Исперих направиха 190 проверки по 

обектите на работещите по програмата. 

НП  „Старт на кариерата” 

През анализирания период по програмата работят 4 безработни младежи при 2 за 

същия период на 2011г. 

Програма "АХУ" 

За анализирания период на 2012 година са сключени 2 договора: 1 в община 

Исперих и 1 в община Самуил с разкриване на 27 СРМ и 27 безработни лица са 
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включени в заетост. За 2011г.са включени в заетост 27 безработни лица, които  работят 

като личен асистент.  

Програма "Помощ за пенсиониране" 

През 2012 г. няма сключени договори по  НП “Помощ за пенсиониране”, поради 

липса на безработни лица, отговарящи на условията на програмата . Същото се отнася и 

за 2011 г.  

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания 

През анализирания период на 2012 година  работят  7 лица .   

Изразходвани средства по програми  390 422  лв.- 96 % от плана. 

 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

Схема «Аз мога» 

По схема “Аз мога” приключиха  обученията за професионална квалификация и  

за ключова компетентност.  През периода на действие на схемата  са подадени 194 

заявления от работещи лица, като 142 от тях са одобрени за включване в обучение. 

Завършили към края на отчетния период са 140 лица, от тях 22 са получили 

професионална квалификация.  

Схема «Аз мога повече» 

По схема “Аз мога повече” продължават обученията за професионална 

квалификация и  за ключова компетентност.  През периода на действие на схемата  са 

подадени 162 заявления от работещи лица, като 72 от тях са одобрени за включване в 

обучение. Приключили са 5 курса. Завършили към края на отчетния период са 53 лица, 

от тях 25 са получили професионална квалификация. Направени са 44 проверки. 

Схема «Отново на работа» 

През периода на действие на схемата 22 безработни лица са подали заявление и 22 

са включени в обучение и 15 в заетост, 20  семейства – родители на деца от 1 до 3 

години, са подали заявления и 17 са одобрени за включване в схемата. 

Схема «Развитие» 
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Издадени са 626 ваучера, 626 безработни лица са включени в обучение 

професионална квалификация, 610 са завършили обучение и 579 безработни лица са 

включени в заетост.  

Направени са 52 проверки на провежданите обучения и 332 проверки на 

работодателите и заетите лица.  

Схема «Ново начало» 

Подадени са 46 заявки от 46 работодатели за 52 нови работни места.  Подадени са 

43 заявления от безработни лица. Разкрити са 36 работни места и 36 безработни са 

включени в заетост.  

Схема “Предприемчиви българи” 

По схемата са включени в обучение 20 лица по компонент 1 и 20 лица са 

завършили обучение. 

Схема “Подкрепа за заетост” 

През периода на действие на схемата  26 работодатели  са подали заявление за 

включване в схемата, 10 са  сключили договори за  заетост и са разкрити 80 работни 

места. 80 безработни лица са включени в заетост .  

Схема «Отново на работа» 

През  отчетния период 75 безработни лица са получили посреднически услуги, 25 

лица, от които 8 новонаети и 17 заети,  са подали заявления, 6 са включени във 

въвеждащо обучение и  5 лица са завършили обучението  в заетост. 5 лица ползват 

транспортни средства по схемата.  

В условията на криза схемите по ОПРЧР продължават да са успешно решение и 

качествена антикризисна мярка, целяща да снижи нивото на безработица и така да даде 

препитание на най-уязвимите лица в неравностойно положение.   

Водеща по отношение на активната политика през отчетния период е ОП 

”Развитие на човешките ресурси”, която се прилага по всички действащи приоритетни 

направления, схеми и операции. 

Като водещ проблем от постоянен характер може да се подчертае  

продължаващия спад на броя подходящи бенефициенти в групите, захранващи 

програмите и мерките. Спадът се дължи на липсата на достатъчен брой безработни 
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лица отговарящи на условията за различните програми, както и намаляване на броя на 

лицата на месечно подпомагане, основен източник за повечето от тях. 

Все още в ДБТ присъстват голям брой лица, преминали курсове за квалификация, 

но без трудова реализация. Продължава да стои потребността от страна на 

работодатели в епизодични случаи на търсене на професии със специфичен характер, 

например инженерни специалности от хранително- вкусовата или машиностроителната 

промишленост.  

Стартирането на програми за заетост и обучение задължително трябва да се 

предхожда от предварително проучване на съществуващите и бъдещите потребности, 

наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за ефективна реализация на местния, 

националния и европейски пазар, особено в момента на действаща криза и нейните 

специфични особености, проявяващи се на местния пазар. 

 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от 

Общинския план за развитие  

Визията, заложена в ОПР, е община Исперих да се превърне в предпочитано място 

за развитие на бизнеса с модерно и конкурентноспособно селско стопанство и лека 

индустрия,  предпочитано място за живот, с добре балансирана техническа и социална 

инфраструктура, където развитието на човешкия фактор се опира на знанието, хората 

живеят и се трудят пълноценно, а съхранените традиции, природа и богато културно-

историческо наследство я превръщат в предпочитана туристическа дестинация. 

Приоритетни за развитието на общината са дейностите, подкрепящи местното 

икономическо развитие, привличането на инвестиции и повишаване на заетостта. 

Основната цел в тази насока е оползотворяване на местните суровинни източници 

в преработвателни предприятия на местна почва; технологично обновление и 

повишаване на качеството, повишаване уменията и квалификацията на 

предприемачите, стопанските ръководители и специалистите, както и подкрепа за 

желаещите да стартират собствен бизнес 

Приоритет в икономическото развитие е и увеличаване дела на частния сектор, 

подкрепа за малките и средни предприятия и обвързването им с големите такива.   
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Общинската стратегия за устойчиво развитие има за цел създаване на местен 

капацитет и изграждане на подходящи структури за устойчиво икономическо развитие 

и заетост чрез разработването и управлението на проекти, финансирани от 

Структурните фондове и  Кохезионния фонд на ЕС  /СФКФ/.  

 

От стратегическо значение за общината са и дейностите, свързани с 

развитие на културния, селския и еко туризъм, съхранението на местните 

традиции и опазване на културно- историческото наследство и археологическо 

богатство на региона. 

 

Формулираните в общинската стратегия приоритети въвеждат конкретни 

параметри във визията за развитие, като тяхното постигане е обвързано с правилно 

определяне на целите, идентификация на съответстващи на целите мерки и 

разработване на конкретни дейности и проекти. 

След направения преглед за изпълнението на ОПР по приоритети могат да се 

отчетат следните резултати: 

 

По Приоритет І.  

Балансирано и устойчиво местно икономическо развитие на основата на 

традиционни и ресурснообезпечени отрасли и внедряването на нови  производства. 

 

Цел 1.1. Създаване на условия за пазарно ориентиране и повишаване 

конкурентноспособността на селскостопанското производство в общината. 

1.1.2 Създаване на нови трайни насаждения с качествен посадъчен материал, 

конкурентноспособен видов и сортов състав: 

 с нови овощни насаждения са засадени 106,394 дка  

 с нови насаждения – орехи – 17,613  дка. 

 1.1.4. Подобряване качеството на селскостопанската продукция: 

 Извършено е прекатегоризиране на 9 броя животновъдни ферми, като 

същите са получили I категория 
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Цел 1.2. Развитие на МСП, подпомагащи бизнеса структури и увеличаване на 

заетостта в общината 

1.2.2 Повишаване ефективността на управление на общинската собственост: 

- в община Исперих, отдел „Общинска собственост” се поддържат регистри за 

видовете общинска собственост на хартиен и електронен носител. Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 год.  е приета 

с Решение № 22 по Протокол № 5 от 03.02.2012 год. на ОбС – Исперих, допълнена с 

Решение № 39 по Протокол № 8 от 06.03.2012 год. на ОбС-Исперих с нови 2 имота за 

продажба и 2 имота за ликвидиране на съсобственост, с Решение № 78 по Протокол № 

14 от 27.06.2012 г. на ОбС – Исперих с нови 6 имота за продажба и с Решение 

№151/14.12.2012год. на ОбС-Исперих с един имот за продажба.  

В изпълнение на тази програма през 2012 г. са организирани и проведени. - 71 

търга, от които 36 са публични  с явно наддаване  за отдаване под наем на помещения и 

имоти и 35 са за продажба на имоти и вещи. Приходите от продажби са на обща 

стойност  479 832,50  лева, а от  наеми са на обща стойност 378 784,76 лева. 

През годината са продадени 8 броя застроени поземлени имоти и нежилищни 

сгради на стойност  203 132,10  лева. От определените за продажба 16 имота - 

незастроени дворни места, са финализирани 4 сделки на обща стойност 17 920,80 лева 

През отчетния период най-голям интерес е имало към закупуване на земеделски 

земи. От включените в годишната програма общо 89 имота са  продадени 67, като 

общият размер на приходите е 159 273,80 лева, 

За продажба на стояща дървесина на обекти от гори – общинска собственост 

са сключени два доовора, като постъпленията през годината са в размер на 163 800 

лв. 

Ликвидиране на съсобственост – реализирани са 4 сделки на обща стойност 

1 820,40 лева с ДДС. 

През 2012 г. няма осъществени приватизационни сделки 

Има сключени 3 договора за предоставяне на концесия на водоеми, от които 

приходите са в размер на 3 552,00 лева 

 

http://www.obs.isperih.bg/reshenia/2011a/Protokol5.doc
http://www.obs.isperih.bg/reshenia/2011a/Protokol8.doc
http://www.obs.isperih.bg/reshenia/2012/Protokol14.doc
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1.2.3 Подкрепа на местните предприемачи, МСП 

 от 13.10.2011 г. на територията на община Исперих СНЦ „Местна 

инициативна група – Исперих” изпълнява проект  „Прилагане на стратегии 

за местно развитие за територията на община Исперих”. През 2012 г. беше 

постигнат изключителен напредък в изпълнението на проекта: 

o проведени са  22 информационни срещи за разясняване на 

Стратегията; 

o организирани и проведени 9 семинара и обучения с повече от 100 

участници; 

o на 14-15.12 е проведен първият годишен базар на МИГ-Исперих с 

три тематични форума, информационен уъркшоп на проекти и 

благотворителен базар с участието на над 500 жители на общината; 

o реализирана беше активна радиореклама през м.октомври-декември 

2012 г.; 

o бяха реализирани няколко проучвания за територията на МИГ 

Исперих – проучване нагласите за участие на младите хора от 

територията и нестопанския сектор с проекти към Стратегията; 

актуализиране на базата данни за територията на МИГ Исперих; 

проучване нагласите на представители на уязвимите групи на 

територията за развитие на  нови услуги и местни инициативи в 

услуга на общността; анализ и оценка на територията на МИГ за 

възможностите за развитие на иновативни местни туристически 

услуги и атракции; 

o през отчетния период са подадени 33 проектни предложения по 

мерки от Стратегията, като Комисията за избор на проекти е 

одобрила 29 от тях 

o общият размер на инвестициите, които ще бъдат реализирани от 

проектите, одобрени за финансиране е 1 958 199,62 лв., от които 

1 508 769,86 лв. е безвъзмездната финансова помощ 
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1.2.4. Разработване и осъществяване на програми за алтернативна заетост 

/активно участие на общината и местния бизнес в програми на МТСП/ 

 чрез проекти по НП „ОСПОЗ” през 2012 г. е осигурена заетост на 132 лица 

Основна цел на програмата е сигуряване на заетост и социална интеграция 

на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез 

разкриване на работни места в общополезни дейности. Повишаване на 

конкурентноспособността на безработни лица, обект на месечно социално 

подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на 

професионална квалификация. Повишаване на пригодността за заетост на 

лицата, обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до 

повишаване на уменията и квалификацията. В Програмата се включват 

трудоспособни безработни лица, които са регистрирани в Дирекции “Бюро 

по труда” и са обект на месечно социално подпомагане.  

 

Цел 1.3. Подобряване на туристическия потенциал на общината и развитие на 

туризма 

 

1.3.1. Изграждане обекти на туристическата инфраструктура и среда за отдих в 

общината; 

 поради липса на финансови средства все още не е завършена 

реконструкцията на сградата на музея; в начална фаза е и реконструкцията 

на музейната експозиция в читалището и нейното актуализиране  

 разработването на устройствен план на ИАР „Сборяново” е прекратено, тъй 

като съгласно приетият през 2009 г. Закон за културното наследство, 

изработването на ПУП и планове за управление на национални резервати 

става с решение на Министъра на културата; 

 извършени са ремонти на покрива на Демир баба теке на стойност 7 000 лв. 

и на защитна сграда Гробница №13  на стойност 5 000 лв 

 Проведени са археологически разкопки на Тракийския град и 

Средновековното селище Петрова нива (частично финансирани от СУ и 

МК)  
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 1.3.2  Развитие на нови туристически услуги и туристическа анимация 

 Изработена мобилна изложба „Апогеят на гетската цивилизация, 30 г. от 

откриването на Свещарската гробница", представена в гр.Попово; 

проектира се представяне в Сърбия и Украйна  

 увеличен е броят на предлаганите от ИМ-Исперих популярни материали и 

сувенири, вследствие на договори с местни и външни занаятчии и издатели. 

1.3.3. Съхраняване на културно-историческия потенциал и опазване на местни 

традиции и занаяти: 

 Исторически музей – Исперих е участвал с 22 доклада и научни събщения 

на национално и регионално ниво  

 В рамките на ежегодните Дни на културно-историческото наследство от 

27.09. до 4.10.2012 г. са проведени: Панаир на царевицата и X есенни 

четения „От находката до витрината” ; 

 общият брой организирани изложби от ИМ – Исперих са 19, от които с 

материали от фонда на музея 14, а с материали от други музеи – 5; 

 публикувани научни статии и рецензии през годината общо 14; 

 изнесени лекции в кръжоци, училища, университетски общности – общо 55; 

 общият брой посетители на обектите на ИМ – Исперих е 16 077,  

 Проведена е международна научна конференция "Апогеят на гетската 

цивилизация, 30 г. от откриването на Свещарската гробница", 27-29.09.2012 

 Издадена е книгата на М.Чичикова "Тракийската царска гробница с 

кариатиди" 

 В периода 1.07.2011г -30.04.2012 г.  сдружение „Исперих – ЕКО” с 

подкрепата на служители от ИМ-Исперих, на читалищата в Исперих и 

с.Конево, на местни земеделци и фирми от община Исперих  реализира 

проект „Пеперудена роса коневска – единство на традиции и бъдеще”, 

финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи”, 

програма „Живо наследство”. Основните дейности по проекта бяха 

насочени към запазване и популяризиране на автентичните обичаи 

„Пеперуда” и „Герман” от с.Конево чрез включването на младежи на 

възраст от 17 до 18 години с различна етническа принадлежност. В гр. 
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Троян в „Музеят и градът” бяха представени възстановените обичаи 

Пеперуда и Герман в Исперих”. 

 

 

Цел 1.4. Привличане на инвестиции и стартиране на нови производства 

1.4.1 Промоциране и утвърждаване на община Исперих като привлекателна 

територия за инвестиции 

 През 2012 г. приключи изпълнението на проект «FoodNet – 

Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за 

въвеждане на екологични иновативни подходи в агробизнес сектора в 

трансграничния регион Вълчелеле – Ситово – Исперих”  по програма 

Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., по който 

община Исперих бешее партньор на община Вълчелеле /Румъния/.  

Организирани са редица събития и изпълнени разнообразни дейности за 

постигане на основната цел на проекта – подкрепа за икономическото и 

социалното развитие на румъно-българския трансграничен регион чрез 

насърчаване на иновациите и партньорството между аграрния бизнес, 

изледователските институти, местните власти и НПО. Общностите от 

региона Вълчелеле-Ситово-Исперих се нуждаеха от по-добри 

комуникационни и икономически връзки, за да се възползват от 

сравнителните предимства на зоната за земеделско развитие. 

За преодоляване на тези ограничения по проекта се организираха 

маркетингови посещения на място във фермите и земеделските стопанства в 

общините-партньори, които  позволиха на румънските и българските 

участници да оценят лично възможностите за търговия и обмен на опит. 

Проведени са проучвания на профилите на общините и на агро-бизнеса, 

агро-практиките и сравнителните регионални предимства 

Всеки от партньорите оборудва по проекта своя FoodNet информационна 

точка, чрез която ще се поддържа информационния обмен между всички 

заинтересовани страни и след приключване на проекта. 

По проекта са организирани и 4-ри обменни визити. При две от тях в 
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Румъния е посетен изследователски институт в гр. Фондуля и ферми в 

района на Вълчелеле, а по време на втората визита представители на 

агробизнеса и производители на храни съвместно участваха в земеделско 

изложение във Вълчелеле. Другите две учебни визити бяха организирани, 

съответно от общините Ситово и Исперих за земеделски производители от 

региона на Вълчелеле. Румънските партньори имаха възможност да посетят 

крупни производители на зърно, както и производители на различни 

хранителни продукти – сирене, кашкавал, боза, мед, ръчно точени кори, 

вино и др.      При едно от посещенията партньорите взеха участие в 

търговско изложение в гр.Силистра, където посетителите дегустираха 

изключителните вкусови качества на продуктите, произвеждани в 

трансграничния регион. В изложенията със свои продукти взеха участие ЕТ 

„Айдемо – Гюлшен Ехлиман”, гр.Исперих – производител на домашно 

точени кори и домашна юфка, ЕТ „Бей-Бер – Бейсим Бейтулов”, с.Тодорово 

– производител на боза „Ориент” и мандра „Борисов и син” ЕООД, с.Лъвино 

– производител на бяло саламурено сирене. 

 

През 2012 г. се наблюдава сравнително добър ръст на изпълнение на мерките и 

дейностите по Приоритет 1. Макар и с по-слаби темпове, продължава процесът на 

създаване на нови трайни насаждения и подобряване качеството на 

селскостопанската продукция  

Все още са слаби  резултатите в изпълнението на  цел 1.2. Няма внедрени нови 

технологии и високотехнологични производства, които биха повишили 

конкурентноспособността на местните фирми. Реализирането на Стратегията за местно 

развитие и кандидатстването на местните фирми и земеделски производители за 

финансиране по обявените мерки към стратегията ще даде тласък на  търсенето на  

начини за разнообразяване на фирмения асортимент и вида на производството, което 

може да осигури по-добро позициониране на фирмите в условията на пазарна 

икономика. Като цяло с трайно установена тенденция на запазване и стабилизиране са 

услугите. 
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За комплексното подобряване на пазарната и бизнес инфраструктурата се изисква 

още: обновяване на техническата инфраструктура, осигуряване на съвременно и 

качествено обслужване, обучение, изграждане на местни и международни мрежи, 

активизиране на местните структури, преференции за бизнеса, изграждане на 

устойчиви ПЧП, съвместни проекти и т.н. 

В подкрепа на насърчаването на местната икономическа активност за привличане 

на сродни производства е участието на Община Исперих в проект «FoodNet – 

Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане 

на екологични иновативни подходи в агробизнес сектора в трансграничния 

регион Вълчелеле – Ситово – Исперих” по ОП „Трансгранично сътрудничество 

Румъния-България”. По проекта беше разработен двуезичен WEB портал /www.vis-

foodnet.ro/ с база данни за агробизнеса в целевия регион Вълчелеле – Исперих – 

Ситово и търговска информация относно отглежданите продукти и култури. Целта му е 

да информира, рекламира и насърчава комуникацията между аграрния бизнес, 

изследователските институти, местните власти и НПО-та. 

Развитието на туризма е една от най-сериозните възможности за икономическо 

развитие в общината. Реализираните стъпки в тази област, както и направените 

инвестиции от страна на местната власт са потвърждение, че е налице амбиция и воля 

за осигуряване на условия за развитието на туризма 

Като сериозен недостатък може да се отбележи липсата на частна инициатива в 

сферата на туризма, за което говорят и данните от ТБ на НСИ. В областта на 

хотелиерството и ресторантьорството развиват дейност 39 стопански субекта, но в 

същото време броят на реализираните нощувки все още е незадоволителен. Само 5 са 

средствата за подслон на територията на общината. 

 

Приоритет ІІ. 

Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване 

средата и условията на труд и живот  

 

Цел 2.1. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа 

инфраструктура 
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2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, подобряване на 

общинската пътна инфраструктура и улична мрежа; 

 С общински средства беше извършен Текущ ремонт на IV-то класен път с. 

Свещари – с. Райнино с дължина 2 км на стойност 106 996.84 лв. 

 Текущ ремонт на улици в гр. Исперих на стойност 51 138.60 лв 

 през 2012 г. по проект на община Исперих „Рехабилитация на обществени 

зелени площи в град Исперих”, финансиран по Програма за развитие на 

селските райони, мярка 322 приключи благоустрояването на най-гъсто 

населените квартали в град Исперих чрез рехабилитация на парковите и 

междублоковите  пространства и изграждане на детски площадки в кв.38 и 

кв.46 на ж.к. „Васил Априлов” и бул. „Шести септември”. Проектът е на 

обща стойност 1 269 682 лв.. 

 През април 2012 г. приключи успешно и проект “Обновени улици – 

привлекателни населени места”, по който бяха ремонтирани десет улици в 

десет населени места на стойност 1 065 547 лв: 

1. ул. “Марица” с. Делчево; 

2. ул. “Ангел Кънчев” с. Тодорово; 

3. ул. “Марица” с. Средоселци; 

4. ул. “Дунав” с. Белинци; 

5. ул. “Янтра” с. Духовец; 

6. ул. “Хан Аспарух” с. Вазово; 

7. ул. “Мургаш” с. Лудогорци; 

8. ул. “Н. Й. Вапцаров” с. Старо Селище; 

9. ул. “Спартак” с. Малко Йонково; 

10. ул. “Мадара” с. Йонково 

 Приключи успешно и проект «Реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища на територията на община Исперих”, обект на който бяха общински 

пътища RAZ 3048 (Исперих - Вазово) от км 0+000 до км 4+929, дължина 

4.929 км и SLS 2045 /III-235, Окорш - Звенимир/ Паисиево - граница общ. 

(Дулово - Исперих) - от км 2+700 до км 7+486, дължина 4.786 км или с обща 

дължина 9 715 м; на обща стойност 1 889 860 лв. 
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 и през 2012 г. община Исперих извърши опресняване и боядисване на 

пешеходни   пътеки и паркинги, както и подновяване на пътни знаци 

 

 Цел 2.2. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална 

инфраструктура. Развитие на социалната интеграция и социалните услуги. 

2.2.1.Подобряване на общинския сграден фонд и ремонт на социалната 

инфраструктура /учебни, здравни, социални и културни заведения /: 

 през 2012 г. е извършен основен ремонт за подобряване на енергийната 

ефективност на сградата на Дом за деца „Лудогорие” гр. Исперих. Беше 

подменена дограмата, извършен вътрешен ремонт на стаите, ел., ВиК и ОВ 

инсталациите. Направени са нови санитарни възли и бани, подмяна на котли 

и бойлери и автоматична система, монтаж на соларна система за топла вода. 

Направен е основен ремонт на покрива и топлоизолация на стени. Всичко на 

стойност 487 262 лв. 

 Със средства от МОН е извършен основен ремонт с цел оптимизация 

на училищната мрежа на ОУ „Хр. Ботев” гр. Исперих и ОУ „Хр. 

Ботев” с. Лудогорци - подмяна на дограма, основен бояджийски 

ремонт в класните стаи, поставяне на ламиниран паркет, направа на 

нови тоалетни плюс доставка на обзавеждане и оборудване, 

закупуване на училищен автобус за осигуряване на транспорт за 

пътуващите ученици на обща стойност 466 348 лв. 

 С общински средства е извършен основен ремонт на покрива на ЦДГ 

„Щастливо детство” гр. Исперих - цялостен демонтаж на стар покрив, 

направа на нова покривна конструкция, нови цигли, олуци, водосточни 

тръби и казанчета. Ремонт на ел. инсталацията и монтаж на нови лампи; 

направа на обшивка на таваните в стаите с PVC профили, ремонт на 

кухненска част и вентилация на стойност 85 136.69 лева  

 През 2012 г. започна реализирането на проект „Услуги за социално 

включване на деца настанени в ДДЛРГ”, по който ще бъдат извършени 

ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, в които ще се 

предоставя услугата „Наблюдавано жилище”. Общата стойност на проекта е 
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61241 лева. 

 Започна реализирането на проект за Изграждане на социална 

инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на 

община Исперих, по който ще бъдат извършени дейности по СМР на ЦНСТ 

и ДЦДУ, закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане, закупуване и 

доставка на специализирано транспортно средство, на стойност 909 716 лв. 

без ДДС. Планира се реализацията му да приключи до м. август 2014 г. 

 извършени текущи ремонти на общински училища и детски градини с 

общински средства на стойност 29963 лв.  

2.2.2. Осъвременяване и разнообразяване на материално-техническата база на 

учебните, здравните, социалните и културните заведения: 

 във всички библиотеки на територията на община Исперих частично е 

обновен книжния фонд – 3583 нови книги, като от тях 1652 в Централна 

общинска библиотека „Петя Йорданова”; 

 по проект на Министерство на културата по програма „Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” през 2011 г. 

за Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” са осигурени 7000 лв. 

за закупуване на нови библиотечни единици; 

 През месец ноември  2012 година стартира обучение за придобиване на 

професионална квалификация по професия "Библиотекар" . 

Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към 

Асоциация „Съвременни читалища” съвместно с Българската библиотечно-

информационна асоциация и Централна общинска библиотека „Петя 

Йорданова”, гр.Исперих, регистрирана като втори обучителен център в 

Агенцията по заетостта за област Разград. В продължение на 4 месеца /до 28 

февруари 2013г./ читалищните библиотекари в рамките на 360 учебни часа 

изучават основните дисциплини от учебната програма: Библиотечен 

маркетинг, Справочно-библиографска и информационна дейност, Работа в 

екип, Национални системи на библиотеките в България, Допълнителна 

аналитико- синтетична обработка на документи и др. 

  Обучения на библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - 
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България" за 2012 г. Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е 

съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН 

за развитие. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, 

комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата 

на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши 

степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на 

българските граждани да се приобщят към глобалното информационно 

общество. Oбучение на библиотекари по Направление 3: „Услуги в 

модерната библиотека” в Централна общинска библиотека „Петя 

Йорданова” регистрирана като обучителен център по Програма "Глоб@лни 

библиотеки - България": част 1 от 07.05. - 10.05.2012г. и част 2 от 14 - 

17.05.2012г. През май 2012 г. завърши обучението на 10 библиотекари от 

община Исперих по Направление 3: „Услуги в модерната библиотека” по 

програма "Глоб@лни библиотеки – България"; 

 Обновяване на компютърното оборудване е осъществено в ОУ „Хр.Ботев”,  

с.Лудогорци и ОУ „Отец Паисий”, с Подайва на обща стойност 6623 лв. 

 Реконструкция и  осъвременяване на спортна база в ОУ „Отец Паисий” 

с. Подайва 

Извършени са довършителни дейности на физкултурен салон след основен 

ремонт 

 - оборудвана е фитнес зала със спортни уреди 

- спортната площадка е реновирана, баскетболните табла са сменени  

- заложени са нови футболни врати 

 През 2012 г. са разкрити, обзаведени  и оборудвани  здравни кабинети в 19 

целодневни детски градини на територията на Община Исперих, съгласно 

изискванията на Наредба №3 за здравните изисквания в детските заведения и 

училищата. 

2.2.3 Интегриране на групи в социална изолация, хора с увреждания, 

неравностойно положение и малцинствени групи. 

През 2012 г. в община Исперих продължи изпълнението на започналия през ноември 

2010 г. проект «Подкрепа за достоен живот» по Схема за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 – 5.2.09 „Алтернативи”, дейност 

„Личен асистент”, по който община Исперих е партньор на АСП за периода 

08.11.2010г. –  18.12.2012г. с бюджет 412 489, 46 лв. 

Целеви групи по Проекта са: 

3. Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от 

постоянна грижа/обслужване, в т. ч. деца с трайни увреждания, които да 

отговарят на едно от следните изисквания: 

 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и 

степен на увреждане, с определена чужда помощ; 

 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и 

степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по – нисък процент – с 

установена невъзможност за самостоятелно самообслужване към момента на 

оценка на потребностите; 

 деца на възраст до 16 год. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане 

или деца на възраст от 16 до 18 год. с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.  

4. Лица в трудоспособна възраст, които са безработни, заети – незаети и самонаети, 

неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по 

реда и условията за ранно пенсиониране). 

Ползватели на услугата от 10.01.2011 до 18.12.2012г. са 87 потребители при 

капацитет 60 лица. 

 През отчетната 2012 г. на територията на Община Исперих се реализира и 

Проект „Нов избор – развитие и реализация”. По него са назначени 216 лица 

на сл. длъжности - работник в озеленяването, работник поддръжка на пътищата 

и работник в строителството, разпределени по населените места в общината за 

срок от една година. През отчетната година в Община Исперих продължават да 

работят по същия проект 28 озеленители от 13.04.2011 г. до 13.04.2012 г. и 32 

души пътна поддръжка за период от 15.04.2011 – 15.04.2012 г. 

Основни дейности по проекта са: предоставяне на професионално обучение на 

одобрени от работодателите безработни лица от целевата група; осигуряване на 

заетост след успешно завършване на професионално обучение на лицата. 
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Представители на целевата група по проекта са безработни лица, 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - лица над 50-годишна възраст; 

младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни лица. 

 Проект „Подкрепа за заетост” – 19 назначени лица на длъжност – Портиер, 

разпределени по населените места в община Исперих за срок от една година. 

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост, преимуществено на лица 

от  уязвимите групи на пазара на труда.  

Представители на целевата група са: безработни лица, регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска професионална 

квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско образование и 

безработни от етническите малцинства. 

 През 2012 г. чрез Оперативна програма „Административен капацитет” по проект 

„Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на стажове в държавната 

администрация” е назначено едно лице, което проведе стажа си в Общинска 

администрация – Исперих, Дирекция ”Архитектура, управление на 

собствеността, териториално и селищно устройство” за периода от 29.10. 12 г. 

до 29.11.2012 г. 

 През 2012 г. по Национална програма „Старт на кариерата”  - в Общинска 

администрация – Исперих е назначено едно лице за срок от 9 месеца.  

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или 

висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. 

Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, 

които са завършили висше образование и са регистрирани в дирекция „Бюро по 

труда”; 

  Домашен социален патронаж в гр. Исперих е заведение, което се утвърди през 

годините в предлагането на социални услуги, извършвани в обичайната 

домашна среда, като: 

- Доставяне на храна; 

- Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 
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- Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения 

и занимания в дома или извън него; 

- Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

- Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; 

 

През 2012 г. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 100 лица при 

капацитет 170. 

През 2012 г. община Исперих реализира дейности по социална услуга 

„Обществена трапезария” за 90 лица, като ДСП им предостави обяд на два етапа. 

Първия етап от 01.01.2012 – 30.04.2012 год. на стойност 16 632.00 лв., вторият от 

01.10.2012 – 31.12.2012 год. на стойност 12 474.00 лв. 

Целевата група включва:  

- Лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 от ППЗСП; 

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 

- Скитащи бездомни деца и лица.  

 през 2012 г. по проект „Нов избор – развитие и реализация” на ОПРЧР за 

периода до 13.04.2012 г. е осигурена работа за 28 озеленители и 32 души пътна 

поддръжка. 

 

2.2.4. Развитие капацитета на институциите и НПО за предоставяне на 

алтернативни социални услуги за деца и възрастни 

 Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” 

Исперих функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на Общински 

съвет-Исперих от заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49. КСУДС 

„Лудогорие” е самостоятелно юридическо лице,  организационна структура на Община 

Исперих,  в който се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, 
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както следва: 

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2; 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността с капацитет 10 юноши 

и девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 

Ползватели на услугата  са  деца, младежи и девойки на възраст от 16 до 20 

години, настанени при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето или в 

Закона за социално подпомагане. Услугата  ПЖ е предназначена за:  

 Младежи и девойки над 16 годишна възраст, с дълъг институционален престой, 

за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до 

семейната среда; 

 Младежи и девойки, навършили 18 годишна възраст - до завършване на средно 

образование 

 Младежи и девойки от общността, които са над 16 годишна възраст, но поради 

една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип поради 

невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда. 

През 2012 г. услугата се е ползвала от 16 младежи и девойки. В 10 от случаите 

потребителите я ползват повече от една година.  За този период ПЖ са напуснали 6 

младежи и девойки: 4-поради завършване на средно образование, 1-по собствено 

желание, 1-по решение на екипа. Всички  затворени случая са на потребители, 

навършили пълнолетие.От напусналите 3 продължават образованието си - 2 в 

университети, 1- в ПГ по СС „Хан Аспарух“, 2 са с хронични заболявания и не работят, 

1 е безработен. През 2012 г. в Преходно жилище  има 6 нови настанявания. От тях 2 

случая идват от институцията, 1 – от друга услуга в КСУДС „Лудогорие”, 2 - от 

семейства в общността. През по - голямата част от периода Преходно жилище работи 

при пълнен капацитет. В края на периода в услугата има 4 случая, ползващи я повече от 

една година. Всички потребители на услугата са ученици- 8 в ПГ по СС „Хан Аспарух” 
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и 2 - в Гимназия „Васил Левски”. За периода 3 младежи са били стипендианти по 

програмата „1000 стипендии“  като общият брой на спечелените от тях стипендии е 4. 

В края на периода услугата се ползва от 3 пълнолетни и 7 непълнолетни потребители. 

През месеците юли и август  7 ползватели на услугата участваха в младежки 

обмен, осъществен с финансиране по Програма „Младеж”  в Люксембург, където 

съвместно със свои връстници от Люксембург осъществяваха различни дейности, 

опознавах а друга култура и начин на живот, обменяха идеи за общо бъдеще в ЕС. 7 

младежи бяха на 9-дневен лагер в гр. Обзор. 

През месец декември  потребителите  на услугата бяха включени в обучителна 

програма за действия при бедствия и аварии, катастрофи и оказване на първа помощ. 

Проведени бяха 10 обучителни теми.  

В услугата работи екип от трима социални работници, единият от които е екипен 

ръководител. При необходимост потребителите на услугата се консултират от 

психолога в  КСУДС „Лудогорие” и други специалисти от общността. 

Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с капацитет 20 

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.   Доставчик на услугата е Община Исперих. 

 Ползватели на услугата  са деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства 

През 2012 година общият брой потребители, ползващи услугата ЦОП са  95, 

от които:  ползващи услугата  с направление от Отдел ”Закрила на детето”- 90, 

ползващи услугата с доброволна заявка от страна на клиента – 5. 

Център за настаняване от семеен тип 1 /ЦНСТ/ е социална услуга – резидентен 

тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от 

семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните  

потребности  на децата и насочени към развиване на социална компетентност и 

подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, развиване на 

способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 

обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и 

формиране на собствена идентичност. Услугата  ЦНСТ 1 е с капацитет 12 деца. 
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Предназначена е за деца на възраст от 3 до 12 години, като в някои случаи, по 

преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на възраст не по-

голяма от 14 години. 

През 2012 година услугата работи с пълен капацитет. През 2012г. настанените 

потребители със съдебно решение са 14, като има 2 затворени случая, при които е 

постигната основната цел, а именно: реинтеграция в семейната среда.   

През 2012г. за постигане на заложените цели, освен по основния пакет документи 

по който работи всеки ментор, бяха представени и теми по обучителна програма 

„Книга на живота”. В групата бяха включени  5 / пет/ деца, пред които бяха разгледани 

съответните теми със заложени цели. 

Център за настаняване от семеен тип 2 /ЦНСТ/ е социална услуга – резидентен 

тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от 

семействата им. 

Предназначена е за деца на възраст от 12 до 18 години, като в някои случаи, по 

преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на възраст не по-

голяма от 20 години. 

През 2012 година услугата работи с пълен капацитет. През 2012г. настанените 

потребители със съдебно решение са 13, като 1 от потребителите е насочен за 

ползване на друг тип резидентна услуга-Преходно жилище. 

 

Цел 2.3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси. 

    Програмата за опазване на околната среда на Община Исперих е разработена на 

основание чл.79, ал.1  от Закона за опазване на околната среда и приета от ОБС – 

Исперих с Решение №54, по протокол №9 от 28.05.2008г. и съдържа 4 тома, както 

следва: 

– Програма за опазване на околната среда – том І; 

– Програма за управление на дейностите по отпадъците – том ІІ; 

– Раздел „Лечебни растения“ – том ІІІ; 

– Раздел„Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите”-

том IV. 
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 2.3.1. Ефективно управление на отпадъците на територията на община Исперих; 

 През 2009 г. e получена Заповед от Директора на РИОСВ за 

преустановяване  експлоатацията на Общинското депо за неопасни 

отпадъци, находящо се в с. Лъвино. От 15. 06. 2010 г. има сключен договор с 

Община Разград за приемане на обработените отпадъци в Регионалното депо 

за неопасни отпадъци, находящо се в гр. Разград, който е действащ и към 

момента.  

 Община Исперих има изготвен „Технически проект за рекултивация на 

съществуващо общинско депо. За същия има излязло Становище от РИОСВ 

с Изх. № 3688/26.11.2010г. С проекта е кандидатствано през 2011 г. пред 

МОСВ за финансирането му по реда на ПМС №209/2009г.  

 По отношение на отпадъците в община Исперих има организирано 

обслужване на всички  населени места в Общината. С договор за възлагане 

на обществена поръчка №174 от 01.10.2009 г. дейността по сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО от населените места на Община Исперих е 

възложена на фирма “А.С.А. България” ЕООД, която обслужва общината и 

през 2012г. За целта са поставени 501 бр. контейнери тип “Бобър” с обем 

1,1м³ и 115 броя малки кошчета за отпадъци с тегло до 10кг. в централните 

части на населените места в общината, които са собственост на фирмата 

изпълнител. Честотата на събиране на отпадъците е четири пъти месечно за 

град Исперих, а за селата два пъти месечно по утвърден график със Заповед 

от 26.10. 2011г.  

Поддържане на чистотата на територията на общината включва следните 

дейности:  

1. Събиране и извозване но ТБО от контейнери тип БОБЪР – 1,1 

м
3; 

2. Обслужване на кошчета за отпадъци с тегло до 10 кг.; 

3. Поддържане на чистотата на улици, тротоари, площадни 

пространства; 

4. Снегопочистване; 
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5. Озеленяване. 

Средномесечното количество на депонирания отпадък на 

Регионално депо - Разград през 2012г. е приблизително 690.287 кг.  

 по отношение на опасните отпадъци в общината е реализиран проект за 

събиране, транспортиране и съхранение на негодни пестициди в ББ кубове.  

Местоположението на ББ кубовете е в с. Тодорово, Исперих. Там се 

съхраняват 19 090 кг твърди и  12 276 литра течни негодни пестициди с 

изтекъл срок на годност. 

Дейността по депонирането на негодните пестициди се осъществява в 

стоманобетонни контейнери. При временното съхранение на третираните в 

контейнери залежали пестициди не се налагат мерки за сигурност - капакът 

на контейнера след замазката и хидрофибизацията му практически го 

херметизира, а конструкцията на контейнера го осигурява якостно и 

противоземетръсно. Състоянието на ББ кубовете се следи ежемесечно и 

се води отчетност. Към настоящия момент те са в сравнително добро 

състояние, няма нарушение на целостта им, няма течове. 

  по отношение на разделното събиране на отпадъци Община Исперих има 

сключен договор с „ЕКОПАК България” АД за организиране на система за 

разделно събиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от 

опаковки на територията на общината, с подизпълнител „А.С.А. България” 

ЕООД. През 2007г. са поставени общо 40 комплекта цветни контейнери. До 

настоящия момент има заличени два пункта. На техните места не са 

поставени нови контейнери. Към 31.012.2012г. вида и техническите 

параметри за разделно събиране на отпадъците от опаковки са както следва: 

- 35 сини контейнери, тип „Ракла с обем 101м³- за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

-38 жълти контейнера, тип „Ракла с обем 101м³- за събиране на пластмасови 

и метални отпадъци от опаковки; 

- 36 зелени контейнера, тип „Ракла с обем 101м³- за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки. 
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 Графикът за извозване на събраните отпадъци от съдовете за разделно 

събиране е два пъти месечно за пластмасовите и хартиени отпадъци от 

опаковки и един път месечно за отпадъците от стъкло.  

Количества на разделно събраните отпадъци от опаковки на територията       

на гр.Исперих за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.:  

   Сини контейнери(за хартия и картон)- 21070 кг. 

   Жълти контейнери(за пластмаса и метал)- 8400кг. 

   Зелени контейнери(за опаковки от стъкло)- 8240кг. 

 През 2012 г. са констатирани следните нерегламентирани сметища на 

територията на общината : 

-гр. Исперих - намират се в земеделски земи в местността „Пунар 

екинлик”; 

- гр. Исперих - местността „Мезар къшла” 

- гр. Исперих - промишлена зона, парк по ул. „Ангел Кънчев”  

Нерегламентираните сметища, намиращи се в местностите  „Пунар екинлик” 

и „Мезар къшла” са почистени, а тези в промишлена зона са в срок на 

изпълнение. 

 Почвите в Община Исперих са подложени на водна ерозия (главно 

обработваеми земи с наклон над 6 градуса), ветрова ерозия (основно в 

равнинните и обезлесени райони и засяга предимно обработваеми площи) и 

иригационна ерозия (засяга всички поливни площи с наклон над 2 градуса). 

В последните години по икономически причини последната е силно 

намаляла. 

 

Цел 2.4. Подобряване на административното обслужване на населението и 

оптимизация на предлаганите услуги. 

2.4.1. Изграждане на информационна система за видовете услуги и въвеждане на 

ефективна система за предлагане на услугите: 

 осигурен е достъп до интернет във всички кметства на общината; 

изградени са три нови локални мрежи; 4 WiFi точки; въведен е продукт за 

електронно деловодство и  информационна система "Сиела". 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

152 

 Започна подготовката за въвеждане на програмен продукт за контрол на 

решенията към Общинска администрация 

 Предстои въвеждане на програмен продукт "Счетоводство" в с. Подайва и 

в с. Свещари, общ. Исперих 

 Започна подготовката за повишаване готовността за въвеждане на 

електронно правителство. 

2.4.2. Систематизиране на документацията и архива на общината и въвеждане на 

система за обработката им по електронен път: 

 Започна подготовката за въвеждане на програмен продукт за контрол на 

решенията към Общинска администрация 

 Предстои въвеждане на програмен продукт "Счетоводство" в с. Подайва и 

в с. Свещари, общ. Исперих 

 Започна подготовката за повишаване готовността за въвеждане на 

електронно правителство. 

2.4.3. Повишаване квалификацията на служителите от общинската 

администрация, обслужването, управленска и комуникационна компетентност 

 През отчетния период в обучения за повишаване на квалификацията и 

уменията са включени над 20 служители: 

- „Работа с програмните средства за автоматизация на дейностите в 

отделите по ЕСГРАОН в общинските администрации – 6 души; 

- „Реформата в оценяването и заплащането в Държавната администрация, 

проблеми по прилагането на Закона за държавния служител” – 2 души 

- „Дискусия по прилагането на новата нормативна уредба за държавната 

служба и предстоящи дейности във връзка с бюджетната процедура”- 1 

човек 

- „Коментар на измененията в правилника за приложения на ЗОП и анализ 

на новите образци на документи от редактора на форми, свързани с 

измененията на ЗОП” – 2 души; 

- „Промени в нормативната уредба за възлагане на обществени поръчки” – 

2 души 

- „Държавни символи, кметска институция, подготовка, планиране и 
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организиране на обществени прояви” – 2 души 

- „Стратегическо планиране” по проект „Мисия Благоденствие” на 

Областна администрация Разград – 6 души 

 

Приоритет II е с висок процент на изпълнение. Провеждана е целенасочена 

политика за подобряване на пътната инфраструктура, уличната мрежа, ВиК мрежата, 

ефективността на енергопотребление, социалната инфраструктура като се търсят  

възможности за финансиране на общинските проекти с европейски средства. Според 

възможностите на бюджета общината финансира най-неотложните текущи ремонти и 

закупуването на оборудване за учебните и социални заведения. Реализирани са редица 

дейности в сферата на опазването на околната среда, както и за подобряване на 

административното обслужване. 

 

На 26.06.2012 г. е подписан договор с УО на Оперативна програма „Околна 

среда” за безвъзмездно финансиране на най-мащабния проект на територията на 

Община Исперих „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Исперих” на стойност 

48 190 848.лв. Община Исперих има ангажимента да осигури собствени средства в 

размер на 1 577 661 лв. Проектът предвижда изграждане на 100 % канализацията на 

гр.Исперих, реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на ПСОВ – 

Исперих /биологично стъпало/. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2014 г. 

Свързването на всички жители на гр.Исперих към новоизградената канализация и 

подобреното пречистване на питейната вода ще допринесе съществено за по-доброто 

качество на живот в града. 

 

Все още не е решен проблемът с нерегламентираните сметища на различни 

места в общината. Ангажираността на населението по отношение на отпадъците се 

ограничава с подаването на жалби и сигнали за наличието на нерегламентирано 

изхвърлени отпадъци на територията на общината. По-голямата част от хората все 

още смятат, че тяхното задължение за опазване на околната среда приключва със 

заплащането на такса битови отпадъци. 
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Община Исперих очаква одобрение на внесения в МОСВ „Технически проект за 

рекултивация на съществуващо общинско депо”.  

От голямо значение е предприемането на мерки от страна на общината за 

рекултивация на нарушените площи, защото това е бавен процес, който отнема години. 

На територията на „НОВА КАРИЕРА” ООД - гр. Исперих, кариера „Драгомъж” 

съществуват 1,8 хектара нарушен терен, който се нуждае от рекултивация.  

 

От социалната инфраструктура особен акцент е поставен върху подобряването на 

сградния фонд на училищната мрежа и социалните заведения. 

 

През 2012 г. общината продължава да води много активна социална политика, в 

подкрепа на което са многото реализирани проекти по програми на МТСП  и 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».  Основните социални услуги, 

които предоставя общината, са „социален патронаж” и отглеждане и възпитание на 

деца, лишени от родителски грижи, в Дом за деца  ”Лудогорие”.  

 Чрез проектите, които общината реализира съвместно с ТД „Бюро по труда”, 

гр.Исперих и „Социално подпомагане”- Исперих, се цели създаване на по-добри 

условия за интеграция на групите в социална изолация на територията на общината. 

Община Исперих в лицето на нейния кмет г-н Бейсим Басри получи награда за 

"Работодател на годината" - 2012. Общинска администрация Исперих е класирана на 

второ място в страната, като получи приз в категорията "Работодател, наел най-много 

безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда”. Община 

Исперих беше единствена в областта с награда от форума. 

През отчетния период са предприети редица стъпки, чиято цел е подобряване на 

административното обслужване и достигане на европейските стандарти за модерна 

публична администрация. 

Другият немаловажен ефект от тази административна практика е превенция на 

корупцията и по-голяма публичност и прозрачност в работата на общинската 

администрация. Изключително важно за постигането на европейските стандарти в 

администрацията е повишаването на квалификацията на общинските служители. 
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Приоритет ІІІ. 

Развитие на човешките ресурси и адаптирането им към изискванията на 

европейския пазар, осмисляне на свободното време. 

 

Цел 3.2. Създаване на благоприятна среда за реализация на децата и младежите  

 към НЧ „Съзнание 1891”- гр.Исперих през 2012 г. развиват дейност 9 

постоянно действащи колективи – Смесен хор за туристически и 

патриотични песни „Лудогорско ехо”, група за народни песни „Ахинора”, 

детска група за народни песни, балетна формация „Форте”, детска вокална 

група „Теменуга”, детски танцов състав, детска музикална школа, школа по 

театрално изкуство и оркестър „Жен-Шен”. Повече от 140 участници на 

възраст от 7 до 65 години са включени в 9-те колектива.  

Много успешна е годината за всички читалищни колективи.  

 Групата за народни песни е с Диплом от Международен фолклорен 

фестивал „Нестия – Балканик 2012” в гр.Балчик. 

 Детска вокална група „Теменуга” е с грамота от XVI Старопланински 

събор „Балканфолк 2012” в гр.Велико Търново; 

 Детска музикална школа е с грамоти от Международен конкурс за 

забавна песен в гр.Горна Оряховица 

 Детска група за народни песни, детски танцов състав и оркестър 

„Женшен” са с грамота от Общобългарски младежки фолклорен събор „С 

България в сърцето” в гр.Каварна 

 Смесен хор „Лудогорско ехо” е с грамота от XXIV Национален песенен 

празник „Песните на България” 

 Балетна формация „Форте” е с три втори места и една грамота от XIV 

Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрий-

денс в гр.Бургас 

 Школата за театрално изкуство е с второ място от II Национален 

фестивал „Майстори на късия шеговит разказ „Зевзек 2012” в Каспичан  
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Цел 3.3. Прилагане на образователни програми ориентирани към промените на 

трудовия пазар и  “образование през целия живот”. 

3.3.1. Подготовка и адаптиране на човешките ресурси за заетост в условията на 

пазарна икономика 

 През 2012г. 985 търсещи работа лица са получили индивидуално 

професионално информиране и консултиране.В групови форми за 

професионално ориентиране за периода на 2012г.са включени 256 лица. 

 През 2012 г. обученията за възрастни се провеждат основно по  

ОПРЧР: “Аз мога”, “Аз мога повече”, “Развитие”, “Отново на работа” ,”По-

близо до работа” и ”Предприемчиви българи”,  Компонент 1. 

По схема “Аз мога ” са обучени 142 лица, от които 22 за професионална 

квалификация и 120- за КК 

По схема “Аз мога повече” са обучени 53 лица, от които 25 за 

професионална квалификация и 28- за КК. 

Издадени са ваучери  и са включени в обучение  626 безработни лица  по 

схема на ОП РЧР “Развитие”. По схемата са завършили обучение 610 

безработни лица като 579 от тях са включени в заетост.  

По схема “Отново на работа”  са обучени 16 безработни лица, като 15 от 

тях са започнали работа като «Детегледачи». 

По схема “По-близо до работа” са обучени въвеждащо обучение  6 

новонаети лица 

По схема «Ново начало» са подадени  46 заявки от 46 работодатели  за 52 

нови работни места.  Подадени са 43 заявления от безработни лица. 

Разкрити са 36 работни места и 36 безработни са включени в заетост.  

По схема “Предприемчиви българи” са включени в обучение 20 лица по 

компонент 1 и 20 лица са завършили обучение. 

По схема “Подкрепа за заетост” 26 работодатели  са подали заявление за 

включване в схемата, 10 са  сключили договори за  заетост и са разкрити 80 

работни места. 80 безработни лица са включени в заетост .  



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

157 

По схема «Отново на работа» през  отчетния период 75 безработни лица са 

получили посреднически услуги, 25 лица, от които 8 новонаети и 17 заети,  

са подали заявления, 6 са включени във въвеждащо обучение и  5 лица са 

завършили обучението  в заетост. 5 лица ползват транспортни средства по 

схемата.  

 

В условията на криза схемите по ОПРЧР продължават да са успешно решение и 

качествена антикризисна мярка, целяща да снижи нивото на безработица и така да даде 

препитание на най-уязвимите лица в неравностойно положение. 

 

3.3.2.Повишаване квалификацията на преподаватели от общообразователни 

училища и професионалната гимназия 

 И през 2012 г. Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан 

Аспарух” в гр. Исперих продължи работата си по двугодишен проект „По 

следите на нашето културно наследство в Европа” в партньорство с 

училища от Маджионе (Италия), Бисбал д'Емпорда (Испания), Карпентра 

(Франция), Перама (о. Крит – Гърция), Флореф (Белгия) и Бъкъу (Румъния). 

Проектът се изпълнява по програма „Учене през целия живот”, секторна 

програма Коменски – многостранни училищни партньорства, 

администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси – 

София.  

Основната цел на проекта е да проследи културното наследство на 

държавите-партньорки в Европа. Тя ще бъде постигната чрез проучване и 

представяне на личност от региона, в който се намира училището-партньор. 

В продължение на две години учениците ще създават документи на френски 

и английски език, ще работят по общи теми като празници, традиции на 

региона и други. Създаден е блог, където всеки един от партньорите 

публикува своите материали, а ученици и учители имат възможност да ги 

коментират.  

От ПГ по СС „Хан Аспарух” участват 21 ученика от ІХ до ХІІ клас от 

специалностите „Селски туризъм” и „Земеделско стопанство” и 7 учители.  
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 по друг проект "Успехът ни утре зависи от днес!" на Професионална 

гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" гр. Исперих, в дейности 

са включени  двадесет ученици, обучавани в специалностите: 

Механизация на селското стопанство, Земеделец и Растителна защита и 

агрохимия. Проектът е по Дейност Мобилност на Секторна програма 

"Леонардо да Винчи", Програма "Учене през целия живот". 

Основната цел на  проекта е да подобри знанията и практическите 

умения в областта на професионалното обучение, а също да подобри 

качеството на обучението, да увеличи мобилността на учениците. 

Конкретните цели, към постигането на които е насочено проектното 

предложение, са: да се подобрят знанията, уменията, компетенциите и 

квалификацията на 20 потенциални участника от ПГ по СС в сферата на 

Селското стопанство, направление „Лозарство”; да се повиши 

атрактивността на професионалното образование и обучение в Община 

Исперих;  

При подготовката и реализацията на мобилността се осъществява 

взаимодействие и сътрудничество между ПГ по СС Исперих и AFEC 

EUROPE Франция като представители на две европейски държави, 

имащи отношение към професионалното образование и обучение;  

През м.юни 2012 г. група ученици от ПГ по СС посетиха гр.Бордо във 

Франция, за да осъществят предвидения по проекта стаж в областта на 

лозарството. Практиката на българските ученици се проведе в реална 

работна среда – земеделски стопанства със собствени лозови масиви и 

селскостопанска техника. През двете седмици от стажа учениците от 

Исперих научиха повече за начините за засяване на лозите, обработката 

на почвите, технологията на винопроизводството и др. Наблюдаваха 

работата на специализираната селскостопанска техника и участваха в 

настройката на прикачения инвентар и агрегатите. През сводното от 

работа и учене време, момчетата от Исперих имаха възможност да се 

запознаят с историята и културата на града и региона. Културната 

програма включваше и обиколка на Париж с туристическо корабче. За 
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осъществената практика учениците получиха документа EUROPASS 

мобилност и Сертификат от AFEC EUROPE 

 

Цел 3.4. Подобряване на здравната култура, развитие на масовия спорт и туризъм 

и обогатяване на духовните ценности 

 през 2012 г. информационната кампания за повишаване на здравната 

култура на населението по въпросите на: борбата против тютюнопушенето и 

наркотичната зависимост, здравословни и безопасни условия на труд, 

въпросите на семейното планиране и др. включва 63 проведени беседи, от 

които 17, проведени от  БМЧК Исперих и 46 от медицинските специалисти 

от детските и учебни заведения и 560 броя раздадени информационни 

материали; 

 информационните материали са  получени от  РЗИ, отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на 

БЧК – гр.Разград. 

 във връзка с прилагането на общинска програма за борба със социално 

значими заболявания - хипертония, инсулт, инфаркт, диабет, рак, СПИН е 

проведена  информационна кампания в няколко направления: 

 Здравни беседи и разпространени информационни материали  сред 

учениците с цел предпазването от ХИВ/СПИН,   полово предавани болести и 

употреба на наркотици.  

 Брой проведени беседи 24, от които 7 са проведени от БМЧК Исперих; 

 Брой раздадени информационни материали 400; 

 Брой раздадени презервативи -500 от БМЧК ; 

 Организирани и проведени  кампании за запознаване с начините за 

предпазване от най-разпространените инфекциозни и незаразни заболявания 

(с насоченост към сърдечно - съдовите заболявания); 

 Периодично провеждане на беседи от медицински специалисти, 

здравния медиатор за борба със социално значими заболявания - 

хипертония, инсулт, инфаркт, диабет, рак; 

 Брой проведени беседи 40; 
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 Брой раздадени информационни материали 250;  

Материалите /диплянки, плакати/ са получени от РЗИ  отдел „Профилактика на 

болестите и промоция на здравето”   и Областен съвет на  БЧК гр.Разград. 

Сътрудничеството между отделните институции в общината, работещи с деца, 

допринесе за положителния ефект от изпълняваните дейности, заложени в 

програмата за 2012 година. 

 В общината се работи активно върху разработване и прилагане на 

програми за масов спорт. През 2010 г. е приета Стратегия за развитие на 

физическото възпитание и спорта в общ. Исперих за периода 2010-2020 г., 

която много активно се прилагаше и през 2012 г. На територията на 

общината дейност развиват няколко клуба: 

- СНЦ „Херкулес” – гр. Исперих; СК „Вдигане на тежести” – гр. Исперих, 

СК по волейбол „Хан Аспарух”; СК по колоездене „Димитровец”; СК по 

борба и сумо, Футболни клубове в гр. Исперих, с. Лъвино, с. Подайва, с. 

Китанчево, с. Тодорово, с. Старо Селище 

- Община Исперих за поредна година беше домакин на републиканските 

първенства по волейбол за момичета 5-7 клас и за момчета 8-10 клас; 

участие в тях взеха два отбора на ОУ «Хр.Ботев», гр.Исперих, класирани на 

призови места; 

-  в община Исперих се проведе и областно първенство по футбол, на което 

отборът на ОУ «В.Априлов», гр.Исперих се класира за зоналното 

първенство. За зонални първенства са класирани и отборите по баскетбол и 

тенис на маса от същото училище, а за участие в областни първенства – 

отборите по хандбал и бадминтон 

 

През отчетния период се наблюдава повишено търсене на мерките и програмите 

за заетост. В условията на криза НП ”ОСПОЗ” продължава да е успешна антикризисна  

мярка, целяща да снижи нивото на безработица. Водеща през отчетния период е 

ОПРЧР, която се прилага по всички действащи приоритетни направления, схеми и 

операции. Като водещ проблем може да се посочи продължаващия спад на броя 

подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките. Все още в 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

161 

Дирекция „Бюро по труда” присъстват голям брой лица, преминали курсове за 

квалификация, но без трудова реализация. Стартирането на програми за заетост и 

обучение занапред трябва да се предхожда от предварително проучване на 

съществуващите и бъдещите потребности, наличните подходящи бенефициенти и 

прогнозата за ефективна реализация на местния, националния и европейски пазар.  

 

III. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие  

 Разработване на система за наблюдение на Общинския план за развитие, 

обхващаща източници, начини и периодичност на събиране, обработка и 

анализиране на информацията, съгласно чл.78, ал.2, т.1 от Правилника за 

прилагане на ЗРР 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване на 

миграцията;  

 Активно включване на младежите и гражданите в местните инициативи; 

 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и 

общината, както и подкрепа за създаване на различни бизнес сдружения и 

организации;  

 Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на 

традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за въвеждането 

на нови селскостопански производства.  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  
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 Създаване още по-добри условия на живот, чрез благоустрояване на населените 

места и изграждане на съвременна пътна, техническа и социална инфраструктура; 

 Продължаване изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на 

техническата и социалната инфраструктура;  

 Подкрепа на селскостопанските производители в усилията им да затворят кръга 

на производство, като изграждат преработващи за селскостопанската си 

продукция предприятия;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Реализиране на различни инициативи, опазващи културното наследство, 

подобряващи информираността и достъпа до културните обекти;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

 Създаване на условия и възможности за повишаване на чуждоезиковата 

подготовка на местното население и особено на младите;  

 Повишаване информираността на работниците и служителите за техните и на 

работодателите им права, свързани с професионалната квалификация и 

преквалификация.  

 

Към 31.12.2013г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление броя 

на лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава 

устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда, в сегмента 

на трудовата им реализация. 
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Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от Сектор 

„Услуги” –  806/30%/,  от отрасъл „Държавно управление” – 464(17,2%), следван от 

отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 153(5,7%).  

Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” - 219/8,1%/, отрасъл “Преработваща 

промишленост” – 178(6,6%).  

Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по инициатива 

на работодателите от Сектор „Аграрен”– 250/9,3%/, включващ селско и горско 

стопанство, лов и риболов. 

ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2013 г. е общо 2886 (в т. ч. 

новорегистрирани 2028 и 149 с възстановена регистрация), при 2918 за същия период 

на 2012г. Налице е намаление от 32 лица, като абсолютен отрицателен прираст или 1% 

като темп на прираста. През отчетния период 1573 безработни лица са постъпили на 

работа, при 1498 за същия период на 2012г. 

Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1573 – 100% от всички постъпили на 

работа при  1498– 97,1% за същия период на 2012г. 

Обявените през 2013г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния  и 

вторичния трудов пазар са  1467 при  1397 за същия период на миналата  година.  

Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение, на 

общо обявените в ДБТ СРМ с 70(4,8%). Въпреки продължаващия процес на затихваща 

рецесия, местния пазар е със запазени относителни стойности и показва стабилност и 

дори ръст в обявените работни места основно на първичния пазар в сектора на 

шивашката промишленост и селското стопанство. Съществено влияние оказват 

действащите схеми по ОП»РЧР»,приключилите договори по схемате «Ново начало», на 

част по »Развитие», както и  продължаващото действие на схема »Подкрепа за заетост». 

С  най-голяма тежест по отношение на заетост за преиода иза следващият ще бъде 

схема «Подкрепа за заетост» на ОП»РЧР». 

Тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Продължава да се наблюдава 

стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са освободени във връзка с 

временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци отново на 

работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна работна ръка. През 

периода се забелязва повишаване на регистрираните, но това не оказва съществено 
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влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент от 

регистрираните с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка 

и за включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на 

труда. 

Крупни работодатели от сезонния бранш за периода са: земеделски фирми като 

“Агротайм”ООД, “Караджа ФАГ”ООД и водещите земеделски кооперации, ЗПК“Хан 

Аспарух” гр. Исперих, К“Агротида”, ЕТ“Салимет” с.Делчево и др., с доказан 

потенциал,фирми от строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , «Пашев и 

синове» ООД, както и новостартирали с дейност на територията на ДБТ Исперих 

фирми в лицето на «Рони 2007« ЕООД в шивашкия бранш. Въпреки неблагоприятните 

икономически фактори тези фирми стоят стабилно на пазара и развиват дейност. През 

периода няма ново регистрирани крупни работодатели, които да развиват дейност на 

местния пазар на труда и да оказват влияние върху него.  

Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2013г. са 671, при 656 за 

същия период на 2012г. Спрямо аналогичния период на 2012г. се наблюдава леко 

увеличение с 15 места (2%). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в 

БТ СРМ е 45,7% при 47%  за периода на 2012г. 

Заявени СРМ през  2012г. 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X  XI XII Общо 

Заявени СРМ 266 76 111 113 191 114 156 162 141 56 68 16 1467 

На първичен 

пазар 

106 60 97 101 74 47 47 24 62 28 9 16 671 

По 

насърчителни 

мерки 

0 0 0 8 22 0 0 10 8 8 3 0 59 

Програми за 

заетост 

160 16 14 4 95 67 109 128 71 20 56 0 740 

В т.ч.НП 

СПОЗ 

136 0 4 0 4 0 1 128 70 18 55 0 416 
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Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2012г. 

Фирми, предприятия обявили 

над 5 СРМ 
СРМ 

Вид 

собственост 
Професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 86 частна селскостопански 

работници 

ЕТ «Лейбер»с.Старо селище 22 частна селскостопански 

работници 

«Караджа ФАГ » ООД гр.Исперих 7 частна механизатори 

Община Исперих 74 общинска охрана,лични асистенти 

“Семела” ООД 68 частна шивачки 

«Агро Кай» ЕООД гр.Исперих 11 частна механизатори 

 «Север Агро» ЕООД гр.Исперих 19 частна механизатори 

«Салимет» с.Делчево 26 частна механизатори 

«Хан Аспарух» АД гр.Исперих 9 частна общи работници 

«Айваз-Н» гр.Исперих 19 частна общи работници 

«Делта Хим» ЕООД гр.Етрополе 9 частни общи работници 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч. механизатори; 

- лични асистенти 

- охрана; 

- шивачки; 

- общи работници. 

Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и 

мерки за заетост) през анализирания период са 799. За същия период на миналата 

година техният брой е 741.Налице е увеличение с 58 СРМ. Делът им възлиза на 54,5%, 

при 53% за същия период на предходната година, което показва запазена теннденция на 

повишение делът на обявените места на първичния пазар.  

По форма на продължителност на трудовия договор, основно заявените СРМ са 

със срочен характер.  
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ТД «Бюро по труда» Исперих води активна политика по заетостта. 

Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 650 фирми, /при 660 

за периода на 2012г/., от които 24 държавни, 606 частни и 20 

общински.Новокартотекирани са 20 работодатели  за периода, 15 са отпаднали от 

вниманието на трудовите посредници и не са в  качеството си на картотекирани с 

персонал и переспективност в действащата база  за  2013г. 

В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи 

дейност на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да 

се подберат подходящи безработни лица. 

Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е  1573 и 

съставлява 100% от постъпилите на работа общо през анализирания период.  

Към 31.12.2013г. е  проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-Исперих. 

На същата присъстваха 4 работодатели и се обявиха и впоследствие заеха 20 работни 

места. 

През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за 

обмен на работна сила. 

 - Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската 

мрежа за заетост EURES . 

Към 31.12.2013г. има 47 консултирани безработни лица по подадени заявки в 

европейската мрежа за заетост. 

 

Професионално ориентиране и обучение на възрастни  

1. Професионално ориентиране  

През 2013г. 1039 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране.В групови форми за професионално ориентиране за 

периода на 2013г.са включени 353 лица. 

2. Обучение на възрастни  

2.1. През 2013 г. обученията се провеждат основно по  ОП РЧР: “Аз мога повече”, 

“Развитие”, “Отново на работа” ,”По-близо до работа” , “Ново начало” и “Подкрепа за 

заетост”. 
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По схема “Аз мога повече” са обучени 102 лица, от които 50 за професионална 

квалификация и 521- за КК. 

Издадени са 626 ваучери  и са включени в обучение  612 безработни лица  по 

схема на ОП РЧР “ Развитие”. По схема “Развитие” са завършили обучение 610 

безработни лица като 579 от тях са включени в заетост.  

По схема “Отново на работа”  са обучени 26 безработни лица и 25 от тях са 

започнали работа като «Детегледач». 

По схема “По-близо до работа” са обучени въвеждащо обучение  53  новонаети и 

заети  лица. 

По схема ” Подкрепа за заетост” са включени в обучение и заетост 185 лица. 

По схема “Ново начало” са обучени  46 лица и 46 са включени в обучение.     

 

Мерки за заетост и обучение 

 

1. Мерки за стимулиране на безработните лица. 

Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.47 от ЗНЗ/. 

През  2013г. в  «Дирекция Бюро по труда» гр.Исперих есключен 1   договор.   

Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.49  от ЗНЗ/. 

През  2013г. в  «Дирекция Бюро по труда» гр.Исперих има 2   сключени  договори 

 

2. Мерки за стимулиране на работодателите.      

Насърчителни мерки за работодателите. 

 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29годишна 

възраст на пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и младежи до 29 годишна възраст 

с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, касто и младежи от социални 

заведения /чл.36/2  от ЗНЗ/. 

По чл.36ал.1 от ЗНЗ през анализирания период на 2013 г. работят 33 лица, има 21  

нови договори с работодатели и 23  нововключени  безработни лица.   

По чл.36а от ЗНЗ през 2013 г работят 6 лица и са сключени 4 нови договора.  

По чл.36ал.2 от ЗНЗ през 2013 гработят 2 лица по  договори от 2012 г.  
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Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни 

лица/чл.55в от ЗНЗ/. 

По чл.55в от ЗНЗ през анализирания период на 2013г няма нови лица. 

 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване 

на професионална квалификацияи/илистажуване на безработни младежи до 29 

години /чл.41 от ЗНЗ/. 

По чл.41 от ЗНЗ през анализирания период на 2013 г има сключени 7 нови 

договора с 7 нови лица. 

По чл.41 а от ЗНЗ през анализирания период на 2013г има сключени нови 

договора и  5 безработни лица са започнали работа.. 

 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване 

на професионална квалификация чрез стажуване и/или чиракуване /чл.46/. 

По чл.46 от ЗНЗ през анализирания период на 2013г няма нови лица. 

За първите пет наети в микропредприятие / чл.50 от ЗНЗ/. 

По чл.50 от ЗНЗ за анализирания период на 2013г. няма работили лица. 

 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни на непълно работно 

време /чл.51 от ЗНЗ/. 

По чл.51 от ЗНЗ за 2013г. работят 3 лица, 2 сключени договора и 3 новоразкрити 

работни места.  

 

Насърчаване на работодатели да наемат безработни с трайно намалена 

трудоспособност (чл.52 от ЗНЗ). 

По чл.52,ал.1 за анализирания период на 2013г работят 8 лица, 4 сключени 

договора и 4 новоразкрити работни места. 

По чл.52,ал.2 от ЗНЗ за анализирания период на 2013г.е сключен 1 нов договор с 2 

работни места  и 2 безработни лица са а включени в  заетост.  
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Насърчаване на работодатели да наемат безработни самотни майки или 

майки с деца до 3 годишна възраст  (чл.53 от ЗНЗ) и майки с деца  от 3 до 5 

годишна възраст  / чл.53а от ЗНЗ/. 

По чл.53 от ЗНЗ за анализирания период на 2013г. работят 6 лица, 5 сключени 

договора и 5 новоразкрити работни места. 

По чл.53а от ЗНЗ за периода на 2013г. работят 2 лица , сключен е 1 нов договор и 

с 1 СРМ и 1 нововключено лица в заетост. 

 

Насърчаване на работодатели да наемат безработни изтърпели наказание 

“лишаване от свобода” (чл.55 от ЗНЗ). 

По чл.55 от ЗНЗ през периода на 2013г. няма движение през периода. 

 

Насърчаване на работодателите да наемат лица, за чиракуване и обучаване 

от наставник /чл.55г/. 

През периода на 2013г. няма движение през периода, както и за аналогичния 

период на 2012г.   

 

Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени над 50 и мъже 

над 55 години (чл.55а от ЗНЗ). 

По чл.55а от ЗНЗ за анализирания период на 2013г. работят 9 лица, 6 

новосключени договора и 6 новоразкрити работни места.  

 

Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран 

транспорт на наетите работници и служители (чл 57а от ЗНЗ). 

През анализирания период на 2013г. няма движение по мярката.  

Запазва се тенденцията на повишено  търсене  на преференции по атрактивните 

мерки, като чл. 36 ал.1, 41, 46, 52 ал.1 и ал.2, чл.55а, чл. 53 и 53а,  които са свързани с 

изплащане на заплати и осигуровки и без последващ ангажимент към безработното 

лице и разкритото  работно място.  

Увеличава се търсенето на преференции по чл.55а за включване на безработни 

лица над 50 години.  



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

170 

Наблюдава се особено траен интерес към чл.52, ал.2, за лица с увреждания, 

отговарящи за включване в сезонни дейности.  

Изразходваните средства за   2013 година са    68768, лв. – 62,20% от плана. 

 

Програми за заетост и обучение 

 

Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" 

По процедура НП «СПОЗ»- 2013г. има подадени 29 проекта от двете общини, от 

тях 29 проекта са одобрени  и са сключени 31 договори за 2013 год., като през 2012г. 

има подадени  31 проекта, от които 31 одобрени и с тях са сключени договори.  

По сключените общо 31 договора за 2013г. са  разкрити  450 нови работни места и  

са работили 450 лица /249 за периода на 2012г./ В аварийни дейности са разкрити 

302СРМ / 187 за периода на 2012г./, по проекти са разкрити 148 работни лица и 148 

безработни лица са включени в заетост за цялата  2013г. /по проекти са разкрити 62 

работни места и 62 безработни лица са включени в заетост за 2012г./.     

Във връзка с реализацията на програмата, регулярно се провеждат срещи с 

работодателите, с кметовете на общини и кметства,  на които се акцентират основните 

аспекти по изпълнение на дейностите, отчетността и контрола на работещите лица.  

През цялата година  2013г. специалистите от Д”БТ”- Исперих са направили 158 

проверки по обектите на работещите по програмата.  

 

НП”Старт на кариерата” 

През анализирания период по програмата работят 2 безработни младежи при 4 за 

същия период на 2012г. 

 

НП ”Старт в администрацията” 

През анализирания период по програмата работят 5 безработни младежи. 

 

Програма "АХУ" 

За анализиравия период на 2013 година са сключени 2 договора: 1 в община 

Исперих и 1 в община Самуил с разкриване на 45 СРМ и 45 безработни лица са 
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включени в заетост. За 2012г.са включени в заетост 27 безработни лица, които  работят 

като личен асистент.  

 

Програма "Помощ за пенсиониране" 

През полугодието на 2013 г. няма сключени договори по  НП “Помощ за 

пенсиониране”, поради липса на безработни лица отговарящи на условията на 

програмата . Същото се отнася и за 2012 г.  

 

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания 

През анализирания период на 2013 година  работят  15 лица  Има сключени 6 

нови договора и разкрити 7 нови работни места  .  

 

Регионална  програма за заетост 

През 2013г. е сключен 1 нов договор с Община Исперих и са разкрити 10 работни 

места, като 10 безработни лица са започнали работа.  

 

Национална програма" Нова възможност  за заетост" 

През 2013г. са сключени 2 нови договора и са разкрити 11 работни места и 11 

безработни лица са започнали работа. 

 

Изразходвани средства по програми  589291,,00   лв. - 93,20% от плана.  

 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

 

Схема «Аз мога» 

По схема “Аз мога” приключиха  обученията за професионална квалификация и  

за ключова компетентност.  През периода на действие на схемата  са подадени 194 

заявления от работещи лица, като 142 от тях са одобрени за включване в обучение. 

Завършили към края на отчетния период са 83 лица, от тях 22са получили 

професионална квалификация.  
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Схема «Аз мога повече»12 

По схема “Аз мога повече” продължават   обученията за професионална 

квалификация и  за ключова компетентност.  През периода на действие на схемата  са 

подадени 162 заявления от работещи лица, като 131 от тях са одобрени за включване в 

обучение. Завършили към края на отчетния период са 102  лица, от тях 50 са получили 

професионална квалификация.  

 

Схема «Отново на работа» 

През периода на действие на схемата  28 безработни лица са подали заявление и 

26 са включени в обучение и 24 в заетост, 26  семейства – родители на деца от 1 до 3 

години , са подали заявления и 26 са одобрени за включване в схемата. 

 

Схема «Развитие» 

Издадени са 626 ваучера, 626 безработни лица са включени в обучение 

професионална квалификация, 610 са завършили обучение и 579 безработни лица са 

включени в заетост.  

Направени са 169 проверки на работодателите и заетите лица за полугодието  на 

2013г.  

 

Схема «Ново начало» 

Подадени са 47 заявки от 21 работодатели  за 54 нови работни места. Подадени са 

47 заявления от безработни лица. Разкрити са 46 работни места и 46 безработни са 

включени в заетост.  

 

Схема “Предприемчиви българи” 

В схемата са включени в обучение 20 лица по компонент 1 и 20 лица са 

завършили обучение.  
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Схема “Подкрепа за заетост” 

През периода на действие на схемата  39 работодатели  са подали заявление за 

включване в схемата, 37 са  сключили договори за  заетост и са разкрити 185 работни 

места. 185 безработни лица са включени в заетост .  

 

Схема «По-близо до  работа» 

През отчетния период от началото на схемата 96 безработни лица са получили 

посреднически услуги, 53 лица , от които 8 новонаети и 45 заети,  са подали заявления , 

53 са включени във въвеждащо обучение и  53 лица са завършили обучението  в 

заетост. 53 лица ползват транспортни средства по схемата.  

 

В условията на криза схемите по ОПРЧР продължават да са успешно решение и 

качествена антикризисна мярка, целяща да снижи нивото на безработица и така да даде 

препитание на най-уязвимите лица в неравностойно положение.  

 

Водеща по отношение на активната политика през отчетния период е ОП 

”Развитие на човешките ресурси”, която се прилага по всички действащи приоритетни 

направления, схеми и операции. 

 

Като водещ проблем от постоянен характер може да се подчертае  

продължаващия спад на броя подходящи бенефициенти в групите, захранващи 

програмите и мерките. Спадът се дължи на липсата на достатъчен брой безработни 

лица отговарящи на условията за различните програми, както и намаляване на броя на 

лицата на месечно подпомагане, основен източник за повечето от тях. 

Все още в ДБТ присъстват голям брой лица, преминали курсове за квалификация, 

но без трудова реализация. Продължава да стои потребността от страна на 

работодатели в епизодични случаи на търсене на професии със специфичен характер, 

например инженерни специалности от хранително- вкусовата или машиностроителната 

промишленост.  
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Стартирането на програми за заетост и обучение задължително трябва да се 

предхожда от предварително проучване на съществуващите и бъдещите потребности, 

наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за ефективна реализация на местния, 

националния и европейски пазар, особено в момента на действаща криза и нейните 

специфични особености, проявяващи се на местния пазар. 

 

 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от 

Общинския план за развитие 

 

Визията, заложена в ОПР, е община Исперих да се превърне в предпочитано място 

за развитие на бизнеса с модерно и конкурентноспособно селско стопанство и лека 

индустрия,  предпочитано място за живот, с добре балансирана техническа и социална 

инфраструктура, където развитието на човешкия фактор се опира на знанието, хората 

живеят и се трудят пълноценно, а съхранените традиции, природа и богато културно-

историческо наследство я превръщат в предпочитана туристическа дестинация. 

Приоритетни за развитието на общината са дейностите, подкрепящи местното 

икономическо развитие, привличането на инвестиции и повишаване на заетостта. 

Основната цел в тази насока е оползотворяване на местните суровинни източници 

в преработвателни предприятия на местна почва; технологично обновление и 

повишаване на качеството, повишаване уменията и квалификацията на 

предприемачите, стопанските ръководители и специалистите, както и подкрепа за 

желаещите да стартират собствен бизнес 

Приоритет в икономическото развитие е и увеличаване дела на частния сектор, 

подкрепа за малките и средни предприятия и обвързването им с големите такива.   

 

Общинската стратегия за устойчиво развитие има за цел създаване на местен 

капацитет и изграждане на подходящи структури за устойчиво икономическо развитие 

и заетост чрез разработването и управлението на проекти, финансирани от 

Структурните фондове и  Кохезионния фонд на ЕС  /СФКФ/.  
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От стратегическо значение за общината са и дейностите, свързани с 

развитие на културния, селския и еко туризъм, съхранението на местните 

традиции и опазване на културно- историческото наследство и археологическо 

богатство на региона. 

 

Формулираните в общинската стратегия приоритети въвеждат конкретни 

параметри във визията за развитие, като тяхното постигане е обвързано с правилно 

определяне на целите, идентификация на съответстващи на целите мерки и 

разработване на конкретни дейности и проекти. 

След направения преглед за изпълнението на ОПР по приоритети могат да се 

отчетат следните резултати: 

 

По Приоритет І.  

Балансирано и устойчиво местно икономическо развитие на основата на 

традиционни и ресурснообезпечени отрасли и внедряването на нови  производства. 

 

Цел 1.2. Развитие на МСП, подпомагащи бизнеса структури и увеличаване на 

заетостта в общината 

1.2.2 Повишаване ефективността на управление на общинската собственост: 

- в община Исперих, в отдел „Общинска собственост” се поддържат 

регистри за видовете общинска собственост на хартиен и електронен носител. 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2013 г. е приета с Решение № 158 по Протокол №21 от 22.01.2013 

год. на ОбС – Исперих, допълнена с Решение № 189 по Протокол № 25 от 05.04.2013 

год.и Решение № 234 по Протокол № 30 от 18.07.2013 год на ОбС-Исперих. 

През  отчетната  финансова година  са организирани и проведени  46 търга, от 

които 31 са публични с явно наддаване за отдаване под наем и 15 за продажба на имоти 

и вещи.  Реализирани са приходи, както следва: 

- приходите от продажби  -  569 064.37  лева.   

- приходите от наеми  - 313 003.74  лева. 

- приходите от продажба на дървесина  - 266 324.38 лева.   

http://www.obs.isperih.bg/reshenia/2011a/Protokol5.doc
http://www.obs.isperih.bg/reshenia/2011a/Protokol8.doc
http://www.obs.isperih.bg/reshenia/2011a/Protokol8.doc
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І. Разпоредителни сделки с общински имоти. 

1.Продажби на застроени поземлени имоти, жилищни и нежилищни сгради -   

през годината е  продаден 1 брой  имот и приходите са в размер на 22 320,00  лева.: 

1.1. Продажба на жилищна сграда  на наемател, настанен по административен 

ред: 

- Апартамент № 5, вх.А, ет.2 в ЖК „Васил Априлов”, бл.9 при продажна цена на 

стойност 22 320,00 лева. 

 2. Продажба на земеделски земи – през отчетния период най-голям интерес 

имаше за закупуване на земеделски земи. От включените в годишната програма общо 

171 имота са  продадени 63 имота, общия размер на приходите е в размер на 538 516,37  

лева. 

3.Право на надстрояване – учредено е право на надстрояване в гр. Исперих на 

стойност 8228,00 лева.  

 

ІІ. Приходи от продажба на дървесина  - 266 324.38 лева. 

  

IІІ. Отдаване под наем на общински имоти  

Постъпленията през отчетната година са в размер на 313 003,74 лева. По пера 

общинските наеми могат да се разглеждат, както следва : 

1.Наем  от земя – годишния приход е в размер на  151503,13 лева. 

2.Наем от общински жилища – приходите от този вид наем са  в размер на 

19 490,87 лева.  

3. Наем от  нежилищни общински помещения – приходите за отчетния период  са 

в размер на 133 220,70 лева.  

4. Наем от  общински терени и тротоарна площ – приходите за отчетния период са 

в размер на 8789,04 лева. 

 

ІV.Такси  от Общински  пазар 

1.Такси от Общински пазар – Исперих – приходите са в размер на 72 493,10 лева.  

  



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

177 

V.Приватизация  

През отчетната година няма приходи от приватизационнни сделки. 

 

VI.Обшински обекти, предоставени на концесия - от сключени 2 броя договори за 

водоеми през годината, постъпилия   наем е в размер на 3086,40 лева. 

 

1.2.3 Подкрепа на местните предприемачи, МСП 

 от 13.10.2011 г. на територията на община Исперих СНЦ „Местна 

инициативна група – Исперих” изпълнява проект  „Прилагане на стратегии 

за местно развитие за територията на община Исперих”. През 2013 г. беше 

постигнат изключителен напредък в изпълнението на проекта: 

 Проведени са четири публични събития –Хепънинг с МИГ Исперих, с цел 

популяризиране на постигнатите резултати и проучване на мнението 

относно бъдещи проекти и развитие на Стратегията за местно развитие през 

следващият програмен период. 

 Организирани и проведени са 8 информационни срещи с повече от 120 

жители на територията. 

 Проведена една регионална среща на представители на МИГ от страната с 

цел обмяна на опит по прилагане на Стратегиите за местно развитие . 

 На 21 и 22.12.2013 г. бе проведен вторият годишен базар от МИГ- Исперих - 

Регионална среща по ЛИДЕР, с тематичен форум в три сесии, 

информационен уъркшоп на проекти и базар. 

 Обявени са по две покани за кандидатстване с проекти по Мерки 7.1, 111, 

311, 321 и 322 от Стратегията за местно развитие. 

 През 2013 г. в офиса на МИГ Исперих са подадени 31 бр. проектни 

предложения по мерки от Стратегията за местно развитие. 

 Проведени са 9 заседания на Комисията за избор на проекти към МИГ – 

Исперих.  

 Към 01.12.2013 г.  Комисията за избор на проекти е одобрила за 

финансиране 24 проекта. 
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 Общият размер на инвестициите, които ще бъдат реализирани от проектите, 

одобрени за финансиране за 2013 г. е в размер на 1 479 737.32 лв., от които 

972 789.65 лв. – безвъзмездна финансова помощ. 

 Към 03.12.2013 г. са подписани 25 тристранни договори между 

бенефициенти, МИГ Исперих и ДФ „Земеделие“ . 

 ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА 

ПРОЕКТИ КЪМ МИГ ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2013Г. са 28 проекта 

 

По Мярка 7.1  

„Напред към наследството – територията Исперих ни обединява” 

ПРОЦЕДУРА 7.1/2013-1 

 

1. Проект "Електрическа мобилност за Исперих", подаден от СНЦ "Електромобили за 

регионите-Исперих". Проектът има за цел да повиши нивото на информираност за 

новите транспортни технологии и конкретно ползите от електрическите превозни 

средства за опазване на природата, културното наследство и здравето на хората от 

територията на МИГ Исперих. Сума на инвестицията 15 713.20 лв., размер на 

одобрената субсидия 15 713.20 лв. - 100% 

 

2. Проект „На мегдана, на алая - селски празник хората сближава", подаден от Народно 

Читалище „Пробуда 1927" с. Китанчево. Проектът има за цел да възстанови селския 

събор в с. Китанчево, като въвлече в неговата подготовка не само младежи, но и хора от 

различни етноси, които живеят в селото и носят своите традиции. Сума на 

инвестицията 13 268.80 лв., размер на одобрената субсидия 13 268.80 лв. - 100% 

 

ПРОЦЕДУРА 7.1/2013-2 

 

3. Проект „Празник на народната носия „От раклата на баба“, подаден от СНЦ 

"Училищно настоятелство при ЦДГ Мечо Пух". Проектът цели да допринесе за 

съхраняване на културното наследството на територията чрез включването на различни 

поколения и етноси в общи инициативи за възстановяване и популяризирането му, в 

частност е насочен към проучване и опазване разнообразието и самобитността на 
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женските народни носии, разпространени в района. Непосредствената цел на проекта е 

да включи деца, млади семейства и възрастни в организация и провеждане на празник 

на народната носия. Сума на инвестицията 5 641,68 лв., размер на одобрената субсидия 

5 641,68 лв. - 100% 

 

4. Проект. "Творческа работилница за стари занаяти с. Свещари", подаден от СНЦ 

"Родно Лудогорие". Проектът цели укрепване местната идентичност и връзките в 

общността, както и повишаване качеството на живот на местното население, чрез 

подобряване на културните дейности за разнообразяване на свободното време. По 

проект ще бъде създаден клуб по интереси. Участниците в него ще преоткриват и 

претворяват историята и културата на населеното място чрез възраждане на занаят, 

свързан с леене на свещи, от където идва и името на селото. Сума на инвестицията 14 

431,52 лв., размер на одобрената субсидия 14 431,52 лв. - 100% 

 

По Мярка 111 

„Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 

научни знания” 

ПРОЦЕДУРА 111/2013-1 

 

5. Проект „Нови тенденции в организацията и управлението на животновъдното 

стопанство“, подаден от ЦПО към "СиСтаКом" ЕООД. Проектът предвижда 

провеждане на краткосрочен курс на обучение от 30 часа, за да се подобри човешкия 

потенциал в земеделското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване 

на нови умения, да се осигури адекватно равнище на организационните и 

икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите 

тенденции, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на 

природните ресурси. Сума на инвестицията 9992,80 лв., размер на одобрената субсидия 

9992,80 лв. - 100% 

 

 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 
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ПРОЦЕДУРА 111/2013-2 

 

6. Проект "Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с 

европейското законодателство, специфични мерки и дейности в обхвата на екологична 

мрежа Натура 2000, касаещи селското и горското стопанство, производство на енергия 

от биомаса.", подаден от ЦПО към "Бейском" ООД. Проектът предвижда провеждане 

на информационна дейност (семинар) с цел подобряване качеството на човешкия 

потенциал в земеделското и горското стопанство чрез разпространение на знания и 

придобиване на нови умения. Сума на инвестицията 8 895.24 лв, размер на одобрената 

субсидия 8 895.24 лв - 100% 

 

По Мярка: 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства” 

ПРОЦЕДУРА 121/2013-1 

 

7. Проект "Закупуване на земеделска техника", подаден от ЗП Ахмед Мехмед Ахмед. 

Инвестицията цели подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на 

земеделското стопанство чрез подобряване на производствените условия, допринасящи 

за производството на качествени продукти, подобряване и оптимизиране приходите от 

земеделска дейност. Проектът е за закупуване на окопен култиватор с торов апарат, 

култиватор за слята обработка и тракторни валяци хидравлични. Сума на инвестицията 

26 000,00 лв., размер на одобрената субсидия 15 600,00 лв. - 60% 

 

8. Проект "Закупуване на земеделска техника", подаден от ЗК „Единство“. 

Инвестицията цели подобряване и оптимизиране на приходите от земеделска дейност, 

да се намали себестойността на единица продукция, да се повиши качеството. Проектът 

е за закупуване на телескопичен товарач. Предвижда се създаване на едно работно 

място. Сума на инвестицията 119 980,00 лв., размер на одобрената субсидия 47 992,00 

лв. - 40% 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 
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9. Проект "Закупуване на земеделска техника", подаден от ЗПК „Обединение“. 

Инвестицията цели подобряване и оптимизиране на  приходите от земеделска дейност, 

да се намали себестойността на единица продукция, да се повиши качеството. Проектът 

е за закупуване на прикачна пръскачка, компактна дискова брана и центробежна 

навесна торачка. Сума на инвестицията 119 988,00 лв., размер на одобрената субсидия 

47 995,20 лв. - 40% 

 

10. Проект "Закупуване на прикачна техника за обработка на земя", подаден от ЗП 

Орхан Мухарем Етем. Инвестицията цели подобряване и оптимизиране на приходите 

от земеделска дейност, да се намали себестойността на единица продукция, да се 

намалят производствените разходи. Проектът е за закупуване на Сеялка за слята 

повърхност. Сума на инвестицията 20 160,00 лв., размер на одобрената субсидия 12 

096,00 лв. - 60% 

 

11. Проект "Закупуване на земеделска техника", подаден от ЗП Драгомир Георгиев 

Друмев. Инвестицията цели подобряване и оптимизиране на приходите от земеделска 

дейност, да се намали себестойността на единица продукция, да се повиши качеството 

и да се намалят производствените разходи. Ще бъдат закупени машини - пръскачка и 

сеялка за есенни култури. Сума на инвестицията 24 720,00 лв., размер на одобрената 

субсидия 12 360,00 лв. - 50% 

 

ПРОЦЕДУРА 121/2013-2 

 

12. Проект "Модернизация на млекодобивно стопанство", подаден от ЗП Левент 

Реджеб Юмер. Инвестицията цели повишаване на конкурентоспособността на 

стопанството чрез модернизиране на оборудването и технологиите и земеделските 

практики. Проектът е за закупуване на ремарке, хранещо, за животни-миксер вагон, с 

електронна везна и фреза; тороразпръскващо ремарке; рулонна сламопреса. Сума на 

инвестицията 119 941.00 лв., размер на одобрената субсидия 59 970,50 лв. - 50% 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 
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13. Проект "Закупуване на трактор", подаден от ЗП Мустафа Закир Рашид. 

Инвестицията цели да се подобрят и оптимизират приходите от земеделска дейност, да 

се намали себестойността на единица продукция, да се повиши качеството и да се 

намалят производствените разходи. Проектът е за закупуване на земеделска техника - 

трактор. Сума на инвестицията 119 887.00 лв., размер на одобрената субсидия 47 954.80 

лв. - 40% 

 

14. Проект "Закупуване на трактор", подаден от "Агротайм" ООД. Инвестицията цели 

да се подобрят и оптимизират приходите от земеделска дейност, да се намали 

себестойността на единица продукция, да се намалят производствените разходи. 

Проектът е за закупуване на земеделска техника - трактор. Сума на инвестицията 119 

987.00 лв., размер на одобрената субсидия 59 993,50 лв. - 50% 

 

15.. Проект "Закупуване на земеделска техника", подаден от ЗК „Светлина“. 

Инвестицията цели подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на 

земеделското стопанство чрез подобряване на производствените условия, допринасящи 

за производството на качествени продукти, подобряване и оптимизиране приходите от 

земеделска дейност, намаляване на производствените разходи, повишаване качеството 

на продукцията и спазване стандартите на Общността. Сума на инвестицията 41 280,00 

лв., размер на одобрената субсидия 16 512,00 лв. - 40% 

 

По Мярка: 312 

„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 

ПРОЦЕДУРА 312/2013-1 

 

16. Проект "Изграждане на технологичен център за преоборудване, поддръжка и 

производство на електрически превозни средства и зарядни станции", подаден от 

"Белектра" ЕООД гр. Исперих. Проектът цели изграждане на технологичен център за 

преоборудване поддръжка и производство на електрически превозни средства и 

зарядни станции. Инвестицията е за строителство на сграда. Сума на инвестицията 84 

220,85 лв., размер на одобрената субсидия 58 954,60 лв. - 70% 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 
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17. Проект "Оборудване на хижа Ахинора", подаден от ЕТ „Невена Кирилова “ гр. 

Исперих. Проектът цели преоборудване на хижа „Ахинора“, намираща се в резервата 

„Сборяново“, с два еделвайса по категоризацията на БТС. Инвестицията е за закупуване 

на оборудване и обзавеждане захижата с цел развитие на туристическа дейност. Сума 

на инвестицията 78 128,56 лв., размер на одобрената субсидия 54 689,99 лв. - 70% 

 

18. Проект "Диверсификация на услугите в козметичен салон", подаден от ЕТ "ЧАР - 

Илияна Тодорова" гр. Исперих. Проектът цели диверсифицират предлаганите услуги в 

козметичния салон. Инвестицията е за закупуване на: апарат за фотоепилация и 

фотоподмладяване; апарат за поддържане на кожата диамантено микродермабразио; 

масажно кресло. Сума на инвестицията 24 480,00 лв., размер на одобрената субсидия 17 

136,00 лв. - 70% 

 

19. Проект "Оборудване на сервизен център за изграждане и монтаж на отоплителни 

инсталации и съоръжения, слънчеви колектори, ремонт на битова техника", подаден от 

"ЕЛСТИ - М" ЕООД гр. Исперих. Проектът цели оборудване на сервизен център за 

изграждане и монтаж на отоплителни инсталации и съоръжения, слънчеви колектори, 

ремонт на битова техника. Инвестицията е за закупуване на машини и инструменти за 

оборудване на сервиза. Инвестицията предвижда създаване на три работни места. Сума 

на инвестицията 16 339,69 лв., размер на одобрената субсидия 11 437,78 лв. - 70% 

 

20. Проект "Закупуване на дигитален панорамен ренгенов апарат", подаден от 

"Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална 

медицина - АИППМПДМ - Д-р Артам Адемов" ЕООД гр. Исперих. Проектът цели 

предлагане на рентгенологични услуги в денталната практика, характеризиращи се с 

много добро качество и минимални срокове за изпълнение. Инвестицията е за 

закупуване на дигитален панорамен рентгенов апарат. Сума на инвестицията 81 920,00 

лв., размер на одобрената субсидия 57 344,00 лв. - 70% 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 
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21. Проект "Магазин – ателие за 3D модели", подаден от "Ягуар" ООД гр. Исперих. 

Проектът цели създаване на магазин - ателие за 3D модели, с което ще предложи един 

иновационен продукт на пазара. Инвестицията е за закупуване на високотехнологично 

оборудване за 3D принтиране, изработка и хостинг на Уеб сайт, компютърна техника, 

климатик и лекотоварен автомобил. Инвестицията предвижда създаване на едно 

работно място. Сума на инвестицията 61 603,41 лв., размер на одобрената субсидия 43 

122,39 лв. - 70% 

 

ПРОЦЕДУРА 312/2013-2 

 

22. Проект "Закупуване на автосервизно оборудване", подаден от „Универсал Козарев” 

ЕООД гр. Исперих. Предвижда се закупуване на автосервизно оборудване: осцилоскоп 

за извършване на компонентна диагностика, комплект уреди за бордова диагностика за 

леки и лекотоварни автомобили, система за аспирация на изгорели газове, 

окомплектована инструментална количка, комплект за смяна на спирачна течност, 

компютърен стенд за проверка и регулировка геометрията на леки и лекотоварни 

автомобили, реверсивен ударен гайковерт, хидравличен канален подемник. Сума на 

инвестицията 37 946.80 лв., размер на одобрената субсидия 26 562.76 лв. - 70% 

 

23. Проект "Предоставяне на услуги с мини багер на труднодостъпни места", подаден 

от “Булспейс” ЕООД гр. Исперих. По настоящия проект се кандидатства за 

закупуването на мини багер, чрез който да се предоставят нови услуги за жителите на 

община Исперих. Сума на инвестицията 70 767.00 лв., размер на одобрената субсидия 

49 536.90 лв. - 70% 

 

24. Проект "Инвестиции в съвременно оборудване – предпоставка за подобряване на 

предлаганите услуги и увеличаване на пазарния дял", подаден от ЕТ „Ивко – 98 – 

Ивайло Симеонов“. Кандидатства се за закупуване на модерно оборудване за център за 

извършване на Годишни Технически Прегледи. Сума на инвестицията 23 520.00 лв., 

размер на одобрената субсидия 16 464.00 лв. - 70% 

 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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25. Проект "Инвестиции за разнообразяване на предлаганите услуги за местния 

бизнес", подаден от ЕТ “ВК Компютърс-Вежди Куйджуклу”. Целта на проекта е 

предлагане на нова услуга - изработка на рекламни материали. Предвижда се 

закупуване на режещо- печатащ плотер, ламинатор и термо преса. Новата услуга е 

насочена главно към бизнеса и административните учреждения. Сума на инвестицията 

43 640.00 лв., размер на одобрената субсидия 30 548.00 лв. - 70% 

 

26. Проект "Интегрално бюро за проектиране и контрол  факторите на работна среда", 

подаден от "ИМАК 12" ЕООД гр. Исперих. Обект на инвестицията по този проект е 

закупуване на: уреди за измерване на електрически величини – 4 броя. Персонална 

компютърна система с монитор, принтер и плотер. Програмно обезпечаване за 

дейността, в т.ч. – AutoCad LT 2013, MS Office Home and Business 2013, Microsoft 

Windows 8 Professional BUL. Товарен автомобил PARTNER TEPEE ACTIVE MPV 1.6 

HDI/92 N1. Сума на инвестицията 59 327.02 лв., размер на одобрената субсидия 41 

528.91 лв. - 70% 

 

По Мярка 321 

"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони". 

 

ПРОЦЕДУРА 321/2013-2 

 

27. Проект „Подобряване на центрове, предоставящи социални услуги за деца, 

възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих“, подаден от Община Ис6перих. 

Проектът предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане на център за отдих, 

свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. 

Исперих. Предвижда да се оборудват и обзаведат две отделно действащи обемно-

функционални единици: зали за клубове на възрастни хора и хора с увреждания и кухня 

с „кетъринг”. По проекта ще се закупи и специализирано транспортно средство за 

пренос на готови храни – електромобил. Проектното предложение има за цел 

повишаване качеството на живот на възрастните хора и хора с увреждания в община 

Исперих чрез подобряване на достъпа им до социални услуги и услуги свързани със 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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свободното време и отдиха. Сума на инвестицията 113 488,00 лв., размер на одобрената 

субсидия 113 488,00 лв. - 100% 

 

По Мярка: 322 

„Обновяване и развитие на населените места“ 

 

ПРОЦЕДУРА 322/2013-2 

 

28. Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи  (околоблокови простронства) 

в УПИ I от квартал 44 по плана на жк „Васил Априлов“ гр. Исперих, отреден за КЖС и 

озеленяване“, подаден от Община Исперих. Проектът предвижда благоустрояване на 

УПИ І от квартал 44 по плана на ж.к. „Васил Априлов” гр. Исперих, чрез 

рехабилитация на обществени зелени площи, изграждане на зони за отдих и детски кът. 

Ще се създаде екологосъобразна и здравословна среда за игра, отдих и социални 

контакти на жителите на гр. Исперих. Цели се постигане на устойчива, безопасна и 

достъпна за всички социални групи от населението инфраструктура. Сума на 

инвестицията 200 666,79 лв., размер на одобрената субсидия 200 666,79 лв. - 100% 

 

1.2.4. Разработване и осъществяване на програми за алтернативна заетост 

/активно участие на общината и местния бизнес в програми на МТСП/ 

 През отчетната 2013 год. по Национална програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост” бяха назначени  49 работника по 

Приложение ІІ – Дейности с траен характер до 31.12.2013 г., 162 лица 

аварийна група и продължават работа от 2012 г. 15 работника  аварийна 

група с период на назначаване от 15.12. 2012 г. до 31.03. 2013г. 

включително.  

Основна цел на програмата е сигуряване на заетост и социална интеграция 

на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез 

разкриване на работни места в общополезни дейности. Повишаване на 

конкурентноспособността на безработни лица, обект на месечно социално 

подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на 
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професионална квалификация.Повишаване на пригодността за заетост на 

лицата, обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до 

повишаване на уменията и квалификацията.  

В Програмата се включват трудоспособни безработни лица, които са 

регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” и са обект на месечно социално 

подпомагане. 

 

Цел 1.3. Подобряване на туристическия потенциал на общината и развитие на 

туризма 

 

1.3.1. Изграждане обекти на туристическата инфраструктура и среда за отдих в 

общината; 

 Проведени са археологически разкопки на Тракийския град и 

Средновековното селище Петрова нива (частично финансирани от СУ и 

МК)  

1.3.2 Развитие на нови туристически услуги и туристическа анимация 

   увеличен е броят на предлаганите от ИМ-Исперих популярни материали и 

сувенири, вследствие на договори с местни и външни занаятчии и издатели 

 През 2013 г. започна реализирането на проект “Исперих - Разград - 

Попово: Път на древни култури и традиции”  с партньорството на три 

общини – Исперих, Разград и Попово по ОП “Регионално развитие 2007-

2013г.”, схема BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” на 

стойност 481 830 лв. Проектът цели развитие на регионален туристически 

продукт в общините Исперих, Разград, Попово, основан на природното, 

културно и историческо наследство и постигане на по-висока ефективност 

на регионалния маркетинг посредством прилагане на интегриран подход. 

Продължителността на проекта е 24 месеца и ще продължи до 02.2015 г. 

Трите общини ще имат възможност да рекламират туристическия си 

потенциал посредством голям брой разнообразни рекламни материали, 

видео филми и общи туристически пакети, както и представяне на новия 
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туристически продукт на международни туристически борси. Привличането 

на повече туристи ще даде възможност за съживяване на ресторантьорския и 

хотелиерския бизнес на територията на трите общини. 

1.3.3. Съхраняване на културно-историческия потенциал и опазване на местни 

традиции и занаяти: 

 Исторически музей – Исперих е участвал с 13 доклада и научни 

събщения на национално и регионално ниво  

 В рамките на ежегодните Дни на културно-историческото наследство от 

23.09. до 4.10.2013 г. са проведени: Панаир на царевицата и XII есенни 

четения „От находката до витрината” ; открита изложба - "Спасено минало: 

археология изпод кофата на багера" от гр.Лвов (Украйна); открита изложба 

"Археологическо лято 2013" 

 общият брой организирани изложби от ИМ – Исперих е 30, от които с 

материали от фонда на музея 20, с материали от други музеи – 7 и 

гостуващи в други музеи/галерии - 3 

 публикувани научни статии и рецензии през годината общо 19; 

 изнесени лекции в кръжоци, училища, университетски общности – общо 

152; 

 общият брой посетители на обектите на ИМ – Исперих е 18 590, от тях 

2308 – чужденци. 

  

През 2013 г. се наблюдава сравнително добър ръст на изпълнение на мерките 

и дейностите по Приоритет 1.  

Все още са слаби  резултатите в изпълнението на  цел 1.2. Няма внедрени нови 

технологии и високотехнологични производства, които биха повишили 

конкурентноспособността на местните фирми. Реализирането на Стратегията за местно 

развитие и одобрените проекти на местните фирми и земеделски производители за 

финансиране по обявените мерки към стратегията ще даде тласък на  търсенето на  

начини за разнообразяване на фирмения асортимент и вида на производството, което 

може да осигури по-добро позициониране на фирмите в условията на пазарна 
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икономика. Като цяло с трайно установена тенденция на запазване и стабилизиране са 

услугите. 

За комплексното подобряване на пазарната и бизнес инфраструктурата се изисква 

още: обновяване на техническата инфраструктура, осигуряване на съвременно и 

качествено обслужване, обучение, изграждане на местни и международни мрежи, 

активизиране на местните структури, преференции за бизнеса, изграждане на 

устойчиви ПЧП, съвместни проекти и т.н. 

Развитието на туризма е една от най-сериозните възможности за икономическо 

развитие в общината. Реализираните стъпки в тази област, както и направените 

инвестиции от страна на местната власт са потвърждение, че е налице амбиция и воля 

за осигуряване на условия за развитието на туризма 

Като сериозен недостатък може да се отбележи липсата на частна инициатива в 

сферата на туризма, за което говорят и данните от ТБ на НСИ. В областта на 

хотелиерството и ресторантьорството развиват дейност 39 стопански субекта, но в 

същото време броят на реализираните нощувки все още е незадоволителен. Само 5 са 

средствата за подслон на територията на общината. През 2013 г. със средства по проект 

към МИГ- Исперих ЕТ „Невена Кирилова “ гр. Исперих реновира хижа „Ахинора” в 

местността „Сборяново”. Това ще открие нови възможности за задържане на по-големи 

групи туристи в общината за повече от един ден, както е в повечето случаи досега.  

 

Приоритет ІІ. 

Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване 

средата и условията на труд и живот  

 

Цел 2.1. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа 

инфраструктура 

 

2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, подобряване на 

общинската пътна инфраструктура и улична мрежа; 

 За текущи и основни ремонти на улична мрежа и общински пътища са 

изразходени 439 711 лв. 
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 През август 2013 г. започна реализирането на проект “Рехабилитация и 

благоустрояване на градски парк, гр. Исперих” по мярка 322 “Обновяване и 

развитие на населените места. Привлекателна жизнена среда - витални 

селища, зелена територия”  на Стратегия за местно развитие – Исперих на 

обща стойност 369 675 лв. С реализирането на проекта ще бъде 

благоустроен градския парк, находящ се на ул. "Борис Савов", парцел І, 

квартал 138 по РП на гр. Исперих чрез рехабилитация на парковото 

пространство, изграждане на кът за срещи, комбинирана детска площадка и 

терен за организирани учебни художествено-творчески занимания на 

открито ("зелено училище") 

 През декември 2013 г. беше одобрен проект “Рехабилитация на общински 

пътища на територията на община Исперих” по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013г., мярка 321 “Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” на стойност 1 511 212 лв. По проекта ще 

бъдат рехабилитирани  следните общински пътища на територията на 

община Исперих: 

- Път RAZ 2047 с. Печеница – с. Делчево, участък от км 0+000 до км 

1+635; 

- Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 

7+012 до км 7+848; 

- Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. Лудогорци, участък от км 8+550 до км 

10+363 

 през 2013 г. община Исперих продължава да извършва опресняване и 

боядисване на пешеходни пътеки и паркинги, както и подновяване на пътни 

знаци. 

 

Цел 2.2. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална 

инфраструктура. Развитие на социалната интеграция и социалните услуги. 

 

2.2.1.Подобряване на общинския сграден фонд и ремонт на социалната 

инфраструктура /учебни, здравни, социални и културни заведения /: 
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 за ремонтни дейности на читалище „Съзнание” в гр.Исперих са отпуснати 

15596,00 лв. 

 Със средства от МОН през 2013 г. приключи основен ремонт с цел 

оптимизация на училищната мрежа на ОУ „Хр. Ботев” гр. Исперих и ОУ 

„Хр. Ботев” с. Лудогорци - подмяна на дограма, основен бояджийски ремонт 

в класните стаи, поставяне на ламиниран паркет, направа на нови тоалетни 

плюс доставка на обзавеждане и оборудване, закупуване на училищен 

автобус за осигуряване на транспорт за пътуващите ученици на обща 

стойност 466 348 лв. 

 През 2013 г. продължи реализирането на проект „Услуги за социално 

включване на деца настанени в ДДЛРГ”, по който ще бъдат извършени 

ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, в които ще се 

предоставя услугата „Наблюдавано жилище”. Общата стойност на проекта е 

61241 лева. 

 Продължи реализирането на проект за Изграждане на социална 

инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на 

община Исперих, по който ще бъдат извършени дейности по СМР на ЦНСТ 

и ДЦДУ, закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане, закупуване и 

доставка на специализирано транспортно средство, на стойност 909 716 лв. 

без ДДС. Планира се реализацията му да приключи до м. август 2014 г. 

 През август 2013 г. започна реализирането на проект “Изграждане на 

център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора 

с увреждания в гр. Исперих” на стойност  385 929 лв., с който се цели 

повишаване качеството на живот на възрастните хора и хора с увреждания в 

община Исперих чрез подобряване на достъпа им до социални услуги и 

услуги свързани със свободното време и отдиха. Финансирането е осигурено 

по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони. Качествени и достъпни услуги за местния бизнес и населението на 

територията на МИГ Исперих” на Стратегия за местно развитие - Исперих. 

 През декември 2013 г. по ОП "Регионално развитие 2007-2013г." , 

Бюджетна линия BG161PO001/4.1-05/2011 "Подкрепа за реконструкция/ 
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обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън 

градските агломерационни ареали” беше одобрен проект “Подобряване 

възможностите за долекуване на населението в Община Исперих чрез 

модернизация на "МБАЛ - Исперих" ЕООД” на стойност 2 013 817 лв. По 

проекта ще бъде осигурена подходяща, обновена, модернизирана и 

рентабилна инфраструктура в лечебното заведение, съобразена с 

действащите санитарно хигиенни и технически нормативни изисквания и с 

необходимостта от разширяване на услугите за долекуване на населението 

на територията на Община Исперих. Ще се създадат условия за социално 

включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено 

внимание към хората с увреждания и рисковите групи население. 

 извършени текущи ремонти на детски градини в с.Китанчево, с.Подайва и 

с.Тодорово  и на ОДЗ „Първи юни” с общински средства на стойност 

155 080 лв.  

2.2.2. Осъвременяване и разнообразяване на материално-техническата база на 

учебните, здравните, социалните и културните заведения: 

 във всички библиотеки на територията на община Исперих частично е 

обновен книжния фонд – 988 нови книги, като от тях 775 в Централна 

общинска библиотека „Петя Йорданова”; 

 През месец февруари  2013 година стартира ново обучение за 

придобиване на професионална квалификация по професия „Библиотекар”. 

Обучението е финансирано по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси", схема „Аз мога повече”. 

Одобрен доставчик на обучението е Център за професионално обучение към   

Асоциация „Съвременни читалища” съвместно с Българска библиотечно-

информационна асоциация и  Централна общинска библиотека „Петя 

Йорданова” гр. Исперих  - регистрирана  като 2 /втори/ обучителен център в 

Агенцията по заетостта за област Разград. В продължение на 13 месеца /до 

10 март 2014г./,  6 читалищни специалисти в рамките на 960 учебни часа 

изучаваха основните дисциплини заложени в учебната програма.  След 

http://ophrd.government.bg/
http://ophrd.government.bg/
http://www.lib.bg/
http://www.lib.bg/
http://libisperih.alle.bg/история/
http://libisperih.alle.bg/история/
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завършване на курса, обучаемите получиха диплом за квалификация по 

професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”. 

 Обучения на библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - 

България" за 2013 г. Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е 

съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН 

за развитие. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, 

комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата 

на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента 

на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските 

граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. През 

2013г. в Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” -  регистрирана 

като обучителен център по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” са 

проведени обучения на библиотекари по следните направления:  

Направление 1: ИКТ ; 

Направление 2: Организация и управление на работата в   обществената 

библиотека ; 

Направление 3:Услуги в модерната библиотека; 

Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности; 

Направление5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на 

проекти; 

Направление: Надграждащо обучение по е-услуги в библиотеката; 

Направление: Надграждащо ИКТ. 

 

2.2.3 Интегриране на групи в социална изолация, хора с увреждания, 

неравностойно положение и малцинствени групи. 

  През 2013 г. община Исперих е партньор по Проект «Подкрепа за 

достоен живот» по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG 051PO001 – 5.2.09 „Алтернативи”, дейност „Личен асистент” за 

периода 08.11.2010г. – 31.08.2014 г. с бюджет 1 287 065, 79 лв. 

Целевите групи по Проекта са: 
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5. Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, 

нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т. ч. деца с трайни 

увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания: 

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; 

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по – нисък 

процент – с установена невъзможност за самостоятелно самообслужване 

към момента на оценка на потребностите; 

- деца на възраст до 16 год. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или деца на възраст от 16 до 18 год. с 50 на сто и над 50 на сто 

степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от 

обслужване.  

6. Лица в трудоспособна възраст, които са безработни, заети – незаети и 

само наети, неактивни лица (студенти или придобили право на 

професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране). 

Общата цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на 

услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет 

за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените 

стереотипи за услугата „Личен асистент”. 

Ползватели на услугата през отчетния период са 104 потребители, 

обгрижвани от 102 лични асистенти. 

 Проект „Подкрепа за заетост” – 19 назначени лица на длъжност – 

Портиер, продължаващи от 2012 г. и 35  назначени през 2013 г. на същата 

длъжност за срок от 9 месеца. Всички те са разпределени по населените 

места в община Исперих за срок от една година. 

Основната цел на проект е осигуряване на заетост преимуществено на 

лица от уязвимите групи на пазара на труда.  

Представители на целевата група са : безработните лица, регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска 
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професионална квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско 

образование и безработни от етническите малцинства. 

 По Проект „Ново начало – от образование към заетост” в Общинска 

администрация – Исперих бяха назначени осем стажанти за срок от шест 

месеца. Целевата група са младежи, регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда” /ДБТ/,  на възраст до 29 г. със завършено средно или висше 

образование /дипломирани/ без трудов стаж по придобитата специалност в 

средното/ висшето училище,  

 по Оперативна програма „Административен капацитет”, проект 

„Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на стажове в държавната 

администрация” бяха назначени три лица, които проведоха едномесечния си 

стаж в Общинска администрация – Исперих, в Дирекциите: „Гражданска 

регистрация, административно – информационно обслужване”, 

„Икономическо развитие и финанси” и  „Хуманитарни дейности” от 

01.07.2013 до 30.07.2013 г. 

 През 2013 г. продължава да работи в Общинска администрация – Исперих 

едно назначено лице по Национална програма „Старт на кариерата”  за 

срок от 9 медеца. 

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или 

висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и 

заетост. 

Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, 

които са  завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в 

дирекциите „Бюро по труда”; 

 По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше назначено едно 

лице на длъжност „Технически сътрудник” за срок от две години. 

 През отчетната 2013 г. по Регионална програма „Поддръжка на 

гробищни паркове” бяха назначени 10 лица за период от 6 месеца от 

01.04.2013 г. до  30.09.2013 г. В програмата се включват безработни лица, 
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които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих, като 

приоритетно се включват безработни лица за шест месеца на осем часа от 

следните групи: 

- Безработни над 50-годишна възраст; 

- Безработни младежи до 29 год; 

 2013 г. по чл. 41 от ЗНЗ – Стажуване беше наето едно лице за период от 

6 месеца на длъжност „Електротехник, поддръжка на сгради”. 

  Домашен социален патронаж в гр. Исперих е заведение, което се 

утвърди през годините в предлагането на социални услуги, извършвани в 

обичайната домашна среда, като: 

- Доставяне на храна; 

- Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

- Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения 

и занимания в дома или извън него; 

- Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

- Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; 

През 2013 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 108 лица 

от капацитет 170. 

 През 2013 г. община Исперих реализира дейности по социална услуга 

„Обществена трапезария” на 90 лица. ДСП предостави храна за обяд 

включваща супа, основно ястие и хляб на два етапа. Първия етап от 

02.01.2013 – 30.04.2013 год. на стойност 16 830 лв. Втория етап от 

07.05.2013 – 31.12.2013 год. на стойност 33 066 лв. 

Целева група са:  

- Лица и семейства на месечно подпомагне по чл. 9 от ППЗСП; 

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 
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- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 

- Скитащи бездомни деца и лица.  

 

2.2.4. Развитие капацитета на институциите и  НПО за предоставяне на 

алтернативни социални услуги за деца и възрастни 

 Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” 

Исперих функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на 

Общински съвет-Исперих от заседание, проведено на 22.12.2010 г., 

Протокол №49. КСУДС „Лудогорие” е самостоятелно юридическо лице,  

организационна структура на Община Исперих,  в който се предоставят 

социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва: 

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2; 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността с капацитет 10 

юноши и девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението 

на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното 

управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-

екипен ръководител. 

Ползватели на услугата  са  деца, младежи и девойки на възраст от 16 до 20 

години, настанени при условия и ред, определени в Закона за закрила на 

детето или в Закона за социално подпомагане. Услугата  ПЖ е 

предназначена за:  

 Младежи и девойки над 16 годишна възраст, с дълъг институционален 

престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна 

или близка до семейната среда; 

 Младежи и девойки, навършили 18 годишна възраст - до завършване на 

средно образование 

 Младежи и девойки от общността, които са над 16 годишна възраст, но 

поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от 
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резидентен тип поради невъзможност да живеят в семейна или близка до 

семейната среда. 

През 2013 г. услугата се е ползвала от 10 младежи и девойки. 

Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с 

капацитет 20 места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  

преодоляването на различни проблеми в съвместния им живот, подобряване 

на родителските умения и създаване на благоприятна семейна среда.   

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. 

През 2013 година общият брой потребители, ползващи услугата ЦОП са  

63, от които:  ползващи услугата  с направление от Отдел ”Закрила на 

детето”- 63, ползващи услугата с доброволна заявка от страна на 

клиента – 0. 

Дейностите по предоставяне на услугата по вид и брой потребители за 2013 

година се осъществени, както следва: 

1. Психологическо консултиране: 8 / с направление/ 

2. Развиване и повишаване на родителския капацитет: 3 / с направление/ 

3. Усруга подпомагаща работата по реинтеграция на деца, настанени в 

институция:1 / с направление / 

4.  Проучване и оценка на случай: 2 / с направление/ 

5 .Превенция на отпадане от училище 4 / с направление/ 

6. Дейности в слединтеграционния период и услуга в подкрепа на 

семейството: 1 / с направление/ 

7.  Дейности в подкрепа на семейството: 16 / с направление/ 

8.  Оценка на риска: 25 / с направление/ 

9.  Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми 

и техните       семейства: 3 / с направление/ 

За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се от двама 

социални работници и един психолог, които консултират и подкрепят 

семействата, подпомагат контактите им с други институции, съдействат за 

осигуряване на заетост, медицински консултации и лечение, осъществяват 
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ежеседмични посещения в дома и съветват в насока справяне с родителските 

задължения 

Център за настаняване от семеен тип 1 /ЦНСТ/ е социална услуга – 

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на 

деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 

развиване на социална компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, 

подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на 

свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване 

и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на 

собствена идентичност. Услугата  ЦНСТ 1 е с капацитет 12 деца. 

Предназначена е за деца на възраст от 3 до 10 години, като в някои случаи, 

по преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на 

възраст не по-голяма от 14 години. Те се настаняват при условия и ред, 

определени в Закона за закрила на детето. 

През 2013 година услугата работи с пълен капацитет. 

Център за настаняване от семеен тип 2 /ЦНСТ/ е социална услуга – 

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на 

деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 

развиване на социална компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, 

подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на 

свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване 

и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на 

собствена идентичност. Услугата  ЦНСТ 2 е с капацитет 12 деца. 

Предназначена е за деца на възраст от 11 до 18 години, като в някои случаи, 

по преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на 

възраст не по-голяма от 20 години. Те се настаняват при условия и ред, 

определени в Закона за закрила на детето.  
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Цел 2.3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси. 

 

Във връзка с увеличаване на информираността на населението в областта на  

опазването на околната среда, през 2013г. на територията на Община Исперих са 

проведени две кампании. 

 Първата е организирана съвместно с „Екопак” АД.  

„Зеленият 3D еко автобус – „Летяща класна стая” посети двете основни 

училища на територията на гр.Исперих - ОУ „Васил Априлов” и ОУ 

„Христо Ботев”. Учениците от 1-ви до 4-ти клас имаха възможност да се 

запознаят с информация за опазване на околната среда, разделното събиране 

на битовите отпадъци и рециклирането им. Същата беше представена като 

3D филм за разделното събиране. Инициативата обхвана над 500 деца от 

двете училища.  

 Община Исперих се включи и в кампанията на btv - „Да изчистим 

България за един ден”, която се проведе в края на м.април. В кампанията 

активно участие взеха учениците от Гимназия „Васил Левски”, ОУ „Христо 

Ботев”, скаутски клуб „Хелис” и Общинската администрация. Кметовете по 

населените места определиха замърсени площи в селата, които бяха 

почистени. 

На срещата между организаторите на кампанията от btv и представители на 

общините от Област Разград, Община Исперих беше отличена като община, 

събрала най-много отпадъци по време на кампанията през 2013г.   

 Към настоящия момент на територията на Община Исперих няма 

изградена и действаща система за разделно събиране на отпадъците, тъй 

като през м.юли 2013 г. „Екопак” АД прекрати договора си с Община 

Исперих за развитие и експлоатация на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки.  
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Цел 2.4. Подобряване на административното обслужване на населението и 

оптимизация на предлаганите услуги. 

 

2.4.1. Изграждане на информационна система за видовете услуги и въвеждане на 

ефективна система за предлагане на услугите: 

 Локалната компютърна мрежа е разширена чрез включване на нови 

работни станции; нови продукти не са въвеждани. 

 Списъкът на услугите, предоставяни от общинската администрация- 

Исперих е публикуван на сайта на общината 

 Въведени са счетоводни програмни продукти в кметствата в с. Подайва и 

в с. Свещари. 

 Оптимизирането на услугите за гражданите е непрекъснат процес и 

постоянно се усъвършенства. Услугата „Едно гише” е въведена и работи. 

 През м.октомври 2013 г. започна реализирането на проект “Подобряване 

ефективността и ефикасността от работата на Общинска администрация 

Исперих”, одобрен за финансиране от  ОП “Административен капацитет 

2007-2013г.”, Приоритетна ос: I. Добро управление,  Подприоритет: 1.1. 

„Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия:  

BG051PO002/13/1.1-07  на стойност 87 208 лв. По проекта ще бъде изготвен 

функционален анализ на Общинска администрация Исперих; разработени 

предложения за промени в нормативни, стратегически и др. документи и в 

устройствения правилник на общината; актуализация на Вътрешни правила 

за работа на общинската администрация за подобряване на организацията на 

работните процеси и координацията между звената; проведени две 

съпътстващи обучения за прилагане на новите правила. 

 През м.ноември 2013 г. беше подписан договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП “Административен капацитет 2007-

2013г.”, Приоритетна ос: I. Добро управление,  Подприоритет: 1.3. 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 

политики”, Бюджетна линия:  BG051PO002/13/1.3-07 за проект „Заедно за 
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открито, отговорно и ефективно управление на община Исперих” на 

стойност 76 474 лв.  По проекта ще бъдат разработени и въведени правила и 

методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

конкретни политики от общ.администрация; осъществен обобщен анализ на 

настоящата ситуация в община Исперих с цел подготовка на новия 

Общински план за развитие 2014-2020г.; разработена стратегия за развитие 

на туризма в община Исперих за периода 2014-2020г.; дейности и мерки за 

обществено консултиране и информиране относно политики, провеждани от 

общинската администрация 

2.4.3. Повишаване квалификацията на служителите от общинската 

администрация, обслужването, управленска и комуникационна компетентност 

 През отчетния период в обучения за повишаване на квалификацията и 

уменията са включени 24 служители: 

- „Актуални въпроси в областта на действащото техническо строително 

законодателство – 1 ; 

- „Годишно счетоводно приключване” – 3 

- Национална работна среща на възложителите на Обществени поръчки – 

зима 2013 – 2 

- „Актуални въпроси на финансовото управление и финансовата отчетност 

на бюджетни предприятия”- 4 

- „Актуални въпроси на финансовото управление и финансовата отчетност 

на бюджетни предприятия”- 1 

- Участие в XXI Общо събрание на НСОРБ – 1 

- Задължително функционално обучение по документална сигурност – 1 

- Конференция „Експерти on line” – 4 

- Комплексно административно обслужване – 1 

- „Интеграция на ромите в областта на образованието” и „Интеграция на 

ромите в областта на жилищното настаняване” – 2 

-  IX Годишна среща на българските местни власти – 2 

- „Социалните услуги – потребности и възможности на общините” – 1 

- „Управление на общината – структура и управление на ЧР” и „Методи и 
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техники за обучение на възрастни” -1 

- „Ефективно управление на образованието” – 2 

- Обучение на охранители съгласно чл.28 от ЗЧОД – 8 

- „Незаконно строителство по ЗУТ” - 1 

- „Общински младежки политики и закрила на детето” – 1 

- „Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2013”-

2; 

-  Пета национална среща на евроекспертите от общините – 1 

- „ Комуникация с гражданите и отчетност на местната власт” – 1 

- „Управление на общината – структура и управление на ЧР”- 1 

-  7 служители са със сертификати за модулно и дистанционно обучение. 

 

Приоритет II е с много висок процент на изпълнение. Провеждана е 

целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура, уличната мрежа, 

ВиК мрежата, ефективността на енергопотребление, социалната инфраструктура като 

се търсят  възможности за финансиране на общинските проекти с европейски средства. 

Според възможностите на бюджета общината финансира най-неотложните текущи 

ремонти и закупуването на оборудване за учебните и социални заведения. Реализирани 

са редица дейности в сферата на опазването на околната среда, както и за подобряване 

на административното обслужване. 

На 26.06.2012 г. е подписан договор с УО на Оперативна програма „Околна 

среда” за безвъзмездно финансиране на най-мащабния проект на територията на 

Община Исперих „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Исперих” на стойност 

48 190 848.лв. Община Исперих има ангажимента да осигури собствени средства в 

размер на 1 577 661 лв. Проектът предвижда изграждане на 100 % канализацията на 

гр.Исперих, реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на ПСОВ – 

Исперих /биологично стъпало/. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2014 г. 

Свързването на всички жители на гр.Исперих към новоизградената канализация и 

подобреното пречистване на питейната вода ще допринесе съществено за по-доброто 

качество на живот в града. 
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Все още не е решен проблемът с нерегламентираните сметища на различни 

места в общината. Ангажираността на населението по отношение на отпадъците се 

ограничава с подаването на жалби и сигнали за наличието на нерегламентирано 

изхвърлени отпадъци на територията на общината. По-голямата част от хората все 

още смятат, че тяхното задължение за опазване на околната среда приключва със 

заплащането на такса битови отпадъци. 

Община Исперих вече има  одобрение на внесения в МОСВ „Технически проект 

за рекултивация на съществуващо общинско депо”.  

 

Особен акцент през отчетения период е поставен върху подобряването на 

сградния фонд на училищната мрежа и социалните заведения. 

 

През 2013 г. общината продължава да води много активна социална политика, в 

подкрепа на което са многото реализирани проекти по програми на МТСП  и 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».  Основните социални услуги, 

които предоставя общината, са „социален патронаж” и отглеждане и възпитание на 

деца, лишени от родителски грижи, в Дом за деца  ”Лудогорие”.  

 

Чрез проектите, които общината реализира съвместно с ТД „Бюро по труда”, 

гр.Исперих и „Социално подпомагане”- Исперих, се цели създаване на по-добри 

условия за интеграция на групите в социална изолация на територията на общината. 

 

През отчетния период са предприети редица стъпки, чиято цел е подобряване на 

административното обслужване и достигане на европейските стандарти за модерна 

публична администрация. 

 

Другият немаловажен ефект от тази административна практика е превенция на 

корупцията и по-голяма публичност и прозрачност в работата на общинската 

администрация. Изключително важно за постигането на европейските стандарти в 

администрацията е повишаването на квалификацията на общинските служители. 
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Приоритет ІІІ. 

Развитие на човешките ресурси и адаптирането им към изискванията на 

европейския пазар, осмисляне на свободното време. 

 

Цел 3.2. Създаване на благоприятна среда за реализация на децата и младежите  

 към НЧ „Съзнание 1891”- гр.Исперих през 2013 г. развиват дейност 9 

постоянно действащи колективи – Смесен хор за туристически и 

патриотични песни „Лудогорско ехо”, група за народни песни „Ахинора”, 

детска група за народни песни, балетна формация „Форте”, детска вокална 

група „Теменуга”, детски танцов състав «Исперихче», детска музикална 

школа, Школа по изобразително изкуство «Анфас», школа по театрално 

изкуство „Веселяците” и оркестър „Жен-Шен”. Повече от 140 участници на 

възраст от 7 до 65 години са включени в 9-те колектива.  

      Много успешна е годината за всички читалищни колективи.  

 Група за народни песни «Ахинора», оркестър «Жен-Шен» и солисти, 

детска народна група и детски танцов състав «Исперихче» с диплом от 

Национален фолклорен фестивал «Море от ритми» в гр. Балчик. 

 Балетна формация «Форте» - 2 втори и 3 трети места в Международен 

детски фестивал «Слънце, радост, красота» в гр. Несебър. 

 Солисти от оркестър «Жен-шен» - първо и второ място от 

Международен детски фестивал «Слънце, радост, красота» в гр. Несебър. 

 Школа по изобразително изкуство «Анфас» - 1 първо, 2 втори, 3 трети, 

1 четвърто и 1 пето място от Международен детски фестивал «Слънце, 

радост, красота» в гр. Несебър. 

 Ученици от детска музикална школа с 1 първо и 1 второ място от 

Международен детски фестивал «Слънце, радост, красота» в гр. Несебър. 

 Борислава Цекова от детска група за народни песни – индивидуално 

участие – златен медал от Национален песенен конкурс „От Дунава до Стара 

планина” в Борово и второ място от Национален фестивал „Орфеево 

изворче” в гр. Стара Загора. 
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 Анна-Мария Михайлова от детска музикална школа с индивидуално 

участие в конкурс за детска песен «Звезден път» в гр. Разград – 3 място. 

 Школа по театрално изкуство „Веселяците” с два спектакъла: „Женско 

царство” с 2 представления – премиера и благотворително за пострадало 

семейство от града и  „Кавалер в класа” с представление по повод Деня на 

народните будители. 

 Школа по изобразително изкуство „Анфас” – 6 самостоятелни изложби 

по повод Деня на водата, Великден, Първи юни, Дните на културно-

историческото наследство, Дните на Европа в Разградска област, Коледно-

новогодишна. 

 Детска музикална школа – 2 промоции в края на първия срок и концерт 

по повод Деня на детето. 

 Школа по танцово изкуство – самостоятелен спектакъл и 5 участия в  

читалищни концерти по повод Трети март, 24 май, Първи юни, Дни на 

културно-историческото наследство и Коледа. 

 

 

Цел 3.3. Прилагане на образователни програми ориентирани към промените на 

трудовия пазар и  “образование през целия живот”. 

3.3.2.Повишаване квалификацията на преподаватели от общообразователни 

училища и професионалната гимназия 

През 2013 г. Гимназия „Васил Левски”, гр.Исперих започна участието си в 

проект "Наследството на култури и традиции в плуралистичното общество - 

религиозни традиции"  по Секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през 

целия живот”, администрирана от Центъра за развитие на човешките ресурси, 

гр.София. Във връзка с реализиране на дейностите по проекта са планирани 

мобилности в Полша, Турция, Испания, Португалия, Румъния, Италия. Първата 

мобилност беше проведена в Полша от 15 до 19 октомври 2013 г. П време на тази първа 

среща част от работния екип от Гимназия "Васил Левски" презентира България, 

Исперих и училището във връзка с темата на проекта. Представителите на страните 

партньори си размениха подаръци и споделиха история, култура, мироглед и намериха 
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общ език - на ползотворното сътрудничество. На първата работна среща бяха уточнени 

графикът на дейностите, работните задачи, отговорностите на всяко едно училище във 

връзка с работата по проекта. Домакините от гр. Тарнов, Полша, показаха на гостите 

част от своето културно-историческо наследство - синагогата, църквата в града, 

центъра в чест на Йоан Павел II, лагера на смъртта - Освиенцим. 

 

Цел 3.4. Подобряване на здравната култура, развитие на масовия спорт и туризъм 

и обогатяване на духовните ценности 

3.4.1. През 2013 г. информационната кампания за повишаване на здравната 

култура на населението по въпросите на: борбата против тютюнопушенето и 

наркотичната зависимост, здравословни и безопасни условия на труд, въпросите на 

семейното планиране и др. включва 61 проведени беседи, от които 19, проведени от  

БМЧК  Исперих и 42 от медицинските специалисти от детските и учебни заведения и 

550 броя раздадени информационни материали. Информационните материалите са  

получени от  РЗИ, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и 

Областен съвет на БЧК – гр.Разград. 

3.4.2. Във връзка с прилагането на програма за борба със социално значими 

заболявания - хипертония, инсулт, инфаркт, диабет, рак, СПИН е проведена  

информационна кампания в няколко направления: 

Здравни беседи и разпространени информационни материали  сред учениците с 

цел предпазването от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици.  

 Брой проведени беседи 34, от които 7 са проведени от БМЧК Исперих; 

 Брой раздадени информационни материали 400; 

 Брой раздадени презервативи -500 от БМЧК ; 

3.4.3. Организирани и проведени  кампании за запознаване с начините за 

предпазване от най-разпространените инфекциозни и незаразни заболявания (с 

насоченост към сърдечно -  съдовите заболявания). Периодично провеждане на беседи 

от медицински специалисти, здравния медиатор за борба със социално значими 

заболявания - хипертония, инсулт, инфаркт, диабет, рак; 

 Брой проведени беседи 40; 

 Брой раздадени информационни материали 250; 
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Материалите /диплянки, плакати/ са получени от РЗИ  отдел „Профилактика 

на болестите и промоция на здравето”   и Областен съвет на  БЧК гр.Разград.  

Сътрудничеството между отделните институции в общината, работещи с 

деца, допринесе за положителния ефект от изпълняваните дейности, 

заложени в програмата за 2013 година. 

 В общината се работи активно върху разработване и прилагане на 

програми за масов спорт. През 2010 г. е приета Стратегия за развитие на 

физическото възпитание и спорта в общ. Исперих за периода 2010-2020 г., 

която много активно се прилагаше и през 2013 г. На територията на 

общината дейност развиват няколко клуба: 

- СНЦ „Херкулес” – гр. Исперих; СК „Вдигане на тежести” – гр. Исперих, 

СК по волейбол „Хан Аспарух”; СК по колоездене „Димитровец”; СК по 

борба и сумо, Футболни клубове в гр. Исперих, с. Лъвино, с. Подайва, с. 

Китанчево, с. Тодорово, с. Старо Селище 

- значими бяха успехите на исперихските спортисти през изминалата 2013 г. 

– първо място от Европейско първенство по сумо за мъже до 85 кг за Пенчо 

Дочев; второ място в Републиканско ММА първенство, категория до 90 кг за 

Венцислав Цанев; трето място на Държавно първенство за юноши до 20 г. по 

вдигане на тежести  за Динчер Алиев; второ място от Републиканско 

първенство по волейбол за момчета до 10 г. за ВК «Хан Аспарух» с треньор 

Ив. Василева 

 

През отчетния период се наблюдава повишено търсене на мерките и програмите 

за заетост. В условията на криза НП ”ОСПОЗ” продължава да е успешна антикризисна  

мярка, целяща да снижи нивото на безработица. Водеща през отчетния период е 

ОПРЧР, която се прилага по всички действащи приоритетни направления, схеми и 

операции. Като водещ проблем може да се посочи продължаващия спад на броя 

подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките. Все още в 

Дирекция „Бюро по труда” присъстват голям брой лица, преминали курсове за 

квалификация, но без трудова реализация. Стартирането на програми за заетост и 

обучение занапред трябва да се предхожда от предварително проучване на 
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съществуващите и бъдещите потребности, наличните подходящи бенефициенти и 

прогнозата за ефективна реализация на местния, националния и европейски пазар.  

 

III. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие  

 Осъществяване на обобщен анализ на настоящата ситуация в община 

Исперих с цел подготовка на новия Общински план за развитие 2014-2020г.; 

 Въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнението на конкретни политики от общ.администрация; 

 Осъществяване на функционален анализ и оптимизиране структурата на 

общинската администрация; 

 Актуализиране на Вътрешните правила за работа на общинската 

администрация за подобряване на организацията на работните процеси и 

координацията между звената; 

 Своевременна актуализация на нормативни, стратегически и др. 

документи 

 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и 

информиране относно политики, провеждани от общинската администрация 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в 

развитието на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи 

неопределеността на техните очаквания за промените в заетостта и 

безработицата, с цел намаляване на миграцията;  

 Активно включване на младежите и гражданите в местните инициативи; 

 Подобряване координацията между представителите на различните 

сектори и общината, както и подкрепа за създаване на различни бизнес 

сдружения и организации;  

 Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на 

традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за 

въвеждането на нови селскостопански производства.  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните 

институции и бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални 
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обединения, междуобщински, секторни, трансгранични, международни и 

др.;  

 Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Исперих за 

периода 2014-2020 г.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  

 Създаване още по-добри условия на живот, чрез благоустрояване на 

населените места и изграждане на съвременна пътна, техническа и социална 

инфраструктура; 

 Продължаване изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на 

техническата и социалната инфраструктура;  

 Подкрепа на селскостопанските производители в усилията им да затворят 

кръга на производство, като изграждат преработващи за селскостопанската 

си продукция предприятия;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на 

местните дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители 

на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, 

като се активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на 

екологията и биологичното разнообразие;  

 Реализиране на различни инициативи, опазващи културното наследство, 

подобряващи информираността и достъпа до културните обекти;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и 

реализиране на съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-

хау;  
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 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

 Създаване на условия и възможности за повишаване на чуждоезиковата 

подготовка на местното население и особено на младите;  

 Повишаване информираността на работниците и служителите за техните 

и на работодателите им права, свързани с професионалната квалификация и 

преквалификация.  

През 2013 г. изтече периодът на действие на настоящия Общински план за 

развитие 2007-2013 г. Като цяло е налице сериозен напредък в управлението и 

планирането на развитието на общината. Но все още не е постигнато намаляване на 

икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на 

жизнения стандарт, както в национален и регионален аспект, така и на общинско ниво. 

Затова подготовката за новия програмен  период 2014-2020 г. и в частност на 

новия Общински план за развитие трябва да бъде съобразена със следните насоки и 

изисквания: 

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на 

структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и 

равните възможности; 

 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и 

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта 

на интегрираното регионално и местно развитие; 

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на 

индикатори и извършване на оценки; 

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния 

бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. 
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Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и 

приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат 

съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за 

специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и 

отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, 

аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на 

територията. 
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Раздел 5 

 

Изводи относно същността и 

начина на прилагане на 

съответния общински план за 

развитие, както и на резултатите 

от осъществените мерки 
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Общинският план за развитие на община Исперих за периода 2007-2013 

съответства във висока степен на изискванията за неговото разработване, приемане и 

изпълнение. Качеството му на стратегически планов документ за устойчиво 

интегрирано местно развитие, съответстващ на критериите и стандартите за планиране 

и програмиране на регионалното развитие, прилагани в Европейския съюз, е добра 

основа за програмиране и разработване на ОПР 2014-2020г. 

След анализа на текущото състояние за ефикасност за анализирания период се 

обобщават следните констатации: 

- Отчетността в общинската администрация е организирана в изготвяне на 

отчет на бюджета и отчет на кмета пред обществеността за постигнатите 

резултати. Изпълнението на целите може да бъде измерено, тъй като 

общината разполага с индикатори за измерване на резултатите, както и 

поставени целеви стойности по различните цели, спрямо които да се сравни 

изпълнението; 

- Общината не изпитва затруднения с разгръщане на по-широко мащабни 

проекти и извършване на по-сериозни инвестиционни разходи, Планирането 

на участието в европейски проекти и възможностите за финансиране със 

средства от ЕС е с висок интензитет и е надлежно обвързано с подготовката 

на капиталовата програма;  

- Структурата на бюджетните разходи показва способност на общината да 

покрие разходите за местни дейности с реализираните собствени приходи; 

- Характерно за ресурсната обезпеченост с персонал за общинската 

администрация е, че изпълнението на ОПР 2007-2013 е било обезпечено с 

достатъчно екпсертен персонал; 

- Числеността на администрацията дава възможности за гъвкавост в работата 

на различните звена, както и възможност за по-бърз и лесен контрол по 

отношение на целеполагането и изпълнението на задачите; 

- Администрацията е разполагала с дългосрочен стратегически документ – 

общинския план за развитие 2007-2013; 



 

 

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно 

управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

215 

- Съществува програма на кмета за мандата на управление, която отговаря на 

основните приоритети в плана за развитие; 

- В общинската администрация има въведена практика за ежегодна 

отчетностна дейността на кмета пред обществеността за постигнатите 

резултат; 

- Приходите от местните данъци нарастват през изследвания период; 

- Общината е подсигурила с дългосрочни финансови ресурси изпълнението на 

приоритетните си политики и цели в областта на благоустройство и 

жилищната политика, съгласно НСРР, ЗРР, ППЗРР, както и стратегическото 

планиране на регионалното развитие на областно ниво; 

- Мисията е ясно и директно дефинирана в публично достъпните и 

специализирани документи на общината. Поради това може да се направи 

ясна връзка между мисията на общинската администрация и целите, които тя 

си е поставила в стратегическите документи и конкретно в ОПР за периода 

2007-2013г.; 

- Служителите на общината на всички нива, включително ръководителите на 

дирекции, са запознати с мисията на администрацията и са били конкретно 

ангажирани с изпълнението на ОПР 2007-2013г.; 

- Планът за развитие на общината е бил актуализиран и прецизиран по 

отношение на оперативните цели. Целите са зададени конкретно и ясно, с 

разписани дейности по ресори, направления и секторни приоритети и 

политики, има зададени индикатори и стойности на индикаторите за 

изпълнение на целите, както и дефинирани времеви рамки. Всичко това 

позволява организирането на добра отчетност и анализ на риска; 

- Създадена е възможност за изработване на годишни планове с ясно 

измерими показатели; 

- Поради променените условия през годините, някои мерки имат нужда от 

допълнително прецизиране за периода 2014-2020, тъй като не отговарят на 

новите нужди на общината; 

- Съществува дефинирана и описана връзка между целите на различните нива. 

В съществуващите документи по целеполагане е лесно тя да бъде пряко 
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проследена от най-високо до най-ниско ниво, както и спрямо ОПР 2007-

2013г.; 

- Налице е разбиране от страна на ръководителите на общите цели на 

администрацията в рамките на ОПР – ръководителите имат стимул за 

подробно запознаване с тези цели, тъй като не се губи връзката на 

директното целеполагане от ниво програмен документ (ОПР) към ниво 

дирекция; 

- ОПР е дал възможност на Община Исперих да може да реализира по-

широко мащабни проекти и да извърши инвестиционни разходи в голям 

обем. Това е същностно постижение, доказващо ефективността на ОПР 

2007 – 2013 и неговата съобразеност с Оперативните програми, НСРфР, 

НСРР, ЗРР и ППЗРР. Връзката между стратегическия документ ОПР и 

конкретните инвестиционни дейности е дала възможност за 

практическа реализация на ОПР в максимална степен; 

- Общинската администрация разполага с индикатори за измерване на 

резултатите, както и поставени целеви стойности по различните цели, спрямо 

които да се сравни изпълнението на ОПР; 

- Може да се проследиизпълнението на дадена цел, както и да се 

установят съизмерими данни през годините; 

- Планирането на участието в европейски проекти и възможностите за 

финансиране със средства от ЕС е силно и обвързано с подготовката на 

капиталовата програма. Това е успешна практика на Община Исперих и 

пример на национално ниво за качествено и съвременно планиране, 

обвързано пряко с плановото райониране, регионалната политика, 

активното участие е Европейската регионална политика и готовността 

за задьлбочаване на приложението Европейския проектен и програмен 

инсрументариум на ниво община и ниво регион. 
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Препоръчваме: 

- да се подсилят ръководните и експертните длъжности за сметка на 

техническите. За длъжности, при които служителят покрива цяла област на дейност 

(просвета, култура, екология, др.), да се предвиди заместващ в длъжностните 

характеристики; 

- да се въведе единна информационна система в общинската администрация и 

между общината и населените места, с цел подобряване на процеса по координация и 

комуникация и съкращаване на ресурсите между отделните звена и служители. 

В бъдеще ключови фактори за реализацията на успешни модели на местно 

развитие ще бъдат: 

 ефективното използването на стратегическия подход в регионалното и местното 

планиране,  

 програмирането на институционалните, финансовите и човешките ресурси за 

постигане на зададените цели и приоритети,  

 доброто и отговорно управление,  

 системния мониторинг и обективната оценка на постигнатите резултати и на 

въздействието на интервенциите за развитие.  

Отчитайки новата кохезионна политика на ЕС и степента на изпълняемост на 

ОПР възниква необходимостта от неговата актуализация за следващия програмен 

период в частта му за планиране на нови мерки, които да обслужват целите и 

приоритетите, но да са съобразени с новите европейски и национални изисквания и с 

възможностите на европейските структурни фондове.  

Съгласно нормативните промени в стратегическите документи на всички нива, 

актуализирането на стратегическата част на ОПР и актуализирането на стратегическите 

и плановите документи на по-горните нива е извършено успешно след прилагането на 

междинната оценка. 

 

Предприети са следните действия:  

 Идентифициране на  новите финансови източници;  

 Актуализиране на Индикативната финансова таблица;  
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 Разработване на проектните фишове за реализация на основните проекти, 

залегнали в индикативната финансова таблица.  

След разработването на необходимите стратегически и планови документи, с 

които е трябвало да се съобрази ОПР, се е пристъпило към актуализиране на мерките и 

преструктуриране на стратегическата част на ОПР, което е довело до висока степен на 

успешна реализация. 

Сравнителните анализи показват, че Община Исперих притежава потенциал за 

икономическо, социално и екологично развитие, който в съвременните условия на 

глобализация трябва да бъде подкрепен, включително с инструментариума на 

регионалното и местното планиране, за да се превърне общината в конкурентоспособен 

партньор на общините и регионите в Европейския съюз. Направената тук последваша 

оценка на ОПР 2007-2013г. би могла да бъде един подходящ ориентир за 

усъвършенстване на местното планиране в общината за следващия програмен период 

2014-2020г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Списък с анализирани документи 

 

• Конституция на Република България 

• Кодекс на труда 

• Семеен кодекс 

• Закон за автомобилните превози 

• Закон за административно-териториалното устройство на Република България 

• Закон за администрацията 

• Закон за биологичното разнообразие 

• Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните 

(загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.) 

• Закон за вероизповеданията 

• Закон за ветеринарномедицинската дейност 

• Закон за виното и спиртните напитки 

• Закон за водите 

• Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския 

фонд 

• Закон за геодезията и картографията 

• Закон за горите 

• Закон за движението по пътищата 

• Закон за допитване до народа 

• Закон за държавната собственост 

• Закон за енергетиката 

• Закон за закрила и развитие на културата 

Закон за защита на животните 

• Закон за защита на потребителите 
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• Закон за защита от шума в околната среда 

• Закон за защита при бедствия 

• Закон за защитените територии 

• Закон за здравето 

• Закон за избиране на народни представители 

• Закон за избиране на членове на европейския парламент от Република България 

• Закон за кадастъра и имотния регистър 

• Закон за концесиите 

• Закон за лечебните растения 

• Закон за местните данъци и такси 

• Закон за местните избори 

• Закон за местното самоуправления и местната администрация 

• Закон за министерството на вътрешните работи 

• Закон за народната просвета 

• Закон за насърчаване на инвестициите 

• Закон за обществените поръчки 

• Закон за общинската собственост 

• Закон за общинските бюджети 

• Закон за общинския дълг 

• Закон за опазване на земеделските земиЗакон за опазване на обществения ред 

при провеждането на спортни мероприятия 

• Закон за опазване на околната среда 

• Закон за опазване на селскостопанското имущество 

• Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

• Закон за паметниците на културата и музеите 

• Закон за посевния и посадъчния материал 

• Закон за почвите 

• Закон за приватизация и следприватизационен контрол 

• Закон за пътищата 

• Закон за регионалното развитие 

• Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
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• Закон за собствеността 

• Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи 

• Закон за социално подпомагане 

• Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България 

• Закон за туризма 

• Закон за тютюна и тютюневите изделия 

• Закон за управление на отпадъците 

• Закон за управление при кризи 

• Закон за устройство на територията 

• Закон за устройството на черноморското крайбрежие 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух 

• Инструкция № и-4 от 28 май 2007 г. за предоставяне на информация от 

общините на националната агенция за приходитеНаредба № 1 за опазване на 

озеленените площи и декоративната растителност; 

• Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води; 

• Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, 

временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с 

електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ; 

• Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността на движими 

паметници на културата, предоставени на музеите; 

• Наредба № 2 от 10 април 1998 г. за застрояване в земеделските земи; 

• Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и 

леки автомобили; 

• Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г. за работните заплати на персонала в звената 

от системата на народната просвета; 

• Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на 

странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 

специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС; 
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• Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

• Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални вода; 

• Наредба № 3 от 16 февруари 1996 г. за организацията на извънболничната 

медицинска помощ на населението; 

• Наредба № 3 от 25 април 2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и 

съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии 

и летища в страната; 

• Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските производителиНаредба № 30 от 24 юли 2002 г. за профилактика и борба с 

някои заразни болести по пчелите; 

• Наредба № 30 от 31 юли 2003 г. за условията и реда за извършване на 

противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари; 

• Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници; 

• Наредба № 39 от 10 април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския 

фонд; 

• Наредба № 5 от 10 септември 2005 г. за утвърждаване на образците на актовете 

за общинска собственост и на регистрите, предвидени в закона за общинската 

собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им ; 

• Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане; 

• Наредба № 6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на 

свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски; 

• Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в 

урбанизираните територии; 

• Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове; 
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• Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения 

(загл. изм. - дв, бр. 15 от 2001 г.); 

• Наредба № н-19 от 15 декември 2006 г. за определяне обхвата на информацията, 

която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на министерството 

на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на европейския съюз; 

• Наредба № н-2 от 3 май 2007 г. за регистрите на доброволните формирования за 

защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци; 

• Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи; 

• Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на 

обществени превозни услуги в железопътния транспорт (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2006 

г.); 

• Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за 

предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден 

диоксид; 

• Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 

третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори• Наредба за 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 

третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване; 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти; 

• Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 

средства; 

• Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, 

необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните 

възстановителни мероприятия; 

• Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения; 

• Наредба за концесиите  

• Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки 
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• Наредба за организацията на единната система за туристическа информация 

 Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско 

имущество; 

• Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на 

признатите от министерския съвет изповедания в Република България 

• Наредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията на 

населените места и общините за подпомагане органите на национална служба "пожарна 

безопасност и защита на населението" на министерството на вътрешните работи; 

• Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и 

лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, 

организирани на стадиони и в спортни зали 

• Наредба за управление на отпадъците на територията на община Исперих 

• Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби 

• Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 

Бюджет; 

• Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища; 

• Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за 

определяне на защитените училища в република България и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране; 

• Правилник за организацията и дейността на домовете за деца; 

• Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към министерския съвет; 

• Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно 

сътрудничество; 

• Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните 

• Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедицинската дейност 

• Правилник за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху 

горите и земите от горския фонд 

• Правилник за прилагане на закона за горите 
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• Правилник за прилагане на закона за закрила на детето 

• Правилник за прилагане на закона за концесиите 

• Правилник за прилагане на закона за народната просвета 

Правилник за прилагане на закона за народното здраве 

• Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта 

• Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 

• Правилник за прилагане на закона за пътищата 

• Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие 

• Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

• Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане 

• Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия 

• Правилник за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на 

граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 

• Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта 

• Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по 

образованието 

• Общински план за развитие 2007-2013  

• Програма за управление на отпадъците на територията на община Исперих 

• Общинска стратегия за защита на детето 


