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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 36 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

22.12.2021 година 
 

Днес 22.12.2021 г. от 17.00 часа се проведе  редовно заседание на Общински съвет 

Исперих в заседателната зала на Община Исперих. 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1  от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 25  общински 

съветници. Отсъства общинските  съветници: Даниел Димитров, Танер Закир, Тургай 

Назиф и Дамян Милев. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Имате ли допълнения, предложения по предварително обявения проекто дневен 

ред. 

 Няма. 

Преминаваме към гласуване на дневния ред по който ще работим на днешното 

заседание. 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.  

Относно: Приемане на Доклад за последваща оценка за Общински план  

за развитие на община Исперих 2014-2020 г 

 

2. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Кандидатстване на Община Исперих с проектни предложения в 

Кампания  2022 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

3.   Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2021 г. 

 

4. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Актуализация на обектите за текущ ремонт, финансирани с 

трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г.  

 

5. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Увеличаване числеността на Общинско предприятие  “Чистота“  гр. 

Исперих и прехвърляне на дълготрайни материални активи 

 

6. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Исперих за 2022 г. 

 

7. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2021-2022 год. 

 

8. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022 год. от 

гори – собственост на Община Исперих 

 

9. Докладна записка отАксел Кючюк– заместник кмет на община Исперих. 

Относно:. Приеманe на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Исперих през 2022 г. 

 

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

. 

 

11. Разни 
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 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.  

Относно: Приемане на Доклад за последваща оценка за Общински план  

за развитие на община Исперих 2014-2020 г 

 

Бейти Бекир – Председател на  Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Докладът представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Исперих за периода 2014-2020 г., изготвена 

в изпълнение на нормативните изисквания на Чл.34  от Закона за регионалното развитие 

(ЗРР) и Чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

Планът за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г. очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината. 

  Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е 

заключителния етап в системата за оценяване реализацията на основните управленски 

документи, предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез последващата оценка 

се прави обобщение на цялостното изпълнение на плана, качеството на получените 

резултати и нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската 

територия. 

Съгласно нормативните изисквания на Закона за регионално развитие, 

Последващата оценка включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 
Настоящата последваща оценка за изпълнение на ОПР използва за база 

първоначално заложения брой проекти и инвестиции, обобщава резултатите от 

междинната оценка и изследва въздействието на всички проекти и дейности за периода 

2014-2020 г., за които има събрани данни и информация.  

Реалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Исперих за програмен период 2014-2020 г. по стратегически цели, приоритети, мерки, 

проекти и дейности са представени в таблица 23. 

Обобщената справка за общинските проекти показва, че за периода 2014-2020 г. в 

община Исперих са изпълнени 93 проекти и дейности на обща стойност 70 387 612  лева.  

За постигане на заложените цели най-съществен принос има Общинска 

администрация -  Исперих, която е привлякла най-много средства от европейските 

фондове за периода 2014-2020 година. За изпълнение на ОПР са допринесли и проектите с 

така наречените „меки мерки” на местните училища и социални институции. В 

партньорство с учебни и детски заведения са изпълнени общо 17 проекта. Бизнесът също 

изпълнява проекти и дейности, финансирани от ПРСР и ОПИК, включително по мерките 

за преодоляване последиците от пандемията COVID 19 в края на отчетния период.  

Общината е изпълнила 2 съвместни проекта с НПО. Няма международни проекти и 

дейности, както и съвместни проекти в условия на публично-частно партньорство с 

бизнеса.  
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Изводът, който се налага от анализа на Таблица 23 е, че за отчетния период са  

изпълнени 93 проекти и дейности на стойност 70 387 612 лева, което допринася за 129% 

техническо и 35% финансово изпълнение на ОПР. Община Исперих се справя много 

добре с  реализацията на плана на база заложени и изпълнени проекти, обекти и дейности. 

Местният бизнес, земеделски производители и предприятия са изпълнили през 

отчетния програмен период 29 проекта на стойност 4 468 511 лева, с което са допринесли 

за около 31% от техническото и 6,35% от финансовото изпълнение на ОПР.  

Бизнесът се справя много добре и е достатъчно активен при кандидатстването за 

финансиране на проекти от европейските фондове. 

           Реализираните проекти в община Исперих имат пълно съответствие със 

стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите, приоритетите и мерките. 

За значителна част от мерките има преизпълнение на техническите стойности на 

реализираните проекти. Финансовите параметри на плана също имат високо изпълнение, 

като по-ниските проценти се дължат на завишените прогнозни стойности и ограничените 

източници на финансиране. Всичко това дава основание за положителна оценка относно 

съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи от 

изпълнението на плана. 

 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното     

  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание Чл.34  от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Чл. 26 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема изготвения Доклад за последваща оценка за Общински план за развитие на 

община Исперих за периода 2014-2020 г.  

        2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие 

на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
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Д ОКЛАД 

 

З ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

2014-2020Г. 

СЪДЪРЖАНИЕ  
  

ВЪВЕДЕНИЕ  

І. Методология   

ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху 

развитието на общината  

ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, 

приоритетите и устойчивост на резултатите  

ІV. Оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси  

V. Обобщени изводи  и препоръки относно провеждането 

на политиката за регионално и местно развитие  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Докладът представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Исперих за периода 2014-2020 г., 

изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Чл.34  от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) и Чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие.  

Планът за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен 

планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и 

бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, 

динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на 

устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът 

очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината.  

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Исперих 2014-2020 е приет от 

Общински съвет - Исперих с Решение № 396 по Протокол № 44 от 21.07.2014 г.  

Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е 

заключителния етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните 

управленски документи, предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез 

последващата оценка се прави обобщение на цялостното изпълнение на плана, 

качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани и неочаквани 

ефекти за общинската територия.  

Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите 

от определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, 

формализирана методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или 

подобряването на определени публични дейности, по-специално посредством 

сравняване на резултатите с поставените цели и с използваните средства.  

Последващата оценка е част от триадата оценки – „предварителна – междинна – 

последваща“, като всяка от тези функции от предходната се стреми да подобри 

качеството на съответния стратегически документ, като и резултатността в постигане 

на целите му.  

Предварителна оценка е изготвена при разработването на плана през 2014 г.   

През 2017 е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на община Исперих 

за периода 2014–2020 г. В настоящата последващата оценка обект на изследване, ще 

бъде изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих за периода 

2014-2020 г., както по степен на постигане на заложените цели и приоритети, така и по 

оказано въздействие и устойчивост на резултатите, на база индикаторите за 

мониторинг.  
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Съгласно нормативните изисквания на ЗРР, настоящата Последваща оценка 

включва:  

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите;  

2. оценка на общото въздействие;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие.  

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от 

изпълнението на ОПР, докато финалният включва изводи и препоръки, относно 

стратегическото планиране за следващия програмен период.  

Първият елемент е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към 

плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. 

Систематизирани са различни проекти и инициативи и е определена тяхната 

принадлежност към приоритетните области. Първата преценка завършва с 

идентифициране на неизпълнени ключови проекти и мерки, които не са подплатени с 

конкретни реализации.  

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните 

области, като надгражда оценката на първоначалните резултати. Стойностите на 

систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за 

изпълнението на ОПР. В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на 

индикаторите от ОПР.  

Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от 

съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите 

и приоритетните области на ОПР. Този трети компонент синтезира информацията за 

проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия 

по изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и 

ефективност в управлението.  

Четвъртият елемент отразява най-важните констатации относно идентифицираните 

проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на 

изпълнението на ОПР. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в 

оценката: проекти и инициативи; индикатори; действия по изпълнението и 

наблюдението на плана.  

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса на 

планиране на следващия програмен период 2021-2027 г.   

Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води 

до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за 

идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за 

следващия програмен период.  

Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, 

каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени 

предвидените резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за 

регистрирания успех или неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи 

за устойчивостта на резултатите и осигурената продължителност на въздействията. В 

идеалния случай тази оценка следва да се изготви по време на следващото 

програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и слабости да намерят 

отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата оценка е част от 

различните механизми за контрол на публичните действия.  
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Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална 

информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие 

на община Исперих през периода 2014-2020 г., да направи препоръки относно 

провеждането на политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на 

управлението и координацията през новия програмен период 2021-2027 г.  

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:   

• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР 

върху социално-икономическото развитие на общината;  

• Актуален преглед за изпълнение на заложените цели и приоритети в плана;  

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно 

развитие през новия програмен период.  

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на 

ОПР са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост.  

В изготвянето и обсъждането на проекта на настоятия Доклад за последваща оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих за периода 2014-

2020 г.  

участваха представители на Общинската администрация и различни заинтересовани 

страни.  

І. МЕТОДОЛОГИЯ   
Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Исперих за периода 2014-2020 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния 

анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на 

настъпилите социалноикономически и политически промени на местно, регионално и 

национално ниво, в светлината на промените в регионалната политика на ЕС и 

регистрираните резултати от прилагането на оперативните програми за България.   

Предмет на настоящата разработка е многостранното развитие на община Исперих, 

свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и 

програмата за реализация на ОПР. Докато общинският план анализира и оценява 

състоянието и тенденциите на развитие в общината, междинната оценка обхваща 

социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ОПР, то 

последващата оценка анализира и оценява пълния обхват на изпълнение на ОПР до 

2020 г. с натрупване от междинната оценка и извежда констатации за следващия 

програмен период 2021-2027 г. Оценката разглежда инвестициите по определените в 

плана приоритети, като направените анализи акцентират върху проектните дейности и 

не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на 

общинската администрация. За целите на оценката е разработена методика, която 

определя методите и съответните източници на информация, както и критериите за 

оценка на изпълнението на ОПР.   

Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно 

изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. 

Последващата оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и 

оценка, съгласуване и приключване.    

Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може 

да бъде обобщена по следния начин:    
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1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва 

вниманието върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. 

Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, 

докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането 

се постига чрез:   

• актуален преглед на изпълнението на ОПР;   

• изследване на промените в контекста на плана за развитие;   

• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на 

ОПР.   

2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на 

последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които 

характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих 2014–2020 г.:   

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на 

политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;    

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за 

планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за 

регионалното развитие;   

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-

икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.;   

• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите 

на ОПР;   

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията 

на общината;   

• Политическа и социална ангажираност, административен и 

институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие;   

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да 

съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.   

Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за 

развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.   

В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват 

количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на 

изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна 

оценка на развитието на общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно 

планиране на следващите действия.   

3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за 

изпълнение на последващата оценка са:   

• Консултации с представители на община Исперих;   
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• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, 

анализ, оценка и екстраполация, синтез.   

На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и 

проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за 

развитие (ОПР) на община Исперих 2014-2020 г., Междинна оценка на изпълнението 

на Общински план за развитие (ОПР) на община Исперих 2014-2020 г., Областната 

стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г., Регионален план за развитие на 

Северен централен район и др.  

При изготвянето на доклада е обработена и анализирана статистическа информация, 

публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по 

заетостта. Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за 

изпълнение на всеки от приоритетите на ОПР, като е направена количествена 

експертна оценка (в %) и са използвани данни от Информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз - ИСУН. 

Анализиран е напредъкът по всички приоритети на ОПР, като избраният подход на 

качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в 

сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.   

Събрана е базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката 

от Общинска администрация - Исперих. За целите на проучването бяха използвани 

справки, въпросници и събирана информация в Интернет. Проведени са консултации 

със служители на Община Исперих и заинтересовани страни.   

4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за 

анализ на събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен 

анализ; аналогия; екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; 

индукция; дедукция; селекция.   

5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, 

анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка 

обхваща времевия период 2014 - 2020 г., като анализите, констатациите и експертните 

преценки ще се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и 

данни, без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на 

икономическите, социалните и екологичните сектори.   

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и 

приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за 

неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки 

за разработването и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за 

новия програмен период.   

6. Формулиране на изводи и препоръки.   

За изготвяне на последващата оценка са използвани следните методи:  

• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;  

• Проучване - проучване на документи, информация и данни от 

различни източници;  
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• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, 

препоръки и изводи;  

• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и 

данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;  

• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане 

на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и 

други;  

• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На 

база на сравнението се правят изводи и препоръки;  

• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен 

синхрон в действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за 

изпълнение на ОПР;  

• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, 

заложен в ОПР към неговото равнище в минал период или време, прието за 

база;  

• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии 

на равнината.  

Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия 

програмен период и насоките за следващия са базирани на:   

• Експертност при разработването на последващата оценка;   

• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена 

информация;   

• Адекватни методи и за анализ;   

• Обективна система от критерии за оценка;   

• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;   

• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на 

координацията.   

• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за 

разработване на плановия документ на общината за следващия програмен 

период.   

Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени 

няколко съществени извода:    
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• ОПР на община Исперих следва да бъде съобразен в контекста на 

новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за 

периода 2021-2027 г.;   

• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде 

отчетена при разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен 

на кохезия на плановия документ с перспективната европейска политика.   

• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат 

оптимизирани и актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми 

по оперативните програми за България, съфинансирани от фондовете на ЕС 

през периода 2014-2020 г и разработваната национална концепция за 

програмиране на развитието през настоящия програмен период.   

• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на 

ОПР и тяхното допълване и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за 

оценка да имат количествена характеристика и да се определят формите за 

тяхното предварително събиране, с цел обезпечаване с данни на оценката и 

планиране на последващи действия.   

• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията 

както между ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР 

длъжностни лица, така и повишаване на прозрачността и информираността на 

обществото за изпълнението на ОПР. Възможните решения тук са създаване на 

предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и съществени пропуски в 

процеса по изпълнение на планираното планово развитие.   

• Повишаване на съществуващия административен капацитет в 

областта на изготвянето, изпълнението, отчитането, наблюдението и 

вътрешната оценка на стратегически и планови документи, както и тяхното 

актуализиране в съответствие с динамично променящата се заобикаляща среда.   

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на 

проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от 

публични и частни организации. Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по 

проекти, получили безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с 

междурегионален характер.   

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на 

следните поважни  източници:   

• Официални страници на УО на оперативните програми;   
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• Регионална статистика на Евростат;   

• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;   

• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България;   

• Официалната страница на Европейския съюз;    

• Официални справки от Община Исперих.  

За събиране на информация бяха разработени въпросници, които бяха предоставени за 

попълване на Общинска администрация – Исперих, структурите на гражданското 

общество и представители на бизнеса на територията на общината. Проведени бяха и 

срещи- консултации с представители на администрацията и заинтересовани лица.     

Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата 

оценка:   

• ОПР на община Исперих за периода 2014 – 2020 г.;   

• ОСР на област Разград за периода 2014 – 2020 г.;   

• Междинна оценка от 2017 г. за изпълнение на ОПР на община 

Исперих;   

• Годишни отчетни доклади за изпълнение на ОПР на община Исперих;   

• Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 

г.;   

• Официални справки и доклади за изпълнени проекти на територията 

на общината;   

• Бюджети на община Исперих за периода 2014-2020 г.;   

• Планове и отчети за разходите по Капиталовите програми на Община 

Исперих за периода 2014-2020 г. и др.  

Настоящата Последваща оценка е изготвена с натрупване на всички проекти, обекти и 

дейности, реализирани на територията на община Исперих от 2014 г. до 2020 г. и 

включва и резултатите от Междинната оценка, извършена през 2018 г. По този начин 

констатациите на настоящия Доклад са неразделна част от общата оценка на 

общинското управление и реализация на Общинския планза развитие между 2014 и 

2020 г. Констатациите на Последващата оценка са основа за стратегическото 

планиране и подобряване на местното и регионално развитие през следващия 

програмен период – 2021-2027 г.   

ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху развитието на 

общината   
  

1. Сравнителна характеристика  

Като цяло, идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да 

обобщи с изводи,  какви са постиженията, на основата на придобитите ползи 

(резултати) от предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от 
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реализираните цели, довели до промяна в средата и условията на живот на местната 

общност.   

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР в 

настоящия доклад са отчетени настъпилите промени в условията на живот, оказващи 

въздействие върху социално-икономическото развитие на община Исперих като е 

направено сравнение на стойностите на ключови показатели през 2014 г. и през 2020 г.  

Община Исперих е една от 7-те общини в област Разград. Тя е на трето място по 

територия и на второ място по население сред общините в областта.   

Таблица 1: Сравнителна характеристика на община Исперих и останалите 

общини в област Разград към 31.12.2014 и 31.12.2020 г.  

Район, област, 

община  
Територия 

кв. км.  

Население 

брой  
31.12.2014  

г.  

Гъстота на 

населението 

за 2014 г.  
(души на кв. 

км.)  

Население 

брой  
31.12.2020  

г.  

Гъстота на 

населението 

за 2020 г.  
(души на кв. 

км.)  

Населени  
Места 

2014 г.  
(брой)  

Населени  
Места 

2020 г.  
(брой)  

Република 

България  
110371,8  7202198  65.3  6916548  63.0  5266  5257  

Северен 

централен 

район  
14668,0  825536  56.3  764897  52.7  989  989  

Област  
Разград  

2401,5  119048  49.6  109810  46.1  103  103  

Завет  274,0  10038  36.6  8938  33.2  7  7  

Исперих  388,7  21590  55.5  20142  52.0  24  24  

Кубрат  433,6  17243  39.8  15410  36.1  17  17  

Лозница  240,6  8829  36.7  8263  34.5  16  16  

Разград  652,4  48914  75.0  45624  70.4  22  22  

Самуил  250,3  6645  26.5  6365  25.6  14  14  

Цар Калоян  161,9  5789  35.8  5068  31.8  3  3  

Източник: Национален статистически институт  
В община Исперих към 31.12.2020 г. живеят 20 142 души или 18,34% от населението 

на Област Разград и 2,63% от населението на СЦР. Средната гъстота на населението в 

община Исперих (52 души на кв. км. за 2020 г.) е по-висока от средните стойности за 

област Разград (46) и много близка до средната гъстота за за СЦР (53), но по-ниска от 

съответния показател за страната (63)  

  

По брой населени места (24), община Исперих се нарежда на първо място в областта. 

Селищната мрежа е устойчива и броят на населените места в общината се запазва 

непроменен в рамките на програмния период 2014-2020 г. За периода 2014-2020 г. 

община Исперих запазва позициите си в регионален план по отношение на 

териториалния обхват и броя на населениете сред общините в област Разград.  

Урбанистичната структура на община Исперих се състои от 1 град и 23 села: град 

Исперих, село Белинци, село Бърдоква, село Вазово, село Голям Поровец, село 

Делчево, село Драгомъж, село Духовец, село Йонково, село Китанчево, село Конево, 

село Къпиновци, село Лудогорци, село Лъвино, село Малък Поровец, село Малко 

Йонково, село Печеница, село Подайва, село Райнино, село Свищари, село 

Средоселци, село Старо селище, село Тодорово и село Яким Груево. Гъстотата на 
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селищната мрежа е близка до средната за страната - 6 селища на 100 кв.км. 

Равномерното разпределение на селищата по територията на общината е благоприятна 

предпоставка за формиране и функциониране на жизнената среда и териториално-

селищна общност. Селищата са със сходни функционални характеристики и облик.   

Според йерархичната система Националната концепция за пространствено развитие 

2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), община Исперих е определен на 4-то йерахично 

ниво. Това са около 90 общини с общински център малки градове, които имат 

изключително важна роля за периферните селски и планински райони, предлагат 

работни места и основни публични услуги на повече от една община.1    

Центровете на тези общини са разположени равномерно в територията и играят важна 

роля за обслужване на населението в собствените им общини и в съседни малки 

общини в селските райони.   

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

урбанистичната класификация на община Исперих включва следните категории 

населени места: 1 град с население между 5 и 10 хиляди жители, 2 средни села (от 1000 

до 2000 жители) – Подайва и Китанчево; 19 малки села (от 250 до 1000 жители) – 

Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Йонково, 

Лудогорци, Лъвино, Малко Йонково, Малък  

Поровец, Печеница, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким 

Груево и 2 много малки села (до 250 жители) – Конево и Къпиновци. Застрашено от 

пълно обезлюдяване и изчезване е само с. Конево (под 100 жители).  

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

на селищната мрежа – 6 на 100 км2 (при 4.1/100 км2 средно за Област Разград и 

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

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

общината, с влияние и върху развитието на съседните общини.  

2. Демографска характеристика  

Демографският фактор, броят и структурите на населението са ключов показател за 

оценка на социалното въздействие на изпълнението на ОПР върху целевата територия. 

Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни характеристики 

са един от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В община Исперих 

продължават неблагоприятните демографски тенденции за намаляване и застаряване 

на населението. Динамиката показва спад в броя на населението със 7% за периода 

2014-2020 г. или средно с по 1% годишно.  

Таблица 2: Население в община Исперих 2014 – 2020 г.  

  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Всичко  21590  21232  20900  20602  20428  20268  20142  

Мъже  10720  10535  10360  10213  10117  10055  9976  

Жени  10870  10697  10540  10389  10311  10213  10166  

В града  8497  8354  8253  8146  8086  7928  7868  

 
1 Йерархията на центровете е осъществена чрез оценка на тяхното значение и роля по 

редица критерии и показатели за динамика на населението и степента на развитие на 

техните обслужващи административни, икономически, транспортни функции и др.  
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В селата  13093  12878  12647  12456  12342  12340  12274  

Източник: Национален статистически институт  

През 2020 г. в община Исперих живеят 20 142 души, 49,5% от които мъже и 50,5% 

жени. Градското население (на гр. Исперих) е 39%, а в селата живеят 61% от жителите 

на общината. Съотношението в половата структура на населението и ниската степен на 

урбанизация (39% при средно за страната 73% в полза на градското население) се 

запазват почти без промяна през анализираните седем години. Община Исперих не е 

засегната от процесите на силна урбанизация, характерни за повечето райони на 

страната. Въпреки, че населението не е равномерно разпределено по общинската 

територия, то е сравнително балансирано между града и селата и тази тенденция се 

запазва през целия отчетен период.   

  

Графика 1: Динамика на населението в община Исперих 2014-2020 г.  

  
Развитието на селищната мрежа в общината е довело до концентрация на населението 

и съсредоточаване на основните административни, промишлени, търговски, 

обслужващи и културни дейности в гр. Исперих. Kато вторични опорни пунктове 

действат селата – Подайва, Китанчево, Вазово, Лъвино и Свещари (утвърждаващ се 

туристически подцентър).     

Таблица 3: Население в община Исперих по населени места 2014 и 2020 г.  

   2014  2020  

   Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  

Община Исперих  21590  10720  10870  20142  9976  10166  

с. Белинци  460  233  227  427  212  215  

с. Бърдоква  297  161  136  293  145  148  

с. Вазово  1031  527  504  964  474  490  

с. Голям Поровец  547  271  276  514  262  252  

с. Делчево  472  238  234  420  213  207  

с. Драгомъж  351  180  171  342  173  169  
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с. Духовец  534  266  268  467  233  234  

гр. Исперих  8497  4140  4357  7868  3833  4035  

с. Йонково  695  349  346  632  312  320  

с. Китанчево  1405  690  715  1354  675  679  

с. Конево  81  40  41  70  34  36  

с. Къпиновци  224  116  108  242  125  117  

с. Лудогорци  737  372  365  680  333  347  

с. Лъвино  1011  521  490  933  469  464  

с. Малко Йонково  381  173  208  342  162  180  

с. Малък Поровец  324  165  159  319  166  153  

с. Печеница  289  153  136  239  129  110  

с. Подайва  1578  799  779  1537  783  754  

с. Райнино  399  184  215  308  147  161  

с. Свещари  616  298  318  586  281  305  

с. Средоселци  307  152  155  286  138  148  

с. Старо селище  323  161  162  327  162  165  

с. Тодорово  742  375  367  703  356  347  

с. Яким Груево  289  156  133  289  159  130  

Източник: Национален статистически институт  
Данните в Таблица 3 показват, че демографската криза обхваща град Исперих, където 

населението намалява с около 7% за периода 2014-2020 г. или средно с по 90 човека на 

година. всички останали села в общината са с намаляващо население. Най-малко 

жители към 2020 г. има село Конево – 70 души. Най-голямото село в общината по брой 

население през 2020 г. е Подайва – 1537души, следвано от Китанчево – 1354 и Вазово - 

964 души.  

По данни на ГД ГРАО (www.grao.bg), населението по постоянен адрес в община 

Исперих се запазва относително постоянен брой. През 2020 г. спрямо 2014 г. жителите 

по постоянен адрес намаляват с по-малко от 1%, но по настоящ адрес намаляват с 

около 3% или с 471 души.   

Таблица 4: Население по постоянен и настоящ адрес в община Исперих към 

31.12. 2014 и 2020 г.  

Постоянен адрес  Настоящ адрес  

2014 г.  2020 г.  2014 г.  2020 г.  
34226  34147  22501  22030  

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg Графика 2: 

Сравнителна характеристика на населението по постоянен и настоящ адрес 

2014-2020 г.  

http://www.grao.bg/
http://www.grao.bg/
http://www.grao.bg/


18 

 

  
  

Населението на община Исперих застарява, но процентното съотношение на лицата 

под, в и над трудоспособна възраст се запазва относително постоянно от 2014 г. до 

2020 г.   

  

  

Таблица 5: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2020 г.  

  
2014  2020   

Всичко  Мъже  Жени  Всичко  Мъже  Жени  
Общо  21590  10720  10870  20142  9976  10166  

2 
Под трудоспособна  

3406  1806  1600  3046  1600  1446  

3 
В трудоспособна  

13350  7119  6231  12252  6552  5700  

4 
Над трудоспособна  

4834  1795  3039  4844  1824  3020  

Източник: Национален статистически институт  
През 2020 г. под трудоспособна възраст е около 15% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 4844 души или 24%. Около 61% е делът на 

хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.   

В общината се наблюдава задълбочаваща се демографска криза. Илюстрация на 

процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния 

брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на 

населението на 60 и повече години. Към 2020 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% 

от населението, децата и младежите до 29 г. са 29%. Останалите 43% са хора в активна 

трудова възраст между 30 и 59 години. Анализираните особености на възрастовата 

структура, свидетелстват за тенденция на застаряване на населението на територията 

на община Исперих. Когато възрастовата структура е деформирана не може да се 

осигури както възпроизводството на населението, така и възпроизводството на 

трудовия потенциал. За влошаването на възрастовата структура у нас съществено 

допринесоха мащабните емиграционни процеси предимно сред младите възрастови 

групи. Това обуславя ускоряването на процеса на застаряване, което поставя натиск 

върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални грижи през целия 

програмен период 2014-2020 г. Броят и структурите на населението се определят от 
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размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) 

движение.  

Таблица 6: Естествен прираст на населението на община Исперих 2014-2020 г.  

Година  
Живородени  Умрели  Естествен прираст  

Общо  Момчета  Момичета  Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  

2014  166  90  76  296  162  134  -130  -72  -58  
2015  171  85  86  316  172  144  -145  -87  -58  
2016  193  99  94  302  161  141  -109  -62  -47  
2017  183  93  90  313  158  155  -130  -65  -65  
2018  184  94  90  330  186  144  -146  -92  -54  
2019  174  92  82  325  182  143  -151  -90  -61  
2020  153  78  75  449  241  208  -296  -163  -133  

Източник: Национален статистически институт  
  

                                                  
2 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.  
3 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.  
4 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 

63 години и 8 месеца за мъжете.  

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 158 души на 

година, като през 2020 г. достига минус 208 души. Средногодишният брой на 

живородените деца в община Исперих за периода 2014-2020 г. е 175. Средната 

смъртност за изследваните 7 години е 333 човека годишно. Тенденциите на ниска 

раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен 

прираст и задълбочаващата се демографска криза.   

Таблица 7: Заселени, изселени и механичен прираст в община Исперих  2014-

2020 г.  

Година  
 Заселени   Изселени   Механичен прираст  

Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  
2014  418  185  233  475  206  269  -57  -21  -36  

2015  333  145  188  546  243  303  -213  -98  -115  

2016  301  117  184  524  230  294  -223  -113  -110  

2017  448  192  256  616  274  342  -168  -82  -86  

2018  598  238  360  626  242  384  -28  -4  -24  

2019  715  337  378  724  309  415  -9  28  -37  

2020  628  289  339  458  205  253  170  84  86  

Източник: Национален статистически институт  

Механичният прираст на населението през повечето години е отрицателен, с 

изключение на 2020 г., когато е +170 души. Средногодишно населението на община 

Исперих  за периода 2014-2020 г. е намалявало от отрицателна миграция с около 75 

човека, което оказва негативно  

влияние върху демографските процеси.   

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 

периода 2014-2020 г. е намаляло с 1635 души или с 234 човека на година.   
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Като цяло, текущата демографска картина показва, че изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Исперих през периода 2014-2020 г. (ОПР) не е успяло да 

повлияе положително върху негативните демографски процеси и тенденциите за 

намаляване на населението. Перспективите за успешното развитие на общината в 

средносрочен и дългосрочен план показват, че при равни други условия (при 

непроменени демографски политики) тези фактори ще компрометират възможността 

на икономическата система да генерира висок и устойчив растеж и ще понижава 

ефективността на икономическата политика, насочена към осигуряването на 

предпоставки за такъв растеж. Политиката за преодоляване на демографската криза в 

района през новия програмен период 2021-2027 г. трябва да е насочена към 

подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, които създават 

работни места и доходи, като по този начин привличат и задържат млади хора за живот 

и работа в общината.   

3. Заетост и безработица  

Важен показател, който характеризира влиянието на ОПР върху 

социалноикономическите процеси в целевата територия е равнището на заетост и 

безработица.  

Равнището на безработица в община Исперих през 2020 г. се увеличава с 1,3% в 

сравнение с най-ниското ниво за последните години през 2019 г. – 12,2%, стойност по-

висока от средните нива на безработица за област Разград (10,8%) и за страната (7,4%).   

През 2020 г. в резултат от негативните последици от пандемията от коронавирус 

COVID19, броят на безработните лица в общината се увеличава със 115 лица, а 

равнището на безработица достига 13,5%.  

Таблица 8: Средногодишен брой на безработните лица и равнище на безработица 

в община Исперих за периода 2014 - 2020 г.  

Показател  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Брой регистрирани лица  1875  1669  1530  1361  1215  1115  1230  

Равнище на безработица (%)  
20,6  18,3  16,8  14,9  13,3  12,2  13,5  

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе  

 Къб 31.12.2020 г. броят на регистрираните в ДБТ-Исперих безработни лица е с 645 

понисък спрямо 2014 г. или с около 36%.   

Графика 3: Динамика на безработицата в община Исперих 2014-2020 г. (%)  
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 Намаляването на безработицата за последните 5 години и запазването и в сравнителни 

ниски нива през 2020 г. е положителна промяна в социално-демографските условия и 

оказва благоприятно въздействие върху индикаторите за постигане целите на ОПР. 

Независимо от тези тенденции пазарът на труда в община Исперих продължава да се 

нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки.  

През целия отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска 

безработица. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 65,9 

спрямо общия брой на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование 

са  58,8% от групата.  

Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна 

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и др.) са 9,6 % от всички 

регистрирани, сред тях  53,5 % са жени /спрямо общия брой лица от рисковите групи/.  

Относителният дял на младежите до 29 години през 2020 г. е 10,7% от всички 

регистрирани, при 13,7% за същия период на 2014 г. Задържането на високия 

относителен дял на регистрираните от възрастовите групи над 50 години в рамките на 

55,3% през 2014 г. и 48,9% от общия брой регистрирани през 2020 г., води до трайна 

безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и други 

програми за заетост.  

 Младежката безработица запазва своята специфика, която не се променя поради:  

липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация 

предимно в селата.  За община Исперих се запазват 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 първичният пазар. Продължава успешното 

прилагане на програмите по ОПРЧР в община Исперих и реализирането на проекти 

„Обучение и заетост на младите хора” и „Обучение и заетост” за работодатели от 

частния сектор. Успешно се изпълняват в състояние на променената през 2020 г. от 

КОВИД-19 обстановка регионалните програми за двете общини, както и проект 

„Работа”.   

          През периода се работи активно по проект „Родители в заетост” на ОП „РЧР” и 

по Проект „Работа”. Активно се прилагат новите мерки за справяне с пандемията в 

лицето на „Заетост за теб”, „Запази ме”, ПМС 151 и ПМС 429. Въпреки негативните 

тенденции, оказващи въздействие на икономическите процеси свързани с кризисните 
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явления  и съпътстващите ги признаци, се наблюдава процес на заетост, което дава 

възможни переспективи за моментно запазване на равнището на безработицата от 

всички отрасли, основно от търговията и услугите, процес който ще се запази с 

типичната тенденция на интензивност в следващото тримесечие на 2021г. с различни 

амплитудни стойности.  

В броя на свободните работни места в общината обявени през 2020 г. (681) се 

наблюдава спад спрямо тези обявени през 2014 г. с 569 или с 54%.  

         Най-търсените професии от работодателите през отчетния период са:   

- селскостопански работници, в т.ч. механизатори;  

- лични асистенти  

- шивачки;  

- общи работници.  

Остава непроменена картината на запазени влошени характеристики на 

регистрираната работна сила на първичния пазар в различните сфери на 

селскостопанското производство, търговията и промишлеността.  

През 2014 г. 223 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране са 

включени 19 лица. За сравнение през 2020 г. 244 търсещи работа лица са получили 

индивидуално професионално информиране и консултиране. В групови форми за 

професионално ориентиране за периода са включени 487 лица,от тях 405 са получили  

услуга в Ателие за работа. В обучение през 2020 г. са включении 110 безработни лица, 

106 са приключили  обучение за 2020 г., при 142 безработни лица приключили 

обучение за 2019 г.  

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 и запазена тенденция на насочване  към 

големите промишлени зони - София, Пловдив, Варна, Бургас и др. Това се обяснява 

със сезонната заетост в строителния бранш и туризма, характерни за летно-есенния 

период, което увеличава заетостта в този бранш, на местно и национално ниво. 

Съобразно природно климатичните условия тази заетост ще продължи с различна 

интензивност до края на есенния период, и при добри условия.  

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 наблюдават дейности, свързани с традиционото обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, но в по-малък обем. Продължава 

да се наблюдава, въпреки това, устойчивост на основните количествени показатели, 

характерни за региона, които не са повлияни сериозно от икономическата конюнктура.  

 Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общината 

освен демографската криза са слабата инвестиционна активност, липсата на работни 

места и най-вече несъответствието между професионалната квалификация на 

свободната работна сила и пазара на труда. Наблюдава се дефицит на квалифицирана 

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

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

професионални тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите и 

търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите 

училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско 

ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в 

групите от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в 
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групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана 

работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени, 

информационни и комуникационни технологии. В същото време младите 

квалифицирани кадри предпочитат да напуснат родните места и да работят в големи 

градове у нас или в чужбина. Пазарът на труда изпитва остър недостиг на 

квалифицирани кадри, а безработицата сред лицата без образование и квалификация 

остава висока.  

Като цяло изпълнението на Общинския план за развитие и прилагането на активни 

мерки на пазара на труда, включени и в Програмата за реализация на ОПР са повлияли 

положително върху пазара на труда в община Исперих. Неблагоприятните 

демографски тенденции и някои структурни проблеми остават основни пречки пред 

нормалното функциониране на пазара на труда. Населението продължава да намалява 

и застарява. Делът на дълготрайно безработните остава сравнително висок. В същото 

време нараства недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително 

предизвикателство пред активните мерки на пазара на труда.    

4. Икономическо развитие  

Икономическото развитие на община Исперих през програмен период 2014-2020 г.  

години се характеризира с различна динамика. Структуроопределящи отрасли за 

местната икономика в община Исперих са селското стопанство, преработващата 

промишленост и търговията като водещо значение има селското стопанство. Неговата 

структура на производство и специализация определят характера на цялата територия 

и облика на населените места.   

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

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

важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите общината 

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

спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за 

растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на общината.  

Броят на предприятията в общината през 2019 г. е 694 или с 29 повече спрямо 2017 г. В 

същото време основните икономически показатели на местните фирми се подобряват.   

  

Таблица 9: Брой предприятия (без финансовите) в община Исперих за 2017 - 2019 

г. 2  

Икономически дейности  2017  2018  2019  

Селско, горско и рибно 

стопанство  
76  87  93  

Преработваща промишленост  49  43  43  

Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива  

4  4  4  

Строителство  8  13  16  

Търговия, ремонт на автомобили 

е мотоциклети  
317  326  323  

Транспорт, складиране и пощи  41  42  44  

 
2 Актуалните статистически данни за икономическото развитие на общините към момента на изготвяне 

на настоящия Годишен отчетен доклад са за 2019 г. Данните за 2020 г. по икономически показатели ще 

бъдат публикувани от НСИ в края на 2021 г.  
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Хотелиерство и ресторантьорство  34  35  40  

Създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения  

6  7  6  

Операции с недвижими имоти  18  18  15  

Професионални дейности и 

научни изследвания  
22  26  28  

Административни и спомагателни 

дейности  
11  7  6  

Образование  4  4  ..  

Хуманно здравеопазване и 

социална работа  
34  33  33  

Култура, спорт и развлечения  12  8  8  

Други дейности  25  29  27  

Общо за общината:  665  686  694  

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - 
Разград  

Произведената продукция нараства през 2019 г. до 284 229 хил. лева, приходите от 

дейността достигат 390079 хил. лева, а нетните приходи от продажби – 354764 хил. 

лева. Печалбите намаляват и през 2019 г. са в размер на 44 415 хил. лева или с 20% по-

малко спрямо 2017 г. Броят на заетите и наетите лица също намалява с 277 през 2019 г. 

спрямо 2017 г.  

Таблица 10: Сравнителен анализ на основните икономически 

показатели на отчетените нефинансови предприятия 2017-

2019 г.  

Година  

Брой 

предприятия  
Произведена 

продукция  

Приходи 
от  

дейността  

Нетни 

приходи 

от 

продажби  

Разходи за 

дейността  
  
Печалба  

Загуба  
Заети 

лица  
Наети 

лица  

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

2017  665  249877  337439  291309  280995  55269  1288  4019  3516  

2018  686  271496  364427  315652  308841  53735  979  3868  3342  

2019  694  284229  390079  354764  343597  44415  1059  3785  3239  

Източник: Национален статистически институт   
Най-много фирми развиват дейност в сектора на търговията и услугите – 323 

предприятия, следва сектор „селско, горско и рибно стопанство” – 93 и преработваща 

промишленост – 43 предприятия.   

Почти 50% от общата стойност на произведената продукция е резултат от дейността на 

предприятията в преработващата промишленост. Около 35% от произведената 

продукция в общината и нетните приходи от продажби са реализирани в сектора на 

селското и горското стопанство.   

Около 93% от предприятията в общината са микро с до 10 заети лица, останалите 7% 

са малки предприятия с персонал от 10 до 50 лица. Към 2019 г. в Исперих няма средни 
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и големи предприятия с повече от 50 работници и служители. Таблица 11: Средна 

годишна работна заплата в община Исперих икономически дейности 2017-2019 г.  

Икономически дейности  
Година   

2017  2018  2019  
Общо  9,014  10,069  11,193  
Селско, горско и рибно стопанство  10,765  12,272  13,984  
Добивна промишленост  7,410  ..  ..  
Преработваща промишленост  9,384  10,166  11,580  
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива  
..  ..  -  

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване  
..  ..  ..  

Строителство  4,243  5,746  6,587  
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети  6,272  7,255  7,562  
Транспорт; складиране и пощи  8,714  9,675  10,582  
Хотелиерство и ресторантьорство  5,289  5,628  6,446  
Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения  
6,510  ..  7,381  

Финансови и застрахователни дейности  6,736  6,643  7,125  
Операции с недвижими имоти  ..  ..  ..  
Професионални дейности и научни изследвания  7,011  7,593  8,708  
Административни и спомагателни дейности  ..  ..  7,045  
Държавно управление  9,854  10,609  12,312  
Образование  10,290  12,855  14,104  
Хуманно здравеопазване и социална работа  8,711  9,341  10,783  
Култура, спорт и развлечения  7,731  8,619  10,089  
Други дейности  7,063  6,439  10,342  

Източник: Национален статистически институт   
Средната годишна работна заплата в община Исперих се увеличава с 24% - от 9 014 

лева през 2017 г. на 11 193 лева през 2019 г., но остава със стойности под средните за 

област Разград (12 814 лева) и за страната (15 209 лева). Най-високи са 

възнагражденията в сектор  

„Образоавние”, следвани от „Селско, горско и рибно стопанство”, „Държавно 

управление” и „Преработваща промишленост”.  

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

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

важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите общината 

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

спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за 

растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на общината.   

Община Исперих има профил на типична селскостопанска община, като 

промишлеността – основно преработващата, е по-слабо застъпена на нейната 

територия.   

На територията на община Исперих, промишлеността е представена от следните 

поголеми предприятия:  

„Хан Аспарух” АД – производството на стенни и подови плочки;   
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„Добруджа - КИТ” АД – производство на консумативи и изделия за текстилната 

промишленост, ходови колела, транспортни колички и други изделия с домакинско и 

промишлено предназначение;   

„Специални телове” Жити АД – Русе - цех в с.Тодорово –производство на специални 

телове и кабели;   

„РМЗ Шести септември” ЕООД – произвежда и ремонтира строителни и други 

машини, технологично оборудване, резервни части;   

„Ахинора” АД ,“Мелиса - Текстил” ООД цех в с. Подайва, „Семела”ООД – шивашката 

промишленост   

„Хладилно - Консервен Комбинат” АД –производство и търговия със зеленчукови и 

плодови консерви, конфитюри и ракия;   

„Исперих - БТ” АД ,“Никотиана – Норд табак” АД - гр. Шумен, с цех в с. Китанчево– 

изкупуване, промишлена обработка и търговия с тютюн;   

„Адонис Комерс” ООД – производство и изкупуване на билки и подправки;   

„Ягуар 90” ООД – производител на машини за обработка на PVC и алуминиева дограма;   

„Сортови семена“ ЕАД – с база Исперих - областта на хранително - вкусовата 

промишленост.  

Като цяло общината има потенциал за инвестиции и успешно развитие на екологично 

чисти производства и има наличие на неизползвани терени и сгради.   

Традициите в земеделието могат да се използват за създаване на предприятия в 

хранително-вкусовата промишленост (преработка на мляко, месо, плодове и 

зеленчуци), които могат и трябва да се използват с цел развитие на местната 

икономика, повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението.  

Община Исперих има неизползван все още потенциал за развитието на 

преработващата промишленост – екологично чист район, подходящи почвено-

климатични условия, подчертан селскостопански профил на общината, добри 

перспективи за развитие на селското стопанство.   

Значителната трудоемкост на тези отрасли би довела до създаване на нови работни 

места и формиране на добавена стойност, с която да се постигне значителна 

ефективност и възможност за реинвестиции. За ефективното функциониране на 

предприятията е необходимо да се осигури подходяща инфраструктура, която да 

създава условия за екологично чисти и качествени производства.   

Селско стопанство   

Земеделието е основния поминък на населението от общината, независимо от високия 

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

Повечето от собствениците на земя не извършват някаква икономически доходоносна 

дейност извън домашното си стопанство. Природно-климатични фактори в общината 

са ограничено благоприятни за  развитие на отрасъла. Наличните значителни 

поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на общината и 

благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен 

източник на доходи.   

Земеделската земя в Общината към 2014 г. възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка 

са трайни насаждения, 2 987 дка необработваема, 240 560 дка обработваема и 20 502 

дка са пасища. Обработваемата земя в Общината е 275 109 дка. Средно на жител на 

общината се падат по 11,08 дка, което значително превишава средния размер за 

страната. Общата площ на Държавен поземлен фонд е 20 304,985 дка.   

За сравнение към 2020 г. общата площ на селскостопанския фонд в община Исперих е 

286 389 дка, в това число: ниви – 201 754 дка, трайни насаждения 12 208 дка, ливади и 

пасища – 18 871 дка. Обработваемата земя в Общината към 2020 г. е 224 114 дка е 275 
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109 дка. Средно на жител на общината се падат по 14.13 дка, което е повече от 2014 г., 

но под средния размер за страната.   

Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата 

земеделска територия.   

Приблизително 48% от площите в Общината се засяват със зърнени култури - 

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

страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 14%. Добре развито е и 

овощарството, преди всичко отглеждането на вишни. Отглеждат се още малини и ягоди, 

както и зеленчуци, но върху понезначителни площи.  

Таблица 12: Обработваема земеделска земя за община Исперих 2017-2020 г.  

Площадка по 

години  
Ниви  

2017  224 114  

2018  224 114  

2019  224 114  

2020  224 114  

Източник: ОДЗ – Разград  

Броят на регистрираните земеделски производители в община Исперих намалява 

ежегодно, като броят им от 797 през 2017 г. намалява до 661 през 2020 г., което 

представлява спад с 136 лица или над 20% за последните 4 години. За същия период в 

общината развиват дейност 11 кооперации, разпределени в общинския център и 7 от 

по-големите населени места.  

Броят им се запазва постоянен през периода 2017-2020 г.  Таблица 13: Брой 

регистрирани земеделски производители по стопански  години   2017-

2020 г.  

2017  2018  2019  2020  

797  767  737  661  

  

Източник: ОДЗ – Разград  
  

Общият брой на стопанствата в общината към 2020 г. възлиза на 1 100, а земята която 

обработват възлиза на 25 495 ха. Всичките 1 100 стопани са регистрирани в ИСАК и 

получават подпомагане по Директните плащания на ЕС. Около 50% от тях са млади 

хора до 40-годишна възраст. Броят на регистрираните земеделски производители, 

обаче е по-малък, което показва, че значителна част от стопаните получават само 

плащания на площ чрез системата ИСАК.   

Данните за разпределението на земеделските производители, според размера на 

стопанисваната от тях земя, показва концентрацията на поземлените ресурси в по-

големите по размер стопанства. Стопанствата с над 100 ха са 10, или 1,5% от всички, 

но те обработват 2 534 ха или 42 % от земята. Най-голям брой стопанста са тези с 

обработваема земеделска земя от 5 до 99 ха, представляващи 42,8% от общата 

обработваема площ в Община Исперих.   

Данните от регистъра на земеделските стопанства показват същата структурата. Около 

58% от стопанствата ползват 14% от поземлените ресурси - преобладаващата част до 
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50 ха на стопанство, което показва наличието на голям брой дребни полупазарни 

стопанства.  

В община Исперих към 2020 г. няма регистрирани сдружения за напояване и 

напоявани земеделски площи. Растениевъдството е в голяма степен монокултурно – 

интензивно зърнопроизводство, малък дял на зеленчукопроизводство, овощарството и 

лозарството.  

Таблица 14: Основни видове отглеждани земеделски култури през 2019 г.  

Култури  Площ дка  
( 

  Продукция 

тон)  

Среден 

добив/дка  

Пшеница  96000   57600  600  

Ечемик  8000   4560  570  

Маслодайна 

рапица  
17250  

 
4830  280  

Тритикале  600   366  610  

Слънчоглед  60000   18000  285  

Царевица за 

зърно  
32000  

 
25600  800  

Овец  50   19  380  

Царевица 

силаж  
1000  

 
3800  3800  

Тютюн- 

Ориенталски  
1000  

 
220  220  

Ябълки  31   21,7  700  

Праскови  28   19,6  700  

Сливи  2100   1260  600  

Череши  1187   415,45  350  

Вишни  122   43,92  360  

Ягоди  45   22,5  500  

Малини  30   9  300  

Лавандула  134   12,6  350  

Източник: ОДЗ – Разград  

Основните видове земеделски култури, отглеждани в общината към 2019 г. са 

пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Най-много площи се засяват с пшеница – 96 

000 дка или близо 44%, следвани от слънчогледа – 60 000 дка или 27% и царевица за 

зърно – 32 000 дка или 14,5%.  

Незначителни са площите засяти с овес и тритикале.  

 Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на отглежданите животни.  
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Една голяма част от тях се гледат за задоволяване на собствените нужди.  

 Няма изградени съвременни специализирани ферми за отглеждане на животни. 

Общите показатели в животновъдството през последните години имат значителни 

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

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

традиции, които биха спомогнали за побързото приобщаване на населението към 

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

основните видове животни е с тенденция на намаляване.  

Причините са основно в крайно ниските изкупни цени на животинската продукция.  

  

Таблица 15: Брой животни по видови в община Исперих към 2020 г.  

Брой животни  Брой  

Говеда  4389  

Овце  5956  

Кози  1234  

Свине  34595  

Птици-общо  315890  

Пчелни семейства  4530  

Източник: БАБХ  
  

От таблицата се вижда, че преобладават птицевъдните обекти. По-големите от тях са 8 

броя, в които се отглеждат – 315 890 броя бройлери. Броят на регистрираните в БАБХ 

животновъдни обекти за едри преживни животни  е 310, в които се отглеждат – 4389 

говеда. По големите говедовъдни стопанства са 3 броя и в тях се отглеждат общо 1603 

говеда, в това число, крави за мляко и месо и телета. Традиционен за общината отрасъл 

е овцевъдството. Броят на отглежданите свине в дребни  и едри стопанства към 2020 г. 

е 5956, а на козите – 1234. В общината развива дейност една голяма свинеферма, в 

която към 2020 г. се отглеждат 34595 свине, в това число – свине майки. Броят на 

регистрираните пчелни семейства на територията на общината е 4530.  

Съществен проблем за развитието на животновъдството остават строгите 

хигиенни и ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след 

присъединяването на страната към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред 

реализацията на местна животновъдна продукция се явяват и неизгодните, често 

прерастващи в нелоялни и монополни, взаимоотношения между продавачи, 

посредници и купувачи.  

В района на Община Исперих се намират най-големите селскостопански 

производители в Разградска област и в страната.   

„Агротайм" ООД е един от най-големите производители и износители на зърно. 

Заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 

100 000 декара земя в района на гр. Исперих и гр. Разград. Други големи 

зърнопроизводители са „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” ООД, 

„Агротех” ООД, “Северагро” ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ „Клас” ООД, „Караджа-

Фаг” ООД и др.  

Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които 

са свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска 

конкурентоспособност на сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на 

пазара с вносни стоки правят сектора все по-малко привлекателен. Възможностите за 
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финансиране, които предлагат европейските фондове са добър начин за подкрепа на 

сектора и неговото възстановяване.   

При развитието на селското стопанство в община Исперих трябва да се спазват 

изискванията на общата земеделска политика на ЕС, според която заетите в селското 

стопанство трябва да използват екологично-устойчиви методи на земеделие. Те трябва 

да се стремят да поддържат постоянни затревени площи /тревата абсорбира въглероден 

двуокис, което подпомага борбата с климатичните промени/, да отглеждат различни 

култури, а не моно култури, и да обработват определена част от тяхната орна 

територия по начин, който насърчава биоразнообразието.   

Горско стопанство   

 Горските територии в общината са 83396 дка, което представлява 21,47% от 

цялата територия. Основната част от горския фонд е държавна горска територия и 

попада в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“ и ДЛС „Воден – Ири Хисар“ към РДГ 

- Русе на Северноцентрално държавно предприятие – ДП – Габрово.  

В обхвата на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ попадат само част от горските площи 

на община Исперих, 100% държавен горски фонд. Общата лесистост е 1667,1 ха, като 

1471,9 ха са залесени и 195,2 ха незалесени територии.   

Таблица 16: Общински горски фонд на община Исперих по населени места  

№  Населено място  Площ в дка  

1  с.Голям Поровец  126,37  

2  с.Голям Поровец  28,96  

3  с.Голям Поровец  15,72  

4  с.Голям Поровец  83,42  

5  с.Голям Поровец  235,17  

6  с.Голям Поровец  10,14  

7  с.Голям Поровец  1268,25  

8  с.Голям Поровец  121,63  

9  с.Голям Поровец  1953,78  

10  с.Йонково  59,55  

11  с.Йонково  1961,13  

12  с.Йонково  16,57  

13  с.Йонково  520,16  

14  с.Бърдоква  109,90  

15  с.Бърдоква  420,99  

16  с.Бърдоква  16,62  

17  с.Бърдоква  784,63  

18  с.Лудогорци  10,80  

19  с.Къпиновци  31,28  

20  с.Къпиновци  0,40  

ОБЩО:  7775,47  
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Източник: Община Исперих  

Община Исперих е собственик на гори в 5 населени места с обща площ 7 775,47 дка. 

Ежегодно с Решения на Общински съвет – Исперих се утвърждава годишния план за 

ползване на дървесина, добивана от общинските гори и определяне начина за ползване 

на маркираната дървесина.  

За периода 2019-2021 г. е определяно средногодишно ползване на дървесина от 

общинския горски фонд в размер на 3690 куб. метра.  

Горите са едно от големите богатства на община Исперих. Общият дървесен запас се 

оценява на 1028475 куб. м. Средногодишният добив на дървесина възлиза на 37 000 

куб. м. Средногодишното залесяване възлиза на 900 дка. То се прави главно с местни, 

устойчиви широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа, ясен, явор, дива череша и 

др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у 

нас каквито са: червен американски дъб, унгарска акация и различни клонове 

хибридни тополи. Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих 

включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 

бр. тревни растителни видове.  

В долината на река Крапинец се срещат бряст (Ulmus carpinifolia) , смесен със зимен дъб  

(Quercus petraea) , клен (Acer campestris) , ясен ( Fraxinus angustifolia ) , липа ( Tilia alba 

)и габър ( Carpinus betulus).   

На територията на община Исперих са съхранени вековни дървета. Най-старите сред 

тях са 5 зимни дъба на възраст над 800  години, които се намират в землището на град 

Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за 

това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови 

гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и 

бяла черница. В горите на Исперих се срещат различни видове едър и дребен дивеч. За 

едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч 

найхарактерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. През различните 

сезони се срещат и пролетни видове, каквито са пъдпъдъкът. От хищниците се срещат 

лисица, чакал, вълк и дива коза. През последните години данните от провежданите 

таксации показват трайно намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на нарастващото 

бракониерство, което е основният проблем на фауната. На територията на общината се 

намират и ловните резервати: „Воден”, „Ири Хисар”, „Паламара” както и природната 

забележителност „Божурите”, разположена до село Печеница.   

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

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

състоянието им особено когато се отнася за естествени гори.  

Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на 

категориите защитни, специални и стопански. Защитни са горските територии за 

защита на почвите, водите, урбанизираните територии, сградите и обектите на 

техническата инфраструктура. Към тях се включват горната граница на гората, 

защитните пояси, както и горите, създадени по технически проекти за борба с 

ерозията.   

Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените 

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

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

от населението.  

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

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

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

От друга страна те са найзастрашени от пряко унищожение. Този процес се 
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задълбочава от фактът, че ниският жизнен стандарт на местното население, особено в 

селата го насочва към най-лесният за бързо оползотворяване на този ресурс.    

Приоритетно Община Исперих трябва да търси финансиране за залесяване и да 

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

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

Както вече споменахме, горските масиви, въпреки лошото си състояние и 

необходимостта от рекреационни мероприятия, се ползват за незаконен добив на 

дървесина за огрев, като по този начин се нарушава режимът им на стопанисване и 

намалява ролята им като бели дробове на природата.  

 С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на 

гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с 

рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия през следващия 

програмен период. Туризмът се развива успешно през отчетния период и заема все по-

голям дял в общинската икономика на Исперих. На територията на общината 

съществуват редица природни дадености, защитени природни, исторически и културни 

обекти.  

Туризъм   

 На територията на Общината има много добри възможности за развитие на туризъм - 

екотуризъм, културен туризъм, къмпинг, рекреативен туризъм и риболов и лов.   

   Предпоставки за природен туризъм   

 Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 

дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни и над 20 храстови видове. Най-многобройни са 

летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези 

територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените 

дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница. В горите 

на Исперих се срещат различни видове едър и дребен дивеч. За едрия дивеч това са 

благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч найхарактерните видове са див 

заек, фазан, яребица и дива патица. През различните сезони се срещат и пролетни 

видове, каквито са пъдпъдъкът. От хищниците се срещат лисица, чакал, вълк и дива 

коза.   

На територията на общината се намират и ловните резервати: ”Воден”, ”Ири Хисар”, 

”Паламара” както и природната забележителност „Божурите”, разположена до село 

Печеница и историческо-археологически резерват „Сборяново“. Дълголетните 

карстови процеси са предизвикали проявлението на един твърде характерен и 

уникален за района комплекс от карстови форми като пещери, скални ниши, дупки и 

др. В района са регистрирани 14 пещери. Кватернетната покривка е представена от 

характерното плейоценско льосово навяване, което заедно с лежащите под него 

седиментни варовикови маси дренира повърхностно течащите води и обуславя 

безводието в Западното лудогорско плато. Своеобразието от характерни 

земеповърхностни форми, специфична геоложка структура и динамика на 

хидроложкия режим са създали условия за формирането на интересен и уникален 

генофонд.   

Предпоставки за културен туризъм   

Развитието на инфраструктурата и туристическите обекти в Община Исперих може да 

създаде добра среда за развитието на туризма, особено на културния туризъм.   

Културно-историческо наследство:   

- Археологически резерват “Сборяново”;   

- Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО;   
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- Тракийски укрепен град (Гетска столица Хелис);   

- Светилище Камен рид;   

- Ранно-средновековни селища Бювен касаба и Петрова нива;   

- Демир баба теке;   

- Исторически музей, гр. Исперих;   

- Етнографска къща, гр. Исперих;   

- Вятърна мелница с. Белинци;   

- Панаир на царевицата;   

- Резерват „Воден – Ири Хисар” – възможности за ловен туризъм.   

Запазеното културно-историческо наследство от древността е предпоставка за 

развитие на културния туризъм.   

  

Предпоставки за спорт и рекреационен туризъм:   

На територията на община Исперих има достатъчно ресурси, които позволяват 

развитието на спортен и възстановителен туризъм.  

Предпоставки за селски туризъм / еко туризъм:   

Общината предлага много добри възможности за развитие на селски туризъм, 

къмпинг, спорт и отдих, туризъм, както и за развитието на лова. Пейзажът, пълен с 

красива растителност, предлага големи възможности за развитие на този отрасъл на 

икономиката. Тази територия, далеч от индустриални центрове дава възможност за 

развитието на селски туризъм/еко-туризъм без значително влияние от страна на 

градските покрайнини или замърсяване. Подходящият терен за развитието на селския 

туризъм е много атрактивен, тъй като могат да се създадат много маршрути за 

разходка и отдих на туристите. Терените са много добри за лов - един от 

найразвлекателните спортове, които биха могли да бъдат разработени в тази 

територия.   

Туристическите маршрути, както и помещенията, които биха могли да бъдат 

използвани през зимата и лятото, могат да помогнат за създаването на повече работни 

места за наемане на населението, което води до социалното и икономическото 

развитие на общината. Мултиетническата структура на населението предлага много 

добри условия за развитие на туризма, поради културното многообразие, което може 

да бъде много привлекателно за посетителите в тези части. Нещо повече, по-

спокойното и устойчиво положение сред всички етноси, както и много добрите 

отношения между различните етнически групи, осигурява много добра база за 

развитието на този сектор на икономиката.  

Таблица 17: Дейност на местата за настаняване в община Исперих 2014-

2019 г.  

 

Места за 

настаня- 
3ва

не брой  

Легла – 

брой  

Легла 

денонощия – 

брой  

Стаи –   

брой  
Реализирани 

нощувки  
Пренощували 

лица  

Приходи от  
нощувки – 

левове  

 
3 В наблюдението са включени категоризираните хотели и места за настаняване с над 10 легла, 

функционирали през отчетния период. Статистиката не отчита обекти с под 10 легла. Към момента на 

Го

ди

ни 
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2014  3  139  50735  49  ..4  ..  ..  

2015  3  139  50735  49  ..  ..  ..  

2016  4  148  44109  71  ..  ..  ..  

2017  4  148  37212  71  ..  ..  ..  

2018  4  148  36260  71  ..  ..  ..  

2019  5  164  46631  77  ..  ..  ..  

Източник: НСИ  
Към 2019 г. броят на местата за настаняване е 5, с 2 повече спрямо 2014 г. Аналогично  

това довежда и до увеличение в броя на стаите и на леглата, съответно 77 стаи и 164 легла 

към 2019  

г. Заетостта на легловата база на годишна база за съжаление отбелязва намаление от 50 

735 към 2014 г. на 46631 легладенонощия за 2019 г. Тъй като броят на местата за 

настаняване в общината е сравнително малък, реализираните нощувки, броя на 

пренощувалите лица и приходите от нощувки са посочени от статистиката като 

конфиденциални данни.   

В обобщение може да се направят следните изводи:   

В община Исперих все още не се използва в пълна степен туристическия 

потенциал, макар че в последните години се наблюдава нарастване в броя на местата 

за настаняване и легловата база. Пандемията от коронавирус се отразява изключително 

негативно на местния туристически бизнес през 2020 година. Намаляват нощувките и 

посетителите на туристическите обекти. За съжаление към момента на изготвяне на 

настоящия доклад НСИ не е публикувал информация за 2020 г. и ефектът от COVID 19 

върху местната икономика може да бъде отчетен едва в края на 2021 г.  

Прилагането на мерките и дейностите, включени в ОПР за периода 2014-2020 г. 

оказва противоречиви въздействия върху икономическото развитие на общината. От 

една страна безработицата намалява, броят на предприятията се увеличава, основните 

икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия също се 

подобряват. Нараства обема на произведената продукция, нетните приходи от 

продажби, но печалбите на местните фирми намаляват. От друга страна броят на 

земеделските производители и обработваемата земеделска земя намаляват, но 

средните добиви от декар на основните видове отглеждани култури се увеличават.   

Местният бизнес се е възползвал от някои възможности за финансиране от 

европейските фондове и са реализирани редица проекти и дейности, обобщени в 

следващия раздел на доклада за последваща оценка на ОПР.   

Последната година от прилагане на Общинския план за развитие - 2020 г. е необичайна 

и много различна, белязана със знака на пандемията от коронавируса COVID-19. 

Кризата нанася непредвидени последствия върху всички сектори на обществения 

живот и поставя на изпитание икономиката, здравните и социалните системи. Тези 

процеси естествено се отразиха негативно и на резултатите от изпълнението на 

Общинските планове за развитие. Обявеното извънредно положение за цялата 

тeритoрия на Република България и впоследствие - извънредна епидемична обстановка 

за страната, ограничи значително развитието на бизнеса, най-вече сектора на туризма, 

който е сред водещите за община Исперих през последните години. Пандемията 

 
изготвяне на настоящия доклад НСИ не са публикували обобщена информация за местата за 

настаняване и подслон през 2020 г.  
4 Конфиденциални данни  
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възпрепятства културния, спортния, социалния живот и създаде икономически и 

финансови рискове и неустойчивост в целия регион. Данните за състоянието на 

икономиката през изтеклата календарна 2020 г. не са публикувани от НСИ към 

момента на изготвяне на настоящия доклад и анализът за отрицателното въздействие 

на пандемията може да бъде извършен едва в края на 2021 г.  

5. Социални дейности и услуги  

Критерий за успех и устойчивост на резултатите от прилагането на ОПР е състоянието 

на социалните услуги в община Исперих. През отчетния период 2014-2020 г. се 

разширяват и разнообразяват предоставяните социални услуги в общността и в 

домашна среда. Успешно функционират и се развиват социални услуги обезпечени с 

държавно, общинско и проектно финансиране. Изпълнява се успешно Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г.  Към 2020 г. в 

общината функционират седем вида социални услуги:  

Домашен социален патронаж - комплекс от социални услуги, предоставяни в 

общността, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 

самостоятелен живот в обичайната си домашна среда с капацитет 500 места. Дейността 

е насочена към найуязвимите групи - възрастни и самотни хора, хора с увреждания и 

такива с намалена социална адаптация. Тази услуга е най-дълготрайна и се организира 

на база проучване на потребностите на лицата, нуждаещи се от подкрепа. На 

включените в социалния патронаж се осигурява:   

- доставка на храна по лична заявка до дома на потребителя;   

- услуга „Домашен санитар”;   

- поддържане на хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното 

лице;  - битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти и вещи от 

първа необходимост със средства на лицето, заплащане на ел.енергия, вода, телефон, 

данъци със средства на обслужваното лице;   

- съдействие при осигуряването на отоплителни материали през зимния период;   

- съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица със 

специфични потребности;   

- помощ при общуването и поддържането на социални контакти.   

Домашен социален патронаж реализира и дейности по предоставяне на „Топъл обяд“ с 

капацитет 140 места. Това е социална услуга в общността, насочени към задоволяване 

потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами за следните 

целеви групи:   

- лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от  

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;   

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;   

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за 

осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност/;   

- скитащи и бездомни деца и лица.   
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Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - представлява форма на социална услуга, 

посредством която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, 

превенция  на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца от резидентна грижа.   

В Центъра се извършват:социално и психологическо консултиране на деца и семейства 

в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско 

отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните 

семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в 

риск. Специалисти от персонала на Центъра участват в мултидисциплинарни екипи по 

чл.16, ал.5 от Закона за социалното подпомагане за извършване на индивидуална 

оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.   

Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е 

Община Исперих.   

В целевата група за предоставяне на услугата са включени деца в риск от 0 до 

18годишна възраст и техните семейства. Към настоящия момент капацитетът на 

услугата е 40 деца.   

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания – открит е със Заповед № РД 

011799/17.12.2015г. от Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2016г. 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е самостоятелна услуга на 

делегирана държавна издръжка. От 01.01.2018г. ДЦДМУ е част от услугите, 

предлагани към КСУДС „Лудогорие”-гр.Исперих.  

Услугата се управлява от Управителя на Комплекса. Доставчик на услугата е Община 

Исперих.   

Центърът е социална услуга в общността за деца и/или младежи с увреждания, който 

осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребностите 

им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране 

и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в 

приятелска и близка до реалната среда. ДЦДМУ осигурява условия за дневна грижа на 

потребителите, за почасова работа със специалистите и мобилна социална услуга за 

деца/младежи с увреждания, удостоверени с ТЕЛК решение.   

  

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания   

Услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих".   

След приключване на Проекта, със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане, социалната услуга ЦНСТДМУ е разкрита като делегирана от 

държавата дейност. Капацитетът е 14 места за деца и младежи с увреждания, на 

възраст от 3 до 29 години, за които са изчерпани възможностите за връщане в 

семейството или е необходимо да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин 

на живот.   

Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти.   

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания   
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 Центърът е социална услуга-резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от техните семейства. Тя осигурява 

настаняване на децата в среда, близка до семейната и съдейства за постигане в 

максимална степен на самостоятелност в комбинация с други социални, здравни, 

образователни и други услуги в съответствие с потребностите на настанените деца. Ще 

бъдат настанявани деца на/над 3годишна възраст до 18-годишна възраст, както от 

закриващите се 29 ДДЛРГ, деца от съществуващи резидентни услуги и деца от 

общността при необходимост, на база оценка на потребностите на детето, като 

задължително ще се взема предвид мнението му.   

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и 

нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. 

Капацитетът на центъра към настоящия момент е 15 деца Услугата се управлява от 

Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е Община Исперих.   

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/- Центърът е социална услуга, разкрита 

към КСУДС „Лудогорие” от 01.01.2019 г.. Тя включва комплекс от социални услуги, 

свързани с превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, 

социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на 

улицата, чрез индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, 

семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, 

ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Доставчик на услугата е 

Община Исперих.   

Услугата ЦРДУ е с капацитет 20 места. Възрастовата група деца е от 5/6 до 18-

годишна възраст.   

Преходно жилище - форма на социална услуга от резидентен тип за деца в риск по 

смисъла на Закона за закрила на детето от 15 до 18-годишна възраст, осигуряваща 

настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето и подкрепа от 

специалисти за придобиване на знания и практически умения за водена на относително 

самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на 

общността. Към настоящия момент капацитетът на услугата е 8 деца.   

Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е 

Община Исперих.   

Целева група:   

С новите промени, навлезли в края на 2016 г., услугата е предназначена за деца на 

възраст от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 деца.   

Затрудненията, които произтичат от характера на предоставяните социални услуги са 

свързани основно с недостатъчен персонал, както и липса на подготвени 

квалифицирани кадри – особено психолози и рехабилитатори, и достатъчен финансов 

ресурс.  

6. Здравеопазване  

Системата на здравеопазването в община Исперих не се променя значително през 

отчетните седем години и включва: спешна, болнична и извън болнична помощ. 

Населението в общината е сравнително добре обезпечено с лекари и медицински 

персонал.   

Таблица 18: Медицински персонал и население на един лекар в община Исперих 

2014-2020 г.  

Персонал/Години  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Лекари  47  51  49  53  55  52  56  

Лекари по дентална 

медицина  
8  8  7  7  8  8  8  
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Медицински 

специалисти по 

здравни грижи   
80  77  78  73  77  77  71  

Население на 1 лекар  459  416  427  389  371  390  360  

Население на 1 лекар 

по дентална медицина  
2699  2654  2986  2943  2554  2534  2518  

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg  

По данни на НСИ към края на 2020 г. на територията на община Исперих работят общо 

56 лекари (с 9 повече спрямо 2014 г.), 71 медицински специалисти по здравни грижи (с 

9 помалко спрямо 2014 г.) и 8 стоматолози.   

Съгласно регистъра на РЗИ Разград, на територията на Община Исперих 

функционират една болница „МБАЛ-Исперих” ЕООД /Разрешение № МБ – 143 от 

16.06.2016 г./, амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, 

амбулатория за специализирана медицинска грижа – индивидуална практика, 

амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика лекари по дентална 

медицина, медико-техническа лаборатория и два кабинета за извънболнична помощ по 

физикална и рехабилитационна медицина. В общинския център – гр. Исперих, 

функционират три аптеки и две дрогерии.   

„МБАЛ-Исперих” е стационарно заведение за лечение на остри и обострени 

заболявания с капацитет 110 легла. Обслужва населението от региона, както и голям 

брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. 

Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника.  

Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Исперих, е еднолично търговско 

дружество със 100 % общинско участие в капитала. По данни на Национален 

статистически институт към 2015 г. болницата е разполагала с 98 легла, а от 2016 г. до 

настоящия момент болницата разполага със 110 легла. Сградата на болницата е 

реновирана и санирана. Болницата инвестира в медицинска апаратура и болнично 

обзавеждане. Търсят се варианти и за привличане на медицински кадри със 

специалности, които не са покрити от наличинте медицински специалисти.   

В шест от общо 23-те села на територията на Община Исперих има лекари, които 

извършват медицински прегледи – с. Лъвино, с. Китанчево, с. Тодорово, с. Делчево, с. 

Вазово и с. Лудогорци. Зъболекарски практики има в селата: Подайва и Свещари.   

Има изградени здравни служби по населените места, в които се извършват прегледите 

и манипулациите. Почти всички помещения се нуждаят от основен ремонт и от 

обновяване на оборудването. При необходимост от специализирана медицинска 

помощ, личните лекари насочват пациентите си към специалисти в областния център – 

гр. Разград.   

Не всички лекарски практики са заети от необходимия здравен персонал и се усеща 

нужда от допълване на медицинските кадри. Освен това, лекарските практики са заети 

от здравни кадри, които са в пенсионна или предпенсионна възраст.  

Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински 

специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична 

дейност с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите.   

7. Образование  

Състоянието на образованието е друг ключов фактор, с който се оценява влиянието на 

ОПР върху целевата територия и нейното население.  

Приоритетите в дейността на Община Исперих в сферата на образованието са 

съобразени с основните цели и принципи на промените в училищното  образование и 

са част от основните дейности в Плана за развитие на община Исперих 2014 – 2020 г. 

Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската 
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образователна система. За отчетния период не са закривани училища и системата е 

сравнително устойчива.  
Образователната система на Община Исперих към 2020 г. обхваща 7 основни 

училища, 1 професионална гимназия и 1 профилирана гимназия. Те се разпределят по 

населени места както е показано в следващата таблица:  Таблица 19: Вид и 

разположение на училищата в Община Исперих.  Материално-техническо 

обезпечаване на училищата  

№   Училище   Използван и 

класни стаи   
Брой кабинети   Други 

специфичн 
и  
(наименова 
ние и брой )  

Например:  

Актова  
зала,  
Библиотек 
а,  
Стоматоло 

гичен кабинет   

Физкултурен 

салон   
Свободен  

капа  цитет   
(брой и вид 

помещения)   

 

 
1.  ОУ ”Васил Априлов” 

гр.  
Исперих   

38   8   3  Ресурсен 

кабинет4бр.   
Актова зала   
Библиотека  

Медицинск и 

кабинет  

Стоматолог 

ичен кабинет  

Стая за жената  

Стая за 

занимания по 

интереси   

3 салона   
1 фитнес зала   

  

2.  ОУ ”Христо Ботев” 
гр.  
Исперих  

16   3   2   Актова зала   
Библиотека  

Игротека, 

Ресурсен 

кабинет, 

Лекарски 

кабинет   

1   1   

3.  ОУ ”Отец  
Паисий”   
с. Подайва   

18   4   2   Актова зала   
Библиотека  

Медицинск и 

кабинет  

Стоматолог 

ичен кабинет  

Игротека   

1 салон   
1 фитнес зала   

3   

4.  ОУ ”Христо  
Ботев”   
с. Лудогорци   

8   2   2   Игротека   
Библиотека  

Медицинск и 

кабинет  Стая 

за хранене   

да   1    

С

пе

ци

ал

из

ир

ан

и  

ка

би

не

т

и 

  
Ко

м

п

ю

т

ъ 

рн

и 

ка

би

не

т

и 
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5.  ОУ”Христо  
Ботев”   
с.Китанчево   

7   1   1   Медицинск и 

кабинет1бр   
Разрушен   4    

6.  ОУ ”Васил  
Левски”   
с. Тодорово   

6     1  Игротека- 2бр.  

Стая за 

физкултура- 

2бр.   
Библиотека1бр   
Стая за 

самоподгото 

вка-1бр  

Разрушен    не  

7.  ОУ  
”Н.Й.Вапцаров”  с. 

Вазово   

8   -   1   Медицинск и 

кабинет1бр   
Стая за 

хранене1бр.  

Стая за 

спорт-1бр.  

Стая за 

занимания 

по интереси- 
1бр.   

-   -    

8.  ПГ ”Васил 

Левски”  гр. 

Исперих   

18  3  2  1  18  18   

9.  ПГСС ”Хан 

Аспарух“  гр. 

Исперих   

21   10   2     1     

Източник: Община Исперих  

  

Териториалното разположение на училищата и детските градини дава възможност за 

осигуряване задължителното обучение на учениците до 16 години, както и обучението 

и възпитанието на децата от 3 до 7 години.  

  

  

Таблица 20: Сравнителни данни за общообразователните и професионални 

училища по учебни години  

Учебни години  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  2020/2021  

Брой училища  9  9  9  9  9  9  9  

Брой учители  152  141  154  129  123  123  123  

Брой паралелки  134  120  122  96  113  108  107  
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Брой ученици  2578  2452  2469  1929  2120  2090  2084  

в т.ч. - мъже  1371  1339  1365  1072  1160  1119  1115  

в т.ч. - жени  1207  1113  1104  857  960  971  969  
Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg  

През отчетния период се запазва тенденцията на намаляване на учениците в 

община Исперих. Броят на учениците през учебната 2020/2021 г. спрямо началото на 

действие на ОПР през учебната 2014/2015 г. е намалял с 494 или с 20%. Броят на 

паралелките в общообразователните училища също намалява с 27 за анализирания 

период и през учебната 2020/2021 г. е 107. В структурата на учениците по пол 

преобладават момчетата 54%, а момичетата са 46%. Броят на учителите в 

общообразователните училища също намалява като през 2020/2021 учебна година е 

123 или с 29 по-малко спрямо началото на периода.  
През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по селско стопанство 

„Хан Аспарух“ се обучават:   

• Дневна форма на обучение – 370 ученици;   

• Задочна форма на обучение – 53 ученици;   Самостоятелна форма на обучение – 

16 ученици;   

• Обучение чрез работа – 24ученици.   

Тревожна остава запазващата се тенденция на ранно отпадане на ученици от 

образователната система. По данни на НСИ напусналите преждевременно основното 

образование ученици от община Исперих през периода 2014-2020 г. са общо 257, 

разпределени, както следва:  

- 2014/2015 г. – 41 ученици от I до VIII клас;  

- 2015/2016 г. – 33 ученици от I до VIII клас;  

- 2016/2017 г. – 81 ученици от I до VIII клас;  

- 2017/2018 г. – 43 ученици от I до VII клас;  

- 2018/2019 г. – 30 ученици от I до VII клас; -  2019/2020 г. – 29 ученици от 

I до VII клас.  

   Средно по 43 деца и младежи отпадат от образователната система всяка година.  

Всички училища в община Исперих се помещават в сгради - публична общинска 

собственост, които отговарят на изискванията за тази дейност. Сградите на учебните 

заведения са в относително добро състояние.   

Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни 

инсталации на природен газ, в училищата в с. Подайва, с. Лудогорци и с. Китанчево – 

чрез отопление на течно гориво, а всички останали учебни заведения се отопляват на 

твърдо гориво. Мерки за енергийна ефективност са приложени в 3 училища, частично 

е подменена дограмата и в останалите училища. Сградата на Профилирана гимназия 

„Васил Левски” се нуждае от основен ремонт.   

            В основните училища има действаща база за столово хранене, но само в две от 

тях функционира топла кухня.   

Материално-техническата база на училищата е в сравнително добро състояние в 

резултат от грижите на техните директори. За ремонтни дейности в общинските 

училища се влагат различни суми, основно от делегираните им бюджети. Всички 
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училища на територията на община Исперих са с оборудвани компютърни кабинети и 

интернет достъп.   

В дворовете на училищата са обособени игрища, предимно по баскетбол, футбол и 

волейбол. В шест от училищата в община Исперих има функциониращи физкултурни 

салони, като в ОУ “В.Априлов“ – гр. Исперих, и в ОУ “Отец Паисий“ – с.Подайва, са 

оборудвани и фитнес зали. Физкултурните салони в с.Китанчево и в с.Тодорово се 

нуждаят от сериозни ремонти, поради което са спрени от експлоатация. Спортните 

площадки и съоръжения в училищните дворове са остарели, но се поддържат с големи 

усилия от директорите на институциите в относително добро състояние.   

Ремонтни и други видове строително-монтажни работи са реализирани по следните 

проекти:   

– „Реконструкция, ремонт и обновяване на енергийната ефективност на ОУ „Васил 

Априлов“ гр. Исперих;   

– „Енергоефективна рехабилитация на ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, с 

финансиране от  

Международен фонд „Козлодуй“;   

– „Оптимизация на училищната мрежа в община Исперих“ с финансиране от МОН;   

– по Оперативна програма„Региони в растеж 2014-2020“ – „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан 

Аспарух“ – гр. Исперих“.   

 Броят на детските градини в общината за периода 2014-2020 г. намалява с 5 от 19 на 

14. На територията на община Исперих към 2020 г.  функционират 14 детски градини. 

Всички те са целодневни. Общият брой на децата, които се възпитават и отглеждат в 

тях към края на отчетния период е 679. В общината работят следните детски градини,  

разпределени по населени места, както следва:  

- „Щастливо детство” – гр. Исперих;  

- „Мечо пух“ – гр. Исперих;  

- „Първи Юни” – гр. Исперих;  

- „Слънце“ – гр. Исперих;  

- „Дора Габе“ – с. Лудогорци;  

- „Кокиче“ – с. Йонково;  

- „Радост” – с. Свещари;  

- „Кокиче“ – с. Вазово;  

- „Щастливо детство“ – с. Малък поровец;  

- „Радост” – с. Подайва;  

- „Детелина” - с. Делчево;  

- „Братя Грим” - с. Тодорово„ -  „Щастливо детство“ – с. Китанчево; - 

 „Осми март” - с. Яким Груево.  
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Таблица 21: Данни за общинските детски градини в община Исперих 2014-2020 г.  

Учебни години  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

Брой деца, в това число:  833  761  747  709  712  717  

Момчета  450  412  399  374  371  383  

Момичета  383  349  348  335  341  334  

Брой групи в детските градини  42  40  38  32  33  33  

Брой педагогически персонал  87  87  80  67  72  71  

Брой детски учители  85  83  76  63  68  67  

Брой места на 100 деца в 

детските градини  
161  176  142  110  106  107  

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

 През учебната 2019/2020 година шестте детски градини в община Исперих се 

посещават от 717 деца, разпределени в 33 групи и обучавани от 71 души 

педагогически персонал, в т.ч. 67 детски учители. Броят на децата в детските градини 

намалява със 116 или с 14%  спрямо 2014/2015 учебна година. На 100 деца в общината 

се падат 107 места в детските градини.   Като цяло материално-техническата база в 

детските и учебни заведения на територията на община Исперих е добро и осигурява 

здравословна и безопасна среда за провеждане на учебно – възпитателния процес, но 

има нужда от още ремонти, подмяна на оборудване, въвеждане на съвременни 

информационни технологии в образованието и STEM – среда.  

ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, 

приоритетите и устойчивост на резултатите  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община 

Исперих 20142020 г. са включени: визия, 4 стратегически цели, 6 приоритета и 68 

мерки и дейности за постигането им.   

 Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качествата на средата, която тя изгражда, поддържа и обитава.   

Визията за развитие на община Исперих, отразена в ОПР 2014-2020 г. е:  

https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
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Дългосрочната политика на община Исперих, очертана във визията играе ключова 

роля за постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни 

аспекти икономически, социален, екологичен и териториален.  

В общия си вид визията за развитие на Община Исперих звучи актуално и 

отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на СЦПР и визията на ОСР- 

Разград, така че предлагаме да не се редактира и променя.   

Изведените в стратегическата част на Общински план за развитие на община 

Исперих 2014 – 2020 г. приоритети са пряко свързани с изводите от извършен 

задълбочен комплексен  анализ, който отчита процесите и тенденциите за развитие на 

общината в средносрочен план и съответства на приоритетите на Националната 

стратегическа референтна рамка и действащи секторни оперативни програми за  

периода 2014 – 2020 г.  

  

Основните стратегически цели на развитието на община Исперих до 2020 г. са 

формулирана така:   
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Икономически растеж, основан на допълващи се 

дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна 

връзка между образование и бизнес.  

Стратегиите в икономическото развитие следва да се основават на 

възможностите за свързаност и допълняемост между различните икономически 

дейности и техните продукти с оглед поддържането на завършен икономически цикъл.  

Неразделна част от целта са предпоставките за икономически растеж, свързани с 

осигуряването на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за 

външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и 

създаване на нови малки и средни предприятия.   
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Висока популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културното наследство  

Втората стратегическа цел е свързана с пълно проявяване на местната 

идентичност. Целта по-скоро предпоставя съхраняване и надграждане на днешното 
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състояние. Уникалното преплитане на исторически епохи и природните дадености 

изисква добре организирано и приоритизирано съхраняване на наследството. В 

настоящия случай наследството получава поширок обхват и съдържание – единство на 

културно наследство, съвременна културна значимост и природни забележителности и 

ресурси. Именно хармонията между история и природа дава идентичността на община 

Исперих.  

Разширяването на обхвата на наследството насочва към представяне на пълното 

многообразие на културните ценности в общината. Непознатите ценности следва да 

получат своя адекватна защита и изява. По подобен начин местният културно -

туристически продукт се обогатява, докато селата и периферните територии получават 

стимул за развитие.   

Последователното съхраняване и общото добро представяне на наследството 

следва да допринесе за формирането на убедителен местен туристически продукт, в 

своята завършеност целта акцентира на популярност и привлекателност на община 

Исперих и нейната идентичност.  
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с 

качествени публични услуги и добро управление  

Третата цел се отличава със своята комплексност. Тя интегрира трите основни 

предпоставки за пълноценен живот на населението – качествена среда, осигуреност с 

равнодостъпни публични услуги и основополагащото добро управление. Целта 

подчертава нуждата от подобряване на жизнените условия едновременно в трите града 

и селата на общината.  

Нуждата от дефинирането на подобна цел се обосновава от потребностите на 

местните жители, идентифицирани чрез проведените дискусионни форуми и анкетно 

проучване. Местните жители определят подобряването на селищните инфраструктури 

и осигуряването на добре планирани публични пространства като основни задачи през 

следващите години. Наблегнато е върху проблемите в селските територии. 

Обслужващите дейности, социалните услуги и оптимизирането на управлението също 

са проблем според местното население.   

В стремежа за фокусираност на целта на общинския план, темата за 

обслужването на населението включва осигуряването на базовите социални нужди и 

усъвършенстването на местното управление. Тази лидерска позиция разкрива 

перспективите пред продължаващо надграждане на основата за управление. 

Насърчаването на разнообразни партньорства като инструмент за съвместното 

действие в общинското управление е важна част от насочеността на целта.  
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Засилена роля на инициатор на междуобщинско 

сътрудничество и продукти   

В момента съществуват множество силни предпоставки общината да бъде 

инициатор на съвместни проекти и дейности, които се реализират в партньорство с 

други общини или организации. Необходимо е предприемането на последователни и 

взаимосвързани инициативи за по-активното икономическо взаимодействие между 

останалите общини от региона. Те следва да са насочени към създаването, 

усъвършенстването и утвърждаването на съвместни продукти, носещи марката на 

региона.  

Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са 

насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от общинския план за 

развитие. В този смисъл те са логическо и смислово продължение на визията на 

общината – четирите цели заедно съставят визията. По този начин избраните цели са 

взаимносвързани и взаимно подкрепящи се.  
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Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно 

формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 

предстоящото им реализиране.   

Стратегията на Плана за развитие на община Исперих (2014–2020 г.) се базира на 

принципите на устойчивото развитие и възможностите за тяхното прилагане от 

местната общност при реализиране на различни проекти и дейности. Стратегическата 

част на Плана е комплекс от приоритетни области, цели и мерки. Тя е ориентирана към 

подобряване на състоянието и тенденциите в социално-икономическото и 

пространственото развитие на всички функционални системи на общината. 

Стратегията на Плана очертава рамката, в която се развива Програмата за реализация 

на конкретните инициативи и проекти, които местната власт в партньорство с други 

публични и частни субекти е планирала да осъществи в рамките на отчетните седем 

години.  

Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на устойчив икономически 

комплекс и достатъчно приходи за ре-инвестиране в услуги за хората и подобряване на 

жизнената им среда.  

Стратегическите цели и приоритети на ОПР – Исперих като цяло са съгласувани и 

уместни по отношение на плановите и стратегически документи от по-високо ниво, 

като Областната стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г. и Регионалният 

план за разивите на Северен централен район 2014-2020 г.   

Към Стратегическите цели на ОПР са заложени шест Приоритетни области, които са 

декомпозирани в конкретни мерки за постигането им.  

Приоритетните области, заедно с тяхното съдържание, са необходимите условия 

за постигане на стратегическите цели и визията за община Исперих. Всяка 

приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с 

предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на местното развитие. 

Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се направи.  

Шестте приоритетни области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са 

директно обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за 

постигането на повече от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно 

формулирани мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в 

общината. Различните мерки в една или повече различни области са тематично 

свързани, за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между очакваните от 

осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с 

допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този смисъл, 

въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за 

реализация на ОПР. Мерките следва да насочват и всички останали инициативи в 

общината до 2020 г.  

Конкретните приоритетни области на Общинския план за развитие на община 

Исперих в периода 2014-2020 са следните:  

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж.  

Приоритетна област 2. Села и периферни територии.  

Приоритетна област 3. Равни възможности.  

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция.  

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм.  

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки.  
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Документът се фокусира върху развитието в периода 2014-2020 година и 

предоставя стратегическа рамка и програма за общинското развитие през следващия, 

втори за България, програмен период на ЕС. Така общинският план е предпоставка за 

балансирано развитие до 2020 г.  

Така формулираните приоритети в ОПР добре съчетават местния потенциал с 

целите и насоките за развитие на регионално, национално и европейско ниво. Те са 

добре формулирани и подредени и не би следвало да се променят до края на плановия 

период, независимо от някои незначителни неблагоприятни, предимно външни за 

Общината фактори. Трябва обаче да се анализира опасността от известно забавяне 

изпълнението на някои от целите по тези приоритети поради забавянето на 

стартирането на няки оперативни програми и при необходимост внимателно да се 

ранжират мерките по отделните цели, поради ограничеността на ресурсите, като при 

необходимост част от тях да бъдат прехвърлени за следващия планов период. На този 

етап това не се налага, тъй като все още има очаквания различните програми да 

стартират и забавянето да бъде наваксано във втората част на програмния период.   

   Приоритетна област 1. Фокуси на растеж  

В рамките на приоритетната област ще се постави акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването предварителните предпоставки за 

икономическо развитие - инфраструктурни подобрения и осигуряване на 

привлекателни складови и производствени терени.  

Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за 

развитие. Те са свързани както с предпоставките за икономически растеж 

(високообразовани кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих 

за образование, работа и живот.  

Мярка 1.1. Подобряване състоянието на транспортната инфраструктура и 

осигуряване на добра свързаност с републиканската пътна мрежа и жп гарите;  

Мярка 1.2. Обновяване на индустриалните зони с подобряване на 

инфраструктурите и обслужващите пространства;  

Мярка 1.3. Обособяване на подходящи терени за складови и логистични 

дейности, и насърчаване предприемачеството в отрасъл транспорт и складови 

дейности;  

Мярка 1.4. Осигуряване на нови публични пространства и общественозначими 

функции чрез регенерация и адаптация на съществуващи сгради и прилежащата им 

среда;  

Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публични пространства, 

основни инфраструктури и важни обществени сгради.  

Мярка 1.6. Обновяване на съществуващите и равномерно разпределение на нови 

пространства за спорт и рекреация в градската среда;  

Мярка 1.7. Увеличаване на пешеходните площи и връзки за подобрена 

пешеходна достъпност и привлекателни подходи до значимите културни ценности;  

Мярка 1.8. Подготвяне и прилагане на регламенти за строителство, 

реконструкция, допустими функции и рекламни дейности;  

Мярка 1.9. Засилване ролята на НПО в управлението и развитието на община 

Исперих.  

   Приоритетна област 2. Села и периферни територии  

Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и 

стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-

големите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване 

тенденциите за обезлюдяване на малките.  

Това изисква два различни подхода към двата типа села в общината.  
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Общи мерки  

Мярка 2.1. Прилагане на устойчива общинска политика за съхраняване на селата, 

формиране на партньорства и мобилизиране на организационни и финансови ресурси;  

Мярка 2.2. Стимулиране на селското развитие с привличане на частни 

инвестиции в сферата на земеделието, туризма и връзките между тях;  

Мярка 2.3. Осигуряване на качествено водоснабдяване в общинските села;  

Мярка 2.4. Осигуряване на по-добра свързаност, изграждане на нови и 

рехабилитация на стари улици в общинските села;  

Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в  

административни, образователни, здравни и социални сгради;  

Мярка 2.6. Благоустройство на публични пространства (площади, градини, 

зелени площи) и осигуряване на повече места за отдих;  

Мярка 2.7. Трансформация на неизползваеми училищни и други обществени 

сгради за предоставяне на социални, здравни и културни услуги;  

Мярка 2.8. Привличане на частни ресурси за изграждане на туристическа 

инфраструктура в селата със значими природни и исторически дадености;  

Мярка 2.9. Обезпечаване на селското население със здравеопазване и социални 

услуги, включително чрез обособяване на групи села с леснодостъпен водещ 

обслужващ център;  

Мярка 2.10. Осигуряване на разнообразни възможности за културен живот в 

селата, приоритетно чрез стимулиране на читалищната дейност;  

Големи села  

Мярка 2.11. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на селското 

стопанство;  

Мярка 2.12. Оптимално използване потенциала на земеделските територии, вкл. 

чрез увеличаване на площите с трайни насаждения и лозя;  

Мярка 2.13. Обновяване на промишлените територии и стопанските дворове на 

селата.  

Малки села  

Мярка 2.14. Популяризиране на рекреационните ресурси на селата от 

периферните територии;  

Мярка 2.15. Насърчаване развитието на биоземеделие, пчеларство и 

рибовъдство;  

Мярка 2.16. Привличане на частни инвестиции за обновяване на селски къщи и 

адаптирането им като къщи за гости.  

   Приоритетна област 3. Равни възможности  

Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 

2020”. Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните 

социални групи и потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, 

социални услуги и подпомагане. Включването на различните групи в социалния и 

икономически живот е допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община 

Исперих се отличава със своята активно прилагана политика и значителен брой 

успешни проекти , ориентирани към социалната сфера. Възможните подобрения са 

свързани с разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги.  
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Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в 

здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички 

социални групи и за всички населени места;  

Мярка 3.2. Обновяване на социалната инфраструктура в населените места;  

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за 

деинституционализация на социалните грижи;  

Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен 

живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение;  

Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица 

и групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия;  

Мярка 3.6. Подсилване на връзките между предоставянето на грижи в общността 

и осигуряването на възможностите за заетост на безработни лица;  

Мярка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на 

качеството и привлекателността на професионалното образование;  

Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на 

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица.  

   Приоритетна област 4. Ресурси и продукция  

Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво 

използване на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното 

управление на отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържането чистотата 

на почвите за реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. 

Силен принос за баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на 

продукцията дават и практиките за повишаване на енергийната ефективност, 

използване на възобновяеми източници и въвеждането на технологични иновации за 

по-малък екологичен отпечатък на производствата.  

Мярка 4.1. Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на липсващите 

елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;  

Мярка 4.2. Рекултивация и определяни на подходящи нови функции на нарушени 

територии (сметища, нефункциониращи находища за инертни материали);  

Мярка 4.3. Въвеждане на система за управление на отпадъците, която е в 

съответствие със съвременните екологични изисквания и покрива територията на 

цялата община;  

Мярка 4.4. Внедряване на мерки за повишаване качеството на атмосферния 

въздух и понижаване шумовото замърсяване;  

Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при осигуряване 

на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на придвижване 

(автомобилно, пешеходно, велосипедно);  

Мярка 4.6. Повишаване на енергийната ефективност на административни, 

производствени и многофамилни жилищни сгради;  

Мярка 4.7. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;  

Мярка 4.8. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на 

хранително- вкусовата промишленост в общината;  

Мярка 4.9. Осигуряване на предпоставки и подкрепа за доразвитие на 

традиционните и конкурентоспособни преработващи промишлености;  

Мярка 4.10. Увеличаване гъстотата на икономическите субекти в 

индустриалните зони и създаване на нови малки и средни предприятия;  

Мярка 4.11. Изготвяне и реализиране на маркетингова стратегия за привличане 

на инвестиции и нови икономически инициативи в община Исперих;  

Мярка 4.12. Оптимално използване на инвестиционния потенциал на общинската 

собственост;  
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Мярка 4.13. Регламентиране и контролиране опазването на целостта и 

устойчивото оползотворяване на горските територии.  

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм  

Мярка 5.1. Регламентиране на подход за интегрирано управление и развитие на 

културното наследство, креативните и туристическите индустрии, вкл. чрез 

координирана подготовка и прилагане на необходимите документи;  

Мярка 5.2. Адекватно и законосъобразно управление и поддържане на 

защитените територии и зони;  

Мярка 5.3. Регламентиране на допустимите дейности и преустановяване 

заустването на отпадъчни промишлени води;  

Мярка 5.4. Гарантиране съответствието на консервационно-реставрационните 

дейности с принципите за запазването на автентичността на наследството 

(Венецианска харта);  

Мярка 5.5. Осигуряване на подходи и средства за съхраняване единството и 

автентичността на историческите резервати, комплекси и ансамбли (групови културни 

ценности);  

Мярка 5.6. Разработване на програма и осигуряване на средства за реновиране и 

социализация на археологически и архитектурни културни ценности в градовете и 

селата;  

Мярка 5.7. Осигуряване на по-добри условия за разнообразен културен живот на 

населението и повече складови и експозиционни площи за културните институции 

предимствено чрез реновиране на исторически сгради;  

Мярка 5.8. Формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински 

туристически маршрути на основата на съществуващите културни и еко маршрути, 

като се:  

Мярка 5.9. Активно използване на открити публични пространства за културни 

събития и дейности;  

Мярка 5.10. Провеждане на маркетингова стратегия спрямо националното и 

наднационалното ниво, която представя пълното многообразие на историческото и 

природно наследство в общината (вкл. формираната мрежа от туристически 

маршрути);  

Мярка 5.11. Разполагане на средства за туристическа информация и ориентация, 

следващи туристическите маршрути;  

Мярка 5.12. Подобряване на туристическите услуги;  

Мярка 5.13. Опазване на разнообразното природно наследство и местните 

екологични коридори, при осигуряване на условия за екотуризъм.  

   Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки  

 Мярка  6.1.  Усъвършенстване  на  съществуващото  електронно 

 управление чрез  

разнообразяване на предоставяните услуги и обхващане на селата;  

Мярка 6.2. Разработване и прилагане на комплексна ГИС платформа, като 

неразделна част от електронното управление на общината;  

Мярка 6.3. Формиране на партньорски модел за съвместно взимане на решения и 

провеждане на конкретни инвестиции за обновяване на публичните пространства и 

многофамилните жилищни структури;  

Мярка 6.4. Стимулиране активен и открит диалог между местната власт, 

неправителствения сектор и бизнеса за постигане на ефективен баланс между 

публичния и частния интерес;  
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Мярка 6.5. Активизиране на междуобщинското сътрудничество за повече 

инициативи и инвестиции в сферата на транспорта, логистиката и конкурентните 

производства;  

Мярка 6.6. Създаване на партньорска мрежа между образователните институции, 

бизнеса и община Исперих за съвместно планиране на учебните програми и прилагане 

на метода „учене чрез работа”;  

Мярка 6.7. Стимулиране на сътрудничество между културните институции, 

креативната индустрия, частните собственици и туристическия бранш, координирани 

от Общинската администрация в Исперих;  

Мярка 6.8. Подкрепа за създаване и изграждане капацитет на икономически 

клъстери на базата на широки партньорства между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор;  

Мярка 6.9. Доразвиване и обогатяване на вече съществуващия междуобщински 

туристически продукт до общ регионален продукт.  

Налице е много добра съгласуваност и много висока степен на съответствие 

между приоритетите, целите и мерките в ОПР на Община Исперих и тези на 

плановите и програмни стратегически документи на по-високо равнище - областни, 

регионални, национални и на равнище ЕС, а именно:  

• Стратегията Европа 2020  

Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС. 

Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване 

на съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов 

икономически растеж. Икономическият растеж на Европа трябва да бъде по-

интелигентен, по-устойчив и поприобщаващ. Предложеният модел категорично 

извежда значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и 

преодоляването на социалните неравенства към постигането на балансирано 

европейско развитие.  

• Национална програма за развитие „България 2020”  

Националната програма за развитие „България 2020” е програмен документ, 

поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в 

България. „България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията 

„Европа 2020” в границите на страната. НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на 

балансирано социалноикономическо развитие в България при ускоряване на 

икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. 

Националната програма проследява актуалното състояние на факторите за 

икономическо развитие и се стреми към тяхното равностойно разглеждане, но и 

приоритетно фокусиране върху някои от тях. Идентифицирани са следните основни 

фактори – човешки капитал, заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии 

и информационни системи.  

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2020 г., приета с Решение на Министерски съвет № 

696/24.08.2012 г.; Националната стратегия за регионално развитие се 

фокусира върху балансираното, равнопоставено и устойчиво развитие на 

регионите в България през периода 2012-2020. Стратегията следва да 

осигури начините и да обозначи средствата за намаляване на 

неравенствата между отделните региони, области и общини в страната. 
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Стремежът за постигането на баланс продължава общата Кохезионна 

политика на ЕС на национално ниво.  

• Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за 

периода 2014-2020 г.  

Регионалните планове за развитие се разработват в контекста и според 

заложените предвиждания на Националната стратегия за регионално развитие и 

специфичните характеристики на дадения район от ниво 2. Регионалният план на 

Северен централен район насочва и рамкира разработването на Областната стратегия 

за развитие на област Разград и Общинските планове за развитие на общините в 

нейния обхват.  

Стратегическите цели и Приоритети в ОПР ще се използват за базови при извършване 

на последващата оценка. Те съчетават местния потенциал с целите и насоките за 

развитие на регионално, национално и европейско ниво.  

В своята съвкупност така формулираните цели и приоритети и тяхната успешна 

реализация  могат да допринесат за изпълнение на визията. Те са релевантни и 

адекватни на съществуващата социално-икономическа ситуация в община Исперих 

към 2014 г. и на възможностите за развитие на общината.   

Постигането на целите на ОПР – Исперих допринася пряко за изпълнение целите на 

ОСР - Разград, РПР на СЦР, НСРР и ще реализира на практика общоевропейските цели 

на местно ниво. Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява 

взаимовръзката между формулираната визия за развитие, определените стратегически 

цели, приоритети за действие и техните специфични цели, които трябва да бъдат 

постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидените в 

проектите дейности.    

Оценката на степента на постигане на целите, приоритетите и устойчивостта на 

резултатите е разгледана по стратегически цели, като към всяка една стратегическа цел е 

проследено изпълнението на конкретните специфични цели и мерки. По този начин се 

откроява кои от тях са изпълнени, неизпълнени или текущи, съответно има или няма 

напредък по тях.   

В извършената през 2017 г. междинна оценка за изпълнението на ОПР се съдържа 

подробна аналитична информация за дейностите, ресурсите и получените въздействия 

на плана от началото на неговата реализация. Анализът проследява изпълнението на 

приоритетите, като оценката е направена на база реализираните през периода 2014-

2017 г. проекти, обекти и дейности и вложените финансови средства за изпълнението 

им. На тази основа последващата оценка надгражда изпълнението на плана в периода 

2018-2020 г. като добавя всички изпълнени проекти и дейности по приоритети и 

стратегически цели за последните три отчетни години.  

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена последваща 

оценка на количествено измеримите показатели:   

Таблица 22: Методика за качествена оценка на количествени показатели  

Процентно съотношение 

изпълнение (в %) към 

31.12.2020 г.   

Качествена оценка на 

изпълнението   

0 (неизпълнение) - 15   слабо изпълнение   

от 16 до 40   умерено изпълнение   

от 41 до 60   добро изпълнение   
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от 61 до 80   много добро изпълнение   

над 80   отлично изпълнение   

  

Същият подход следва да бъде използван и на етапа на последваща оценка на на ОПР 

за да бъдат съпоставими и обобщени резултатите на изпълнението по стратегически и 

специфични цели за целия период от 2014 до 2020 г.  

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на 

ОПР на община Исперих за всички стратегически цели са заложени 72 проекти и 

дейности на обща стойност 201 598 хиляди лева.   

На етапа на междинна оценка през 2017 г. е отчетено 72% общо техническо 

изпълнение за ОПР като цяло (на база брой изпълнени мерки)  и едва 1,3% 

финансово изпълнение на база привлечени ресурси по проекти, като в това число 

не са отчетени мерки и дейности, финансирани от Републиканския, Общинския 

бюджет, Частни инвестиции и други източници, извън европейските фондове. 

Следователно реалното финансово изпълнение на плана още на етапа на МО е 

значително по-голямо.  

Настоящата последваща оценка за изпълнение на ОПР използва за база първоначално 

заложения брой проекти и инвестиции, обобщава резултатите от междинната оценка и 

изследва въздействието на всички проекти и дейности за периода 2014-2020 г., за 

които има събрани данни и информация.   

Реалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Исперих за програмен период 2014-2020 г. по стратегически цели, приоритети, мерки, 

проекти и дейности са представени в следващата таблица:  

  

Таблица 23: Справка за проектите на Община Исперих през периода 2014-2020 г.  

  

№ по 

ред  

Приоритет, Специфична цел, 
Мярка,  

Проект/Дейност  

Обща  
стойност 

лева  

Период на 

изпълнение  

Източник на средства  
– програма, фонд,  

бюджет            

(собствен финансов 

принос в %)  

Резултати  

  
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
1: Фокуси на растеж  

7605266        

 

Мярка 1.1. Подобряване 

състоянието на 

транспортната 

инфраструктура и 

осигуряване на добра 

свързаност с 

републиканската пътна 

мрежа и жп гарите  

7116517        
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1  Проект „Рехабилитация  
на общински пътища на 
територията на Община  
Исперих”  

1511212  2013-2014  Програма за развитие 

на селските райони-

2007- 
2013 Мярка  

321“Основни услуги за 
населението и  

икономиката в селските  
райони”  

 С изпълнение на проекта 

са ремонтирани 

следните пътни отсечки 

в община Исперих:   
- Обект 1.Път RAZ 

2047 с.Печеница – 

с.Делчево, участък от км 

0+000 до км 1+ 635  
- Обект 2.Път RAZ 

1042граница община 

Исперих – с.Бърдоква, 

участък от км 7+012 до 

км 7+ 848  
- Обект 3.Път RAZ 

1042  
с.Бърдоква  – 
с.Лудогорци, участък от 

км 8+550 до км 10+ 363  
2  Основен ремонт на път от 

IVто класна пътна мрежа  в  
151190  2014  Общински бюджет  Подобряване 

състоянието на  

 

 Община Исперих/Старо 

Селище – Лудогорци/  
   общинската пътна мрежа  

3  Ремонт на ул.“Лудогорие“ в 

гр. Исперих  
206589   2016  Републикански бюджет  Ремонтирани 1200 м  

4.  Ремонт на общински път 

Свещари-Вазово-Райнино  
176584  2016  Републикански бюджет  Ремонтирани 1212 м  

5.  Възстановяване на банкети 

на общ. Път RAZ 

3046/III2305/Исперих - Вазово  

36000  2017  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на пътната 

мрежа в община Исперих 
6.  Текущ и основен ремонт на 

ул.“Хр.Ясенов“, ул.  
„Д.Полянов“ и ул. „Хр.Ботев“ 

в гр. Исперих  

30534  2017  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

7.  Ремонт на пътен участък от 

с.Вазово до с.Райнино на 

общ. Път RAZ 1040 /III-205 - 

Свещари-Вазово-Райнино   

123575  2018  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на пътната 

мрежа в община Исперих 

8.  Рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Исперих – 

ул.“Ахинора“ и ул. 

„Ал.Стамболийски“  

470521  2018  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

9.  Основен ремонт на ул.“Шести 
септември“, ул.  
„Д.Полянов“ и 

ул.“Ст.Караджа“  

1500000  2019  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

10.  Основен ремонт на ул.Васил 

Левски – I-ви етап  
287375  2019  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 
11  Текущ ремонт на ул. Вежен в 

гр.Исперих  
46164  2019  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 
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12  Основен ремонт на паркинг 

на ул. Ал. Стамболийски в 

гр.Исперих  

19068  2019  Капиталови разходи  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 
13  Рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Исперих – 

ул.Ст.планина, ул.Хр.Ясенов, 

ул.Братя Миладинови, 

ул.Иван Кръстев, ул.  
тротоари по 
ул.Ал.Стамболийски и ул.  
Вежен  

391572  2020  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

14  Текущ ремонт на улици в 

гр.Исперих – Янтра, Ком,  
Бузлуджа, Хр.Ботев, Родопи, 

В.Левски, Огоста и 

триъгълното кръстовищена 

ул.Арда и ул.Ахинора  

992807  2020  Републикански бюджет 

(ПМС)  
Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

15  „Рехабилитация на уличната 

мрежа на град Исперих” - 

/Улица "Христо Ботев", ул. 

„Хан Аспарух” и ул. „Искър” в 

гр. Исперих/  

1173326  2019-2021  
(36 месеца)  

ПРСР 2014-2020, 
подмярка 7.2, договор  

№BG06RDNP001-

7.0010031-

C01/8.05.2019  

Подобряване на част от 

уличната мрежа в 

гр.Исперих - 2,359 км. 

улици и 3 881 кв.м. 

тротоари, което оказва 

пряко положително 

въздействие върху 

цялото население на 

общинския център – 

около 8 000 души  

  Мярка 1.2. Обновяване на          

 

  индустриалните зони с 

подобряване на 

инфраструктурите и 

обслужващите пространства  

    

            

  Мярка 1.3. Обособяване на 

подходящи терени за 

складови и логистични 

дейности, и насърчаване 

предприемачеството в 

отрасъл транспорт и 

складови дейности  

        

            

  Мярка 1.4. Осигуряване на 

нови публични пространства 

и общественозначими 

функции чрез регенерация и 

адаптация на съществуващи 

сгради и прилежащата им 

среда  

14919        
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16  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в ЦДГ „Щастливо 

детство” гр.Исперих  

4956  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на 

околната среда  
 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в 

гр.Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

98 деца в ЦДГ „Щастливо 

детство” гр.Исперих  
17  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 
и създаване на зона за 
отдих в  
ОУ ,,Христо Ботев" гр.Исперих  

4980  05.2016- 
10.2016  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
гр.Исперих, което оказва 
пряко положително 
въздействие на всички  
257 ученици в ОУ 

,,Христо Ботев" 

гр.Исперих  
18  Проект „Спортуваме и учим 

на открито“ на ОУ „Хр.Ботев“ 

гр.Исперих  

4983  2019  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на спортна 

инфраструктура в 

община Исперих  

  Мярка 1.5. Поетапно и 

приоритетно обновяване на 

публични пространства, 

основни инфраструктури и 

важни обществени сгради  

        

            

  Мярка 1.6. Обновяване на 

съществуващите и 

равномерно разпределение 

на нови пространства за 

спорт и рекреация в 

градската среда  

473830        

19  Рехабилитация на парк  
"В.Друмев" в гр.Исперих    

85971  04.08.2014-   
30.06.2015  

Стратегия за местно 

развитие  
Подобряване 

състоянието на  

 

 40/3/322/1325/2014 от 

4.08.2014 г.  
  мярка 322 “Обновяване 

и развитие на  
населените места. 

Привлекателна жизнена 

среда - витални селища, 

зелена територия  

обществени площи в 
община Исперих, което  
оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на гр.Исперих – 

около 8000 души  
20  Рехабилитация и 

благоустрояване на градски 

парк в гр.Исперих  

387859  2015  Стратегия за местно 

развитие мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на  
населените места. 

Привлекателна жизнена 

среда - витални селища, 

зелена територия  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
община Исперих, което  
оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на гр.Исперих – 

около 8000 души  
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  Мярка 1.7. Увеличаване на 

пешеходните площи и 

връзки за подобрена 

пешеходна достъпност и 

привлекателни подходи до 

значимите културни 

ценности  

        

            

  Мярка 1.8. Подготвяне и 
прилагане на регламенти за 
строителство,  
реконструкция, допустими 

функции и рекламни 

дейности  

        

            

  Мярка 1.9. Засилване ролята 

на НПО в управлението и 

развитието на община 

Исперих.  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
2: Села и периферни 

територии  

5032694        

  Мярка 2.1. Прилагане на 

устойчива общинска 

политика за съхраняване на 

селата, формиране на 

партньорства и 

мобилизиране на 

организационни и 

финансови ресурси;  

        

            

  Мярка 2.2. Стимулиране на  
селското развитие с 

привличане на частни 

инвестиции в сферата на 

земеделието, туризма и 

връзките между тях;  

280055        

21  Реализиране на 10 проекта за 

създаване стопанства на 

млади фермери и развитие 

на полупазарни стопанства в 

населените места на община  

280055  2014-2020  Програма за развитие 

на селските райони 

2014- 
2020  

 Развитие на сектор 

селско стопанство в 

малките населени места 

на община Исперих  

 

 Исперих      

  Мярка 2.3. Осигуряване на 

качествено водоснабдяване 

в общинските села;  
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  Мярка 2.4. Осигуряване на 

по-добра свързаност, 

изграждане на нови и 

рехабилитация на стари 

улици в общинските села;  

2550866        

22  Основен ремонт на улици в 

селата Йонково, Лудогорци, 

Свещари и Китанчево  

2000000  2015  Републикански бюджет  6750 м в с. Йонково,  
5721 м в с. Лудогорци, 

5965 в с.Свещари и 390 м 

в с.Китанчево  
23  Текущ и основен ремонт на 

улици в селата Китанчево,  
Белинци, Делчево, Подайва,  
Лъвино, М.Поровец,  
Ст.селище, Тодорово  

219764    

30534  
2017  Републикански бюджет 

Общински бюджет   
Ул. „Гео Милев“, с.  
Китанчево;  
-Ул. „Дунав“, с.Белинци -

Ул. „Бузлуджа“ и ул. 

„Шипка“, с.Делчево; -Ул. 

„Васил Левски“, ул. „8-

ми март“, с. Подайва; -

Ул. „Освобождение“, с.  
Лъвино;  
-Ул.“Вит“ и ул.  
„Н.Й.Вапцаров“, с.  
Малък Поровец;  
-Ул. „Димитър Полянов“, 

с.Старо селище;  
-Ул. „Ал.Стамболийски“, 

с.Тодорово;  
24  Текущ ремонт на улици в 

населените места на община 

Исперих – Ст.селище,  
Подайва, Китанчево, Лъвино,  
Печеница, Средоселци,  
Вазово  

293762  2020  Републикански бюджет  с. Старо селище – ул.  
„Захари Стоянов” от ОК  
70 до ОК 69   
 с. Подайва – ул. „Борис  
Савов” от ОК 24 до ОК  
60,   
ул. „Дянко Стефанов” от 

ОК 108 до ОК 109,  ул. 

„Гео Милев” от ОК 120 

до ОК 170 и  ул. „Осми 

март” от ОК  
119 до ОК 120   
с. Китанчево – ул. 
„Шипка” от ОК 106 до  
ОК 108 и ул. „Гео Милев”  
от ОК 41 до ОК  
118   
с. Лъвино – ул. „Драва” 

от ОК 44 до ОК – с. 

Печеница – ул.  
„Добруджа” от ОК 11 до  
ОК 16   
с. Средоселци – ул.  
„Светлина” от ОК 8 до  
ОК 24   
с. Вазово – ул. „Ал. 

Стамболийски” от ОК 51 
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до ОК 134   

25  Текущ ремонт на ул.  
Лудогорие и ул.Янтра в  

6806  2020  ПМС    

 

 с.Делчево        

  Мярка 2.5. Обновяване и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

административни, 

образователни, здравни и 

социални сгради;  

1403749        

26  Текущ ремонт на детски 
градини по населени места 
на територията на община  
Исперих  

156842  2019  Общински бюджет  Текущ ремонт на детски 

градини по населени 

места на територията на 

община Исперих, както 

следва:  
Подобект: ДГ „Кокиче”, с. 

Йонково,   
Подобект: ДГ „Братя  
Грим”, с. Тодорово,  

Подобект: ДГ „Радост”, с. 

Свещари,;  
Подобект: ДГ „Радост”, с. 

Подайва,   
Подобект: ДГ „Щастливо 
детство”, с. Малък  
Поровец,   
Подобект: ДГ „Щастливо 

детство”, с. Китанчево,   
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27  Проект „Ремонт, включващ 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и 

оборудване на пет детски 

заведения в Община Исперих 

/СМР и инженеринг/”.  

1246907  2014-2015  Публична 
инвестиционна  

програма "Растеж и  
устойчиво развитие на 

регионите"  

Подобряване на 
енергийната ефективност 
в образователна 
инфраструктура, чрез 
прилагане на 
енергоспестяващи 
мерки/ подмяна на 
дограма, рехабилитация 
на отоплителна 
инсталация, топлинна 
изолация на  
стени  и др./  

  Мярка 2.6. Благоустройство 

на публични пространства 

(площади, градини, зелени 

площи) и осигуряване на 

повече места за отдих  

99536        

28  Извършване на дейности  по 

почистване, озеленяване и 

създаване на зона за отдих в   
Кметство Китанчево  

6484  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Китанчево, община 

Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 

около  
1350 души  

29  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в с. Средоселци  

8365  05.2016- 
10.2016  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в 

с.Средоселци, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 284 

души  
30  Извършване на дейности   9395  05.2017- Предприятие  Подобряване  

 

 по почистване,озеленяване и 
създаване на зона за отдих в  
Кметство с. Къпиновци  

 10.2017  за управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

състоянието на 

обществени площи в 

с.Къпиновци, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 228 

души  
31  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 
и създаване на зона за 
отдих в   
Кметство Китанчево  

6484  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на 

околната среда  
 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Китанчево, община 

Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 

около  
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1350 души  

32  Създаване на зона за отдих  

спорт и игри в с.Яким Груево  
9960  2020  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Яким Груево, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 307 

души  
33  "Да почистим и облагородим 

парково пространство и да 

създадем зона за отдих  и 

игри в с.Духовец  

9957  2020  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Духовец, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 480 

души  
34  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в  ОУ ,,Христо Ботев" 

с.Китанчево  

4999  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в  
с.Китанчево, община 

Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 67 

ученици в ОУ ,,Христо 

Ботев" с.Китанчево  
35  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в   ЦДГ„ Дора Габе” 

с.Лудогорци  

4933  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
с.Лудогорци, което 
оказва пряко 
положително  
въздействие на всички 45 

деца в ЦДГ„ Дора Габе” 

с.Лудогорци  
36  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в  ЦДГ 

„Радост.”с.Свещари  

4933  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на 

околната среда  
 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Свещари, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 35 

деца в ЦДГ „Радост” 

с.Свещари  
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37  Извършване на дейности  по 

почистване,озеленяване и 

създаване на зона за отдих в  

ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Вазово  

4490  05.2015- 
10.2015  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
с.Вазово, община 
Исперих, което оказва 
пряко положително 
въздействие на всички 
83 ученици в ОУ  
"Н.Й.Вапцаров" с.Вазово  

38  Извършване на дейности  по 
почистване, озеленяване и 
създаване на зона за отдих в   
ЦДГ "Незабравка"с.Голям  
Поровец  

4959  05.2015- 
10.2015  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Голям Поровец, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

25 деца в ЦДГ 

"Незабравка" с.Голям 

Поровец  
39  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в ОУ ,,Христо Ботев" 

с.Лудогорци  

5000  05.2017- 
10.2017  

  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в 

с.Лудогорци, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

98 ученици в ОУ ,,Христо 

Ботев" с.Лудогорци  
40  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в ЦДГ "Детелина" 

с.Делчево  

4692  05.2017- 
10.2017  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Делчево, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

15 деца в ЦДГ 

"Детелина" с.Делчево   
41  проект „Екологична среда за 

децата в детската градина“ на 
ДГ „Щастливо детство“ с.  
Китанчево  

4932  2019  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

  

42  Почистване,озеленяване и 

създаване на зона за отдих в 

ЦДГ "Кокиче" с.Йонково  

4988  2020  Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Йонково, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

22 деца в ЦДГ "Кокиче" 

с.Йонково  
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43  Проект „Обичам природата и 

аз участвам“ -  ОУ - Подайва  
4965  2020  Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

  

  Мярка 2.7. Трансформация 

на неизползваеми училищни 

и други обществени сгради 

за предоставяне на 

социални,  

        

 

 здравни и културни услуги      

            

  Мярка 2.8. Привличане на  
частни ресурси за 

изграждане на туристическа 

инфраструктура в селата със 

значими природни и 

исторически дадености  

  

  

      

            

  Мярка 2.9. Обезпечаване на 

селското население със 

здравеопазване и социални 

услуги, включително чрез 

обособяване на групи села с 

леснодостъпен водещ 

обслужващ център  

        

            

  Мярка 2.10. Осигуряване на 

разнообразни възможности 

за културен живот в селата, 

приоритетно чрез 

стимулиране на 

читалищната дейност  

272874        

44  Подобряване на 

съществуващи центрове за 

предоставяне на културни 

услуги - читалище "Елин 

Пелин 1930", с.Подайва, 

читалище "Пробуда 1929", 

с.Свещари и читалище  
"Н.Й.Вапцаров 1964",  
с.М.Йонково, общ.Исперих  
40/3/321/1322 от 4.08.2014 г.  

272874  08.2014-     
09.2015  

Стратегия за местно 

развитие мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на 

населените места.  

Подобрено състояние на 

културната 

инфраструктура в 

община Исперих  

  Мярка 2.11. Осигуряване на 

предпоставки и реклама за 

стимулиране на селското 

стопанство  
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  Мярка 2.12. Оптимално 

използване потенциала на 

земеделските територии, 

вкл. чрез увеличаване на 

площите с трайни 

насаждения и лозя  

        

            

  Мярка 2.13. Обновяване на 

промишлените територии и 

стопанските дворове на 

селата  

        

            

  Мярка 2.14. Популяризиране 

на рекреационните ресурси 

на селата от периферните 

територии  

        

 

            

  Мярка 2.15. Насърчаване 

развитието на 

биоземеделие, пчеларство и 

рибовъдство  

425614  
  

      

45  Изграждане и оборудване на 
предприятие за интензивно 
отглеждане на риба и 
зарибителен материал в гр.  
Исперих  

425614  2020-2022  Програма за морско 

дело и рибарство  
2014-2020  

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

конкурентоспособността 

на „ПИМ-ГР.ИСПЕРИХ“ 
ЕООД  

  Мярка 2.16. Привличане на 

частни инвестиции за 

обновяване на селски къщи 

и адаптирането им като 

къщи за гости  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
3: Равни възможности  

9967304        

  Мярка 3.1. Оптимизиране  
на системата за 

здравеопазване чрез 

инвестиции в здравната 

инфраструктура и 

гарантиране достъпа до 

здравно обслужване за 

всички социални групи и за 

всички населени места  

1476492        

http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
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46  “Подобряване 

възможностите за 

долекуване на населението в 

Община Исперих чрез 

модернизация на "МБАЛ - 

Исперих" ЕООД”  

1476492  12.2013- 
12.2015  

ОП "Регионално 

развитие 2007-2014"  
Резултатите от проекта 
оказват пряко 
положително 
въздействие върху 
цялото население на 
община Исперих–около  
20000 души   

  Мярка 3.2. Обновяване на 

социалната инфраструктура 

в населените места  

1577259  
  

      

47  “Изграждане на център за 

отдих, свободно време и 

социални услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания в 

гр. Исперих”  

445525  08.2013- 
10.2015  

Стратегия за местно 

развитие  
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”  

Услугите на центъра се 
ползват текущо между  
800 и 900 души  

48  “Подобряване на център, 

предоставящ социални 

услуги за възрастни хора и 

хора с увреждания в гр. 

Исперих”  

109713  
  

2013-2015  Стратегия за местно 

развитие  
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”  

Услугите на подобрения 
център се ползват 
текущо от 800 до 900 
жители на община  
Исперих  

 

49  Модернизиране на 

кухненското оборудване и 

обзавеждане на Домашен 

социален патронаж, 

гр.Исперих  

22026  2017  Фонд „Социална 

закрила“  
Закупуване на 

допълнително 

оборудване за ДСП в 

гр.Исперих  

50  „Разкриване на Център за 
подкрепа на лица с 
увреждания и техните 
семейства, включително с 
тежки множествени 
увреждания в гр. Исперих“.      
договор № 

BG05M9OP0012.061-0003-С01  

999995  02.07.2020 -  
02.10.2022  

ОП “Развитие на 
човешките ресурси  

2014-2020 г.“ 
Процедура  

BG05M9OP001-2.061  
„Подкрепа за лицата с 

увреждания -  
Компонент 2  

Услугите на центъра се 

ползват текущо от 90 

лица и техните 

семейства 

  Мярка 3.3. Изграждане на  
липсващата инфраструктура 

за деинституционализация 

на социалните грижи  

1009704        
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51  "Изграждане на социална 

инфраструктура, предлагаща 

услуги за деца в риск на 

територията на община 

Исперих" - "Център за 

настаняване от семеен тип" и  

"Дневен център за деца с 

увреждания"  
  

909716  2013-2015  Програма за развитие 

на селските райони-

2007- 
2013  

Мярка 321“Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските  
райони”  

 Повишаване на 

качеството на живот на 

деца и младежи  от 

институции и уязвими 

групи  от населението 

чрез подобряване на 

достъпа им до 

алтернативни грижи и 

услуги в среда  близка 

до семейната и в 

общността на 

територията на община 

Исперих  
52  Обзавеждане и оборудване 

на съществуващ Дневен 

център за деца с увреждания 

в  гр.Исперих и обособяване 

на детски и спортни 

площадки в прилежащото 

дворно пространство  

99988  30.01.2018  - 
30.07.2019  

ОП „Региони в растеж 

2014-2020 г.“  
Услугите на подобрения 

център се ползват от 141 

деца в риск. Социалното 

заведение има персонал 

41 лица.  

  Мярка 3.4. Продължаване на 

инициативите за социално 

включване, достоен живот и 

пълноценна заетост на 

групите в неравностойно 

положение  

2774564        

53  “Интеграция на деца и 

младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални 

услуги в община Исперих”  

266424  01.04.2014 - 
30.10.2015  

ОП "Развитие на 

човешките ресурси 

2007-2013г."  

Бюджетна линия   
BG051PO001-5.2.12 "Да 

не изоставяме нито 

едно дете” – Компонент 

2  

Предоставяните 

социални услуги се 

ползват от 123 деца и 

техните семейства;  
По проекта работят 32  
специалисти и външни  
консултанти  

54  “Превенция и реинтеграция  

на деца в риск”  
Договор  № Д03  
362/25.07.2014 г.  

317098  2014-2016  Финансов механизъм на 

Европейското 

икономическо  
пространство 

20092014г.  
Програма BG06 „Деца и 

младежи в  
риск”Компонент 2  

„Деца в риск”  

Дейностите по проекта 

обхващат 679 деца и 69 

души персонал в 

детските градини на 

община Исперих  

 

55  Нови възможности  

за грижа  
353302  2015-2016  Оперативна програма  

„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Дейностите по проекта 

включват социални 

услуги, които се 

предоставят от 108 лични 

асистенти за 116 

потребителя  
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56  Проект BG05M9OP001-

2.0020158 – С001 

„Алтернатива за независим 

живот“  

500000  2015-2016  Оперативна програма  
„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Дейностите по проекта 

включват социални 

услуги, които се 

предоставят от 50 лични 

асистенти, 20 домашни 

помощници и 3 

специалисти за 70 

потребителя  
57  "Осигуряване на топъл обяд -  

2016"BG05FMOP001-3.002  
306152  02.05.2017 - 

31.12.2019  
Оперативна програма 

за храни и/или основно 
материално  

подпомагане“, Фонд за  
Европейско 

подпомагане на най - 

нуждаещите се лица  

Предоставяните 

социални услуги се 

ползват от 140 жители на 

община Исперих  

58  Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания  

175359  01.06.2019-  
01.09.2020  

ОП ,,Развитие на 
човешките  

ресурси”2014-2020 
Приоритетна ос 2  
,,Намаляване на 

бедността и  
насърчаване на  

социалното включване“  

В рамките на проекта са 
назначени 20 социални  
асистенти и 5 

медицински 

специалисти, които 

предоставят  почасови 

мобилни 

здравносоциални 

услуги по домовете на 

лица с увреждания и 

възрастни хора над 65 

години в невъзможност 

за самообслужване, 

общо на 90 

потребители.  
59  Социално-икономическа 

интеграция  на 

маргинализираните 

общности в Община Исперих  

199994  01.12.2019-  
01.01.2021  

ОП „Развитие на 
човешките  

ресурси”2014-2020  
BG05M90P001-2.033  

МИГ Исперих  
,,Социално – 

икономическа 
интеграция на  

маргинализирани 

общности“  

Дейностите по проекта 

обхващат 230 

представители на 

ромската общност  

60  Проект № BG05M9OP001- 
2.040-0028   
„Патронажни грижи за 

независим и достоен живот”  

175359  01.06.2019 –  
01.09.2020  

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020 Процедура 

BG05M9OP001-2.040  
„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 2”  

Дейностите по проекта 

обхващат 20 асистенти и 

5 медицински лица, 

които предоставят 

социални услиги на 90 

потребители   

61  „Патронажни грижи за 

независим и достоен живот”  
60430  02.09.2020-  

02.02.2021  
Процедура  

BG05M9OP001-2.103  
“Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 4”  

Дейностите по проекта 

обхващат 77 

потребители 
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62  „Патронажни грижи за  134070  21.04.2020- Оперативна програма  Дейностите по проекта  

 

 независим и достоен живот”   31.12.2020  „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 -2020  
BG05M9OP001-2.101  

„Патронажна  грижа за 
възрастни хора и лица с  
увреждани -Компонент  

3”  

обхващат 168 

потребители  

63  Предоставяне на топъл обяд 

у дома в условията на 

извънредна ситуация 2020  

67802  04.05.2020 -  
31.12.2020  

Целева програма 
"Предоставяне на топъл 
обяд у дома в условията 
на извънредна ситуация  

2020" на Агенцията за 

социално подпомагане  

Дейностите по 

проекта обхващат 140 

потребители  

64  ,,Подкрепа за равен достъп 

до дигитална образователна 

среда за деца и младежи в 

Комплекс  за социални услуги 

,,Лудогорие“,  град Исперих“  

18770  

  

02.05.2017 - 
31.12.2019  

Фонд 
"Социална 
закрила"  
Целева 
програма за  

подпомагане  
образователния 

процес  
на децата и 

младежите,  
настанени в социални  

услуги  

Дейностите по проекта 

обхващат 38 деца, 

настанени в 

институцията  

65  Проект „Овластяване на 

жените от уязвимите 

общности чрез разширяване 

на мрежата от Майчини 

центрове в Община Исперих“  

199804  2019-2021  Оперативна програма  
„Развитие на човешките 

ресурси” 2014 -2020  

Проект на Народно 

читалище 

„РОМАВАЗОВО-2007“ 

за социално-

икономическа  
интеграция на 

маргинализирани 

общности  

  Мярка 3.5. Осигуряване на 

възможности за заетост на 

младежи, безработни лица и 

групи в неравностойно 

положение, насърчаване на 

социалните предприятия  

1456043        

66  Устойчиви работни места в 

„АХИНОРА” АД  
151279  2016-2017  ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020  

Стартиране на устойчива 

заетост и създаване на 

нови работни места  
67  Предприемачеството - 

перспектива за успешно 

развитие  

70683  2019-2020  ОП „Развитие на 
човешките ресурси”  

2014-2020  

 Осигуряване  на  
специализирана 
подкрепа и услуги за 
потенциални  
предприемачи и 
стартиращи фирми на 
територията на МИГ – 
Исперих. Проектът се 
изпълнява от СНЦ  
„Зорница“  

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
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68  „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих“          

889980  2019-2021  ОП „Развитие на 
човешките ресурси” и  

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен растеж”  

Дейностите по проекта 
включват 50 лица 
регистрирани в 
Дирекция  
 „Бюро  по  труда“.  
Резултатите се изразяват 

в следното: 50 човека 

повишили мотивацията 

си за активно поведение 

на пазара на труда; 50 

човека, придобили 

знания и умения за 

ориентиране на пазара 

на труда; 50 човека с  

 

     повишена самооценка и 
умения за справяне с 
предизвикателствата на 
работното място. 59 
лица от целевата група, 
наети на трудово 
правоотношение като 
общи работници  за 
период от 12 месеца към 
Общинска  
администрация Исперих  

69  Проект BGО5М90PО011.005-

0001„Обучения и заетост за 

младите хора  

215334  2020-2021  Оперативна програма  
„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Дейностите по проекта 

включват обучения за 70 

младежи на възраст до 

29  
г.  

70  Проект „Успехът обича 

предприемчивите“  
63414  2020-2021  Оперативна програма  

„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Подобряване на 
квалификацията на 
работници и 
служители  
във фирма „ФАСТ  
АКАУНТИНГ“ ЕООД  

71  
  

Проект „Виртуален инкубатор 

за местни предприемачи“  
65353  2020-2022  Оперативна програма  

„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Създаване на условия за 

развитие на устойчив 
бизнес на територията на 

община Исперих и 
увеличаване броя на 

започналите 
самостоятелна стопанска 
заетост лица от целевите 

групи – безработни, вкл.  
трайно над 29 г., със 

средно и по-високо 

образование и 

професионална 

квалификация. Проектът 

се изпълнява от СНЦ  
„Зорница“  
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  Мярка 3.6. Подсилване на 

връзките между 

предоставянето на грижи в 

общността и осигуряването 

на възможностите за заетост 

на безработни лица  

  

  

      

            

  Мярка 3.7. Обновяване на 

образователната 

инфраструктура и 

подобряване на качеството и 

привлекателността на 

професионалното 

образование  

1643811        

72  Ремонт, оборудване и 

обзавеждане  на ПГСС „Хан 

Аспарух“, гр.  
Исперих ,Договор №  
BG16RFOP001-3.002-

0018C01/09.12.2016  

1298458  09.12.2016  - 
09.12.2018  

ОП „Региони в растеж  
2014-2020, Процедура   
BG16RFOP001-3.002  

„Подкрепа за 
професионалните  

училища в Република  
България“  

Подобряването на 

техническото състояние 

на ПГСС „Хан Аспарух“, 

гр. Исперих оказва 

положително 

въздействие върху 

всички 463 ученици, 43 

учители и персонал на 

учебното заведение  

 

73  Проект “Образователна 

интеграция на учениците  от 

етническите малцинства в 

община Исперих“  

345353  ОП “Наука и 

образование  
 за  

интелигенте 
н растеж  

2014-2020“  

  ОП “Наука и  
образование  

за интелигентен растеж  
2014-2020“  

В дейностите по проекта 
за включени 159 
преподаватели и 1318 
ученици в община  
Исперих  

  Мярка 3.8. Прилагане на 

метода „учене през целия 

живот” за повишаване на 

образователното равнище и 

квалификацията на 

възрастни лица  

29431        

74  По-добри умения за работа 
на персонала на „ЕДЖЕ  
ТЕКСТИЛ“ ЕООД  

29431  2020-2021  ОП “Развитие на 

човешките ресурси”  
Подобряване 

квалификацията на 

работниците и 

служителите  

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
4: Ресурси и продукция  

46503526        

  Мярка 4.1. Осигуряване на 

ресурси за обновяване и 

изграждане на липсващите 

елементи на системите за 

събиране, отвеждане и 

пречистване на отпадъчните 

води  

38301267        
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75  Проект  
BG161PO005/10/1.11/02/16   
Интегриран проект за водния 

цикъл на гр.Исперих  

38301267  2012-2014  Оперативна програма  
„Околна среда“ 

20072013  

Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни 

води в агломерации над 

10 000 е.ж.  

  Мярка 4.2. Рекултивация и 

определяни на подходящи 

нови функции на нарушени 

територии (сметища, 

нефункциониращи 

находища за инертни 

материали)  

912324        

76  „Закриване и рекултивация  

на общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000106 в 

землището на с. Лъвино, 

общ.Исперих”  

912324  2015-2017  Предприятие за 
управление на  

дейностите по опазване 

на  
околната среда  

(ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на околната 

среда на територията на 

община Исперих  

  Мярка 4.3. Въвеждане на 

система за управление на 

отпадъците, която е в 

съответствие със 

съвременните екологични 

изисквания и покрива 

територията на цялата 

община  

        

            

  Мярка 4.4. Внедряване на 

мерки за повишаване 

качеството на атмосферния 

въздух и понижаване 

шумовото замърсяване  

        

            

  Мярка 4.5. Оптимизиране          

 

 на транспортната система в 

общината при осигуряване 

на достъпен обществен 

транспорт и условия за 

разнообразни форми на 

придвижване (автомобилно, 

пешеходно, велосипедно)  

    

            

  Мярка 4.6. Повишаване на 
енергийната ефективност на 
административни, 
производствени и  
многофамилни жилищни  
сгради  

3907253        



72 

 

77  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.1 

вх. А,Б,В,Г и Д  

1261806  2015-2017  Национална програма 
за енергийна 

ефективност на 
многофамилни  

жилищни сгради приета 
с ПМС №18/02.02.2015  

г.  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 110 

апартамента  

78  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.3 

вх. А,Б и В  

788060  2015-2017  Национална програма 
за енергийна 

ефективност на 
многофамилни  

жилищни сгради приета 
с ПМС №18/02.02.2015  

г.  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 72 

апартамента  

79  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.7 

вх. А,Б и В  

908174  2018  Национална програма 

за енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 54 

апартамента   

80  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.4 

вх. А,Б и В  

949213  2018  Национална програма 

за енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 54 

апартамента  

  Мярка 4.7. Производство на 

електроенергия от 

възобновяеми енергийни 

източници  

        

            

  Мярка 4.8. Осигуряване на 

предпоставки и реклама за 

стимулиране на хранително- 

вкусовата промишленост в 

общината  

        

            

  Мярка 4.9. Осигуряване на 

предпоставки и подкрепа за 

доразвитие на 

традиционните и 

конкурентоспособни 

преработващи  

3198058        

 

 промишлености      

81  Подобряване на 
конкурентоспособността на  
"Ахинора Стил" ООД  

384827  2018-2019  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

Модернизация и 

подобряване на 

производствения 

капацитет във фирма 

„Ахинора Стил" ООД  
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82  Повишаване на 

производствения 

капацитет на "Добруджа-

КИТ" АД  

389100  2018-2020  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

Повишаване на 

конкурентните пазарни 

позиции на 

"ДобруджаКИТ" АД, чрез 

подобряване на 

производствения 

капацитет  
83  Повишаване на на  

конкурентоспособността на 

"ЕКСТРИМ 2010" ООД  

378960  2019-2020  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

Модернизация и 

подобряване на 

производствения 

капацитет във фирма 

„Екстрим 2010" ООД  
84  Проект „Закупуване на нова 

техника“ на фирма 

„МилановГ“ ЕООД  

390007  2020-2021  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

  

Закупуване на ново 

производствено 

оборудване - 

специализирана 

автоматизирана линия за 

производство на 

висококачествено 

облекло.  
85  "Цех за преработка на 

костилкови плодове"  
1655164  2019-2022  Програма за развитие 

на селските райони 

2014- 
2020,  

Подмярка 4.2.  

 Изграждане на 
оборудване на 
производствена база на  
фирма „Агротайм“  
ЕООД  

  Мярка 4.10. Увеличаване 
гъстотата на  
икономическите субекти в 

индустриалните зони и 

създаване на нови малки и 

средни предприятия  

184624        

86  Изпълнени 25 проекта по  
ПроцедураBG16RFOP0022.073 

Подкрепа на микро и малки 

предприятия за 

преодоляване на 

икономическите последствия 

от пандемията COVID-19  

184624  2020  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

  

Подобряване на 
икономическата 
устойчивост и запазване 
на работните места в 
малки и средни 
предприятия на 
територията на община  
Исперих  

  Мярка 4.11. Изготвяне и 
реализиране на 
маркетингова стратегия за 
привличане на инвестиции и 
нови икономически 
инициативи в община  
Исперих  

        

            

  Мярка 4.12. Оптимално  
използване на  
инвестиционния потенциал 

на общинската собственост  

        

            

 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
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  Мярка 4.13. Регламентиране и 

контролиране опазването на 

целостта и устойчивото 

оползотворяване на горските 

територии  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
5: Наследство и туризъм  

1020344        

  Мярка 5.1. Регламентиране на 

подход за интегрирано 

управление и развитие на 

културното наследство, 

креативните и туристическите 

индустрии, вкл. чрез 

координирана подготовка и 

прилагане на необходимите 

документи;  

        

            

  Мярка 5.2. Адекватно и 
законосъобразно управление и 
поддържане на защитените 
територии и  
зони  

        

            

  Мярка 5.3. Регламентиране на 

допустимите дейности и 

преустановяване заустването на 

отпадъчни промишлени води  

        

            

  Мярка 5.4. Гарантиране 

съответствието на 

консервационнореставрационните 

дейности с принципите за 

запазването на автентичността на 

наследството (Венецианска харта)  

        

            

  Мярка 5.5. Осигуряване на 

подходи и средства за 

съхраняване единството и 

автентичността на историческите 

резервати, комплекси и ансамбли 

(групови културни ценности)  
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  Мярка 5.6. Разработване на 

програма и осигуряване на 

средства за реновиране и 

социализация на археологически 

и архитектурни културни ценности 

в градовете и селата  

        

            

 

  Мярка 5.7. Осигуряване на 

по-добри условия за 

разнообразен културен 

живот на населението и 

повече складови и 

експозиционни площи за 

културните институции 

предимствено чрез 

реновиране на исторически 

сгради  

700839        

87  Ремонт на Църква „Св.  
Архангел Михаил“ село  
Голям Поровец, община  
Исперих  

305300    ПРСР 2014-2020 

Подмярка 7.2 и 7.6  
Подобряване 

техническото състояние 

на културен паметник в 

община Исперих  

88  Равен  достъп  на хората 

с увреждания до 

културния живот на град  

Исперих  

8844  10.2019 -  
06.2020  

Агенцията за хората с 

увреждания  
Дейностите по проекта 
обхващат 400 лица с 
увреждания на  
територията на община  
Исперих  

89  Ремонт и оборудване на 

център за предоставяне на 

културни услуги – читалище  
„Съзнание – 1891“  

гр.Исперих  

386695  09.12.2016 

09.12.2018  
Програма за развитие 

на селските райони 

2014- 

2020 г., подмярка 7.2  

 Изпълнението на 
дейностите по проекта 
оказват пряко  
положително  
въздействие по 

отношение на 

предоставянето на 

културни услуги за 

цялото население на 

град Исперих – около 

8000 души  

  Мярка 5.8. Формиране, 

обозначаване и 

популяризиране на мрежа 

от общински туристически 

маршрути на основата на 

съществуващите културни и 

еко маршрути  

319505         
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90  “Исперих - Разград - Попово: 

Път на древни култури и 

традиции”  

319505  02.2013- 
02.2015  

ОП “Регионално 

развитие 2007-2013г.”, 

схема  
BG161PO001/3.203/2012 

“Подкрепа за развитие 

на  
регионалния  

туристически продукт и 

маркетинг на 

дестинациите ІІ”  

Развитие на регионален 
туристически продукт в 
общините  
Разград, Попово, 

основан на природното, 

културно и наследство и 

постигане на 

ефективност 

регионалния  

Исперих,  

историческо  

по-висока 
на 

маркетинг  

     посредством прилагане 

на интегриран подход  

  Мярка 5.9. Активно 

използване на открити 

публични пространства за 

културни събития и дейности  

        

            

  Мярка 5.10. Провеждане на 

маркетингова стратегия 

спрямо националното и 

наднационалното ниво, 

която представя пълното  

        

 

 многообразие на 

историческото и природно 

наследство в общината (вкл. 

формираната мрежа от 

туристически маршрути)  

    

            

  Мярка 5.11. Разполагане на 

средства за туристическа 

информация и ориентация, 

следващи туристическите 

маршрути  

        

            

  Мярка 5.12. Подобряване на 

туристическите услуги  
        

            

  Мярка 5.13. Опазване на 
разнообразното природно 
наследство и местните 
екологични коридори, при 
осигуряване на условия за  
екотуризъм  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
6: Управление, партньорства 

и връзки  

258478        
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  Мярка 6.1.  
Усъвършенстване на 

съществуващото електронно 

управление чрез 

разнообразяване на 

предоставяните услуги и 

обхващане на селата   

  

  

      

            

  Мярка 6.2. Разработване и 

прилагане на комплексна 

ГИС платформа, като 

неразделна част от 

електронното управление на 

общината  

        

            

  Мярка 6.3. Формиране на 

партньорски модел за 

съвместно взимане на 

решения и провеждане на 

конкретни инвестиции за 

обновяване на публичните 

пространства и 

многофамилните жилищни 

структури  

251641        

91  Креативна и резултатна 
администрация на Община  
Исперих  

179687  2015  ОП „Административен 

капацитет“  
Основни дейности: 

Обучение по Лични 

умения за ефективно 

управление ; обучение 

по прилагане на Правото 

на ЕС в България; 

обучение "Екипна 

ефективност", обучение 

"Работа със специфични 

групи"  
92  “Подобряване ефективността  71954  2015  ОП „Административен  Изготвяне на  

 



78 

 

 и ефикасността от работата 

на 
Общинска администрация  
Исперих”  

   капацитет“  функционален анализ на 
Общинска  
администрация Исперих; 
разработване на 
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; провеждане на 

две съпътстващи 

обучения за прилагане 

на новите правила  

  Мярка 6.4. Стимулиране 

активен и открит диалог 

между местната власт, 

неправителствения сектор и 

бизнеса за постигане на 

ефективен баланс между 

публичния и частния интерес  

  

  

      

            

  Мярка 6.5. Активизиране на 

междуобщинското 

сътрудничество за повече 

инициативи и инвестиции в 

сферата на транспорта, 

логистиката и конкурентните 

производства  

          

            

  Мярка 6.6. Създаване на 

партньорска мрежа между 

образователните 

институции, бизнеса и 

община Исперих за 

съвместно планиране на 

учебните програми и 

прилагане на метода „учене 

чрез работа”  

6837        

93  Младежки Еко форум за 

устойчиво развитие  
6837  2017  Европейска асоциация 

за местна демокрация и 

Национално сдружение 

на общините в РБ  

Дейности насочени към 

повишаване на 

екологичната култура на 

децата и младежите в 

общината, реализирани 

съвместно с местната 

власт и МИГ - Исперих  
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  Мярка 6.7. Стимулиране на 

сътрудничество между 

културните институции, 

креативната индустрия,  

        

 частните собственици и 
туристическия бранш, 
координирани от 
Общинската  
администрация в Исперих  

    

            

  Мярка 6.8. Подкрепа за 
създаване и изграждане 
капацитет на икономически 
клъстери на базата на 
широки партньорства между 
местната власт, бизнеса и  
неправителствения сектор  

        

            

  Мярка 6.9. Доразвиване и 

обогатяване на вече 

съществуващия 

междуобщински 

туристически продукт до 

общ регионален продукт  

        

            

   70 387 612   

  

Обобщената справка за общинските проекти показва, че за периода 2014-

2020 г. в община Исперих са изпълнени 93 проекти и дейности на обща стойност 

70 387 612  лева.   

За постигане на заложените цели най-съществен принос има Общинска администрация 

-  Исперих, която е привлякла най-много средства от европейските фондове за периода 

2014-2020 година. За изпълнение на ОПР са допринесли и проектите с така наречените 

„меки мерки” на местните училища и социални институции. В партньорство с учебни 

и детски заведения са изпълнени общо 17 проекта. Бизнесът също изпълнява проекти и 

дейности, финансирани от ПРСР и ОПИК, включително по мерките за преодоляване 

последиците от пандемията COVID 19 в края на отчетния период.   

Общината е изпълнила 2 съвместни проекта с НПО. Няма международни проекти и 

дейности, както и съвместни проекти в условия на публично-частно партньорство с 

бизнеса.   

Изводът, който се налага от анализа на Таблица 23 е, че за отчетния 

период са  изпълнени 93 проекти и дейности на стойност 70 387 612 лева, което 

допринася за 129% техническо и 35% финансово изпълнение на ОПР. Община 

Исперих се справя много добре с   

реализацията на плана на база заложени и изпълнени проекти, обекти и 

дейности.  
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Местният бизнес, земеделски производители и предприятия са изпълнили 

през отчетния програмен период 29 проекта на стойност 4 468 511 лева, с което 

са допринесли за около 31% от техническото и 6,35% от финансовото изпълнение 

на ОПР.   

Бизнесът се справя много добре и е достатъчно активен при 

кандидатстването за финансиране на проекти от европейските фондове.  

Липсва информация за частните инвестиции на местния бизнес за периода 2014-2020 

г., така че вероятно приносът му в общата реализация на плана е много по-голям.   

Реалното финансово и техническо изпълнение на плана не може да бъде измерено 

точно. В настоящата последваща оценка ще представим събраните данни за проектите 

на частния сектор, за които има официална информация, за да оценим общия напредък 

и постигнатите резултати и въздействия върху целевата територия и нейното 

население.  

По информация и Справки на ДФ „Земеделие” за отчетния период по 

ПРСР на територията на община Исперих са изплатени средства по 11 проекта на 

обща стойност 7 135 551 лева.   

Проверка в ИСУН показва, че за 2014-2020 година за района на община 

Исперих има регистрирани 62 договори за финансиране на проекти с 43 различни 

бенефициенти на обща стойност 11 672 368,72 лева.  

За база в последващата оценка на ОПР за степен на постигане на съответните цели и 

устойчивост на резултатите са взети шестте приоритетни области на плана и 

съответните мерки към тях. След направения подробен анализ на реализираните 

проекти по изпълнението на ОПР на Община Исперих за периода 2014-2020 г. бяха 

изведени следните конкретни данни за  

постигнатия напредък по стратегически и специфични цели, както следва:   

Изпълнение на Приоритетна област 1: Фокуси на растеж   

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 1 са изпълнени 20 проекта за 7 605 

266 лева.   

Това са проекти и дейности за ремонт на общински пътища и улична мрежа, 

благоустрояване на публични пространства, зони за спорт и отдих.  

За този приоритет в ОПР са заложени 9 проекта за 42 837 хил. лева. 

Анализът показва 222% техническо преизпълнение и около 17,75% финансово 

изпълнение на Приоритет 1 в края на периода. Следва да се даде отлична оценка 

на техническото и задоволителна на финансовото изпълнение на приоритета. 

Като цяло общата оценка за постигнатия напредък в това направление е добра. 

Причината за слабото финансово изпълнение е в завишените прогнозни цени и 
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липсата на мащабни инфраструктурни проекти на големи стойности в рамките 

на отчетния период.  

Изпълнение на Приоритетна област 2: Села и периферни територии   

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 2 са изпълнени 25 проекти и дейности 

на обща стойност 5 032 694 лева.   

Проектите в това направление са предимно за подобряване водоснабдяването в 

населените места на общината, мерки за енергийна ефективност в общински сгради, 

ремонт на читалища и проекти за развитие на селското и рибното стопанство.  

За това приоритетно направление в ОПР на община Исперих за периода 2014-2020 г.  

са заложени 12 проекти и дейности на обща стойност 8 600 хил. лева. Анализът 

показва отлично техническо изпълнение на Приоритет 2 от 208% спрямо 

заложеното в плана и много добро финансово преизпълнение – 58,52% в края на 

периода. На етапа на последваща оценка може да се обобщи, че в това 

направление е постигнато много добро общо изпълнение.  

Изпълнение на Приоритетна област 3: Равни възможности  

През период 2014-2020 г. по Приоритет 3 са изпълнени най-много проекти и 

дейности - 29 на обща стойност 9 967 304 лева.  

Изпълнените проекти в това направление са за обновяване на образователна, социална 

и здравна инфраструктура, инициативи за социално включване на групи в 

неравностойно положение и осигуряване на работни места.  

В програмата за реализация на ОПР по този приоритет са заложени най-

много проекти и дейности – 25 на обща прогнозна стойност 44 208 000 лева.  

Анализът показва 116% (отлично) техническо преизпълнение на 

Приоритет 3 и около 22,55% (задоволително) финансово изпълнение спрямо 

заложеното в плана. На етапа на последваща оценка може да се обобщи, че в 

това направление е постигнато  много успешно общо изпълнение на база брой 

реализирани проекти и усвоени средства през програмния период 2014-2020 г.  

Изпълнение на Приоритетна област 4: Ресурси и продукция   

През програмен период 2014-2020 г. по Приоритет 4 са приключени 12 проекти 

и дейности на обща стойност 46 503 526 лева.  

В рамките на този приоритет са изпълнени проекти и дейности за рекултивация на 

общинско депо и саниране на многофамилни жилищни сгради. Тук се включват и 

проектите на местния бизнес за технологична модернизация на предприятията и 

средствата, получени за предотвратяване на икономическите последици от пандемията 

от коронавирус. Предприятията са били много активни при кандидатстване с проекти 

по процедурата на ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. По схемата се 
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финансирани общо 25 проекта на територията на община Исперих, които в Таблица 23 

са обединени в 1 ред, тъй като стойностите им не са големи и са по-скоро финансов 

стимул, а не чисти инвестиции.  

Анализът на напредъка по Приоритет 4 показва, че е постигнато отлично 

техническо изпълнение – 133% и 64,46% или много добро финансово изпълнение на 

база заложените в ОПР – 9 проекта за 72 143 000 лева. На етапа на последваща 

оценка може да се обобщи, че в това направление е постигнато най-добро общо 

изпълнение през програмния период. Следва да се направи уточнение, че данните 

са условни, тъй като няма  

информация за точния брой проекти, дейности и инвестиции на частния сектор. 

Вероятното изпълнение на Приоритет 4 е много по-голямо, но трудно може да 

бъде измерено точно.   

Изпълнение на Приоритетна област 5: Наследство и туризъм  

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 5 са изпълнени само 4 проекта за 1 020 344 

лева. Проектите са за ремонт на църковен храм и за подобряване достъпа на хората с 

увреждания до културния живот в общината и др.  

Анализът на степента на постигане на Приоритет 5 показва 80% 

техническо и 6,78% финансово изпълнение спрямо заложеното в ОПР. За опазване 

на културното наследство и развитието на туризма в плана са заложени 5 

проекти и дейности за 15 052 000 лева. На етапа на последваща оценка може да се 

обобщи, че е постигнато умерено изпълнение на Приоритет 5 и предвид 

важността на туризма, като потенциал и  

възможности за генериране на растеж и заетост в общината – напредъкът е 

слаб.  

Изпълнение на Приоритетна област 6: Управление, партньорства и връзки  

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 6 са изпълнени 3 проекта за 258 478 

лева.  

В програмата за реализация на ОПР по този приоритет са заложени 12 

проекти и дейности за 18 758 000 лева. Анализът на степента на постигане на 

Приоритет 6 показва 25% техническо и 1,38% финансово изпълнение. На етапа на 

последваща оценка може да се обобщи, че това е най-слабия приоритте на ОПР 

на община Исперих за отчетния период.  

ИЗВОДИ:   

В общия си вид стратегията за развитие на община Исперих с акценти – 

фокуси на  

растеж, инвестиции в икономиката, подобряване на инфраструктурата, равни 

възможности и развитие на човешките ресурси е уместна по отношение на 
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основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя в 

следващия програмен период 2021-2027 г.   

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на 

община Исперих за шестте приоритета на ОПР са заложени 72 проекта с 

инвестиции на обща стойност 201 598 000 лева, а в края на периода е отчетено 

общо изпълнение на 93 проекта за 70 387 612  лева. На тази база можем да 

обобщим, че на етапа на последваща оценка ОПР има 129% или отлично 

техническо изпълнение и добро финансово изпълнение –  

34,92%. На база възприетата Методика за качествена оценка на количествените 

показатели може да се даде добра обща оценка за цялостното изпълнение на 

Общинския план за развитие на община Исперих за програмен период 2014-2020 

г.  

 Обобщено можем да посочим Приоритетна област 4: Ресурси и продукция 

като най-успешна на етапа на последваща оценка на ОПР със средно 133% 

техническо и 65% финансово изпълнение. По този приоритет са привлечени най-

много средства -  46 504 хил. лева. На второ място по степен на постигане на 

целите в рамките на отчетния период се нарежда Приоритетна област: 3: Равни 

възможности с най-много приключени проекти и дейности – 29 броя на обща 

стойност 9 967 хил. лева или 116% техническо и около 23% финансово 

изпълнение. Може да се обобщи, че тук са и най-устойчивите резултати и ползи от 

реализираните инфраструктурни дейности и проекти с най-дълготраен ефект за 

целевата територия и нейното население.  

 Добрите резултати от изпълнението на ОПР се дължат на съвместните усилия на 

Община Исперих, образователни, културни институции и местния бизнес, които 

също са били активни в изпълнението на проекти и са допринесли за привличане 

на инвестиции, подобряване качеството на живот на населението и средата на 

обитаване в целевата територия. Изпълнението на плана е много успешно и 

вероятно е почти на 100% технически и значително над отчетените 35% 

финансово, но липсват данни и информация за всички инвестиции, проекти и 

дейности на частния сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат 

отчетени и включени в последващата оценка на плана.  
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ІV.  Оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси  

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на 

конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за 

развитие. Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими 

резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху 

целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението 

на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен 

потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на 

общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети 

интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за 

алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.   

4.1. Оценка за ефективност  

Оценката за ефективност на ОПР се изготвя на база заложените в документа 

индикатори (показатели) за мониторинг и преглед на тяхната измеримост, актуалност, 

съгласуваност и отношение към напредъка в изпълнението на плана.   

Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими 

резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху 

целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението 

на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен 

потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на 

общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети 

интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за 

алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.   

 За мониторинг и оценка на Общинския план за развитие на община Исперих са 

включени комплекс от индикатори, които оценяват напредъка в постигане на 

заложените Стратегически цели и Приоритети на плана.   

Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните 

стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на 

информация и степента на постигане на заложените желани крайни стойности. В ОПР 

на община Исперих дефинираните индикатори са посочени без начални и целеви 

стойности. За нуждите на оценката приемаме, че началните стойности са 0. На тази 

база се оценяват конкретните измерими показатели, за които има надеждна 

информация на етапа на последваща оценка. Степента на постигането им не може да 

бъде измерена в процент, тъй като липсват целеви стойности и за това е посочена в 

абсолютна сума към края на 2020 г.  

Таблица 24: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите на 

Плана за развитие на община Исперих за периода 2014-2020 г. по индикатори 

за наблюдение  

№  Индикатор  Мярка  
Отчетна 

стойност към 

2020 г.  

1.  
Дължина на общинските пътища в добро състояние (вкл. отлично), според 

класификацията на общината  км  17,33  

2.  Брой модернизирани производствени сгради  брой  5  

3.  Брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии  брой  Няма данни  
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4.  
Дял на произведената продукция в отрасъл транспорт и складови дейности, от 

общия за областта  
  Няма данни  

5.  
Брой предприятия, упражняващи икономическа дейност, транспорт, 

складиране и пощи”  брой  44  

6.  Брой реконструирани (обновени) публични пространства  брой  16  

7.  
Брой проекти, изпълнени в рамките на зоните за интегрирано градско 

възстановяване  
брой  1  

 

8.  Реализирани инвестиции в съществуващите индустриални зони  лева  Няма данни  

9.  Брой спортни площадки, отговарящи на европейските изисквания  брой  1  

10.  
Реализирани кампании за реклама на Исперих като място за инвестиции, 

образование и живеене  брой  0  

11.  Дял на хората с висше образование в общината  %  9  

12.  Произведена продукция от професионални дейности и научни изследвания  
Хил. 

лева  906  

13.  Приходи от дейност „селско, горско и рибно стопанство”  
Хил. 

лева  
129632  

14.  
Брой реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на техническа 

инфраструктура в селата  брой  2  

15.  Брой обществени сгради в селата, с внедрени мерки за енергийна ефективност  брой  3  

16.  Брой на обезлюдените села в общината  брой  0  

17.  Дял на земите с трайни насаждения от цялата площ на общината  %  5  

18.  Дял на обитаваните жилищата свързани с обществена канализация в селата  %  0  

19.  Брой легла в болничните заведения на 10 000 души от населението  брой  55  

20.  Капацитет на домовете за социални грижи  брой  22  

21.  Капацитет на социалните обекти от резидентен тип  брой  30  

22.  Брой ученици, записани в професионални гимназии  брой  394  

23.  
Брой лица обхванати от проекти за интеграция на рискови социални групи на 

пазара на труда  брой  339  

24.  
Дял на лицата с придобито поне основно образование на възраст между 30-69 

г.  
%  24  

25.  Реализирани проекти за подобряване на социалните услуги  брой  9  

26.  Дял на отсортирания отпадък от общото количество събран боклук в общината  %  17  

27.  Брой на пунктовете за наблюдение на шума, измерили нива в 68-72 dB  брой  0  

28.  Средногодишна норма на ФПЧ10  -  61,2  
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29.  Средногодишна норма на ФПЧ25  -  Няма данни  

30.  Брой превозени пътници в обществен транспорт/ годишно  брой  48000  

31.  Гъстота на фирмите на 1 000 човека  брой  29  

32.  Брой публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност  брой  8  

33.  Лица над 30 г. преминали (пре) квалификационен курс  брой  183  

34.  Наети на работа безработни след преминат (пре) квалификационен курс  брой  111  

35.  
Брой указателни табели в градската среда ориентирани към културното 

наследство  брой  2  

36.  Брой на установените културно - опознавателни маршрути  брой  3  

37.  Средногодишно проведени културни събития  брой  2  

38.  Приход от реализирани нощувки на едно легло годишно  лева  
Конфиденциални 

данни  

39.  Реализирани нощувки годишно  брой  6846  

40.  

Разработени и актуализирани документи (стратегии, планове и програми), 

регламентиращи интегрираното управление на културното наследство, 

защитените територии и зони.  
брой  8  

41.  Брой на предлаганите е-услуги в общината  брой  1  

42.  Брой реализирани проекти, съвместно със съседни общини  брой  0  

43.  Брой стажанти преминали стаж в общинската администрация  брой  14  

44.  Общински служители преминали курсове за повишаване на квалификацията  брой  20  

45.  Проекти реализирани съвместно с НПО  брой  2  

Данните в Таблица 24 представят оценката за ефективността на ОПР на община 

Исперих като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на определена 

стратегическа цел или приоритет на плана.  

 Индикаторите се отчитат като са представени отчетните данни към края на 2020 г. 

Някой показатели не могат да бъдат отчетени или за тях няма данни.  

Резултатите от оценката по индикатори за 2020 г. показват най-добър напредък в 

постигането на Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, 

обезпечени с качествени публични услуги и добро управление. За това свидетелстват 

индикаторите, измерващи подобрената техническа инфраструктура, ремонтирани и 

обновени обществени сгради, облагородени публични пространства, подобряване 

квалификацията на администрацията и улесняване достъпа до публични услуги и др.  

На второ място се нарежда Стратегическа цел 1: Икономически растеж, 

основан на допълващи се дейности и продукти, местно предприемачество външни 

инвестиции и активна връзка между образование и бизнес. За постигане на тази цел са 

допринасят следните факти:   
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Местната икономика се развива устойчиво през последните години. Значително се 

увеличават произведената продукция и нетните приходи от продажби на местните 

фирми. Нараства предприемаческата активност на земеделските производители за 

усвояване на средства от ПРСР и на индустриалния сектор за проекти по ОПИК. 

Безработицата в общината намалява, създават се нови работни места. Почти всички 

деца са обхванати в образователната система и намалява броят на преждевременно 

напусналите училище. Развиват се успешно нови видове качествени социални услуги. 

Повишават се квалификацията и качеството на работната сила. Насърчават се местни 

инициативи за заетост и социално включване на хората в неравностойно положение.  

На трето място, според оценката по индикатори е изпълнението на Стратегическа цел 

2: Висока популярност на съхранено и изявено многообразие на природното и 

културното наследство. Реализират се редица екологични проекти в областта на 

опазване на околната среда и управление на отпадъците. Създадени са културно-

познавателни маршрути, ежегодно се организират традиционни културни събития с 

регионален и национален характер.  

На четвърто място е Стратегическа цел 4: Засилена роля на инициатор на 

междуобщинско сътрудничество и продукти.   

За някой от индикаторите на етапа на изготвяне на настоящия доклад няма данни или 

са неизмерими и е възможно постигнатия напредък в изпълнението на някой цели да е 

по-голям.   

ИЗВОДИ:  

  Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикаторите за наблюдение 

показва подобряване на икономическото развитие на община Исперих, частично 

обновяване на инфраструктурите, насърчаване на заетостта, грижа за опазването 

на околната среда и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от 

прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт на 

пътища, улици, обновяване на водопроводи, ремонти на обществени сгради, 

детски и спортни площадки и др. На следващо място са инвестициите в развитие 

на социални услуги и в обучения и преквалификация и успешна реализация на 

пазара на труда на човешките ресурси.  

Безработицата през 2020 г. е 13,5% и се увеличава с около 1,3% спрямо 

2019 г., но е със 7 пункта по-ниска от тази през базовата 2014 г. Остават нерешени 

проблемите с привличане на достатъчно инвестиции за създаване на нови 

работни места и задържане на младите хора в района. Кризата с коронавирусът 

COVID 19 през 2020 г. поставя на сериозни изпитания икономическата, здравната 

и социална система в общината.  Отчитайки видимите, реални резултати от 

изпълнението на ОПР и техния ефект върху населението и целевата територия 

можем да дадем добра обща оценка в изпълнението на плана за 2020 г. на база 
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индикаторите за въздействие и резултат, въпреки пандемията, извънредните 

разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка.  

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в ОПР и 

показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи 

изпълнението на Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, 

обезпечени с качествени публични услуги и добро управление. Отчитайки 

видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху 

населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност за 

периода 2014-2020 г. На база индикатори ОПР на община Исперих бележи много 

добро изпълнение на етапа на последваща оценка.   

4.2. Оценка за ефикасността на използваните ресурси  

Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи 

(финансови средства). Колкото вложените разходи са по-малки, а постигнатите 

резултати позначими, толкова по-ефикасни са действията. Докато ефективността дава 

отговор на въпроса „дали са изпълнени нужните за подобряване състояните на 

целевата територия и нейното население проекти и дейности“, ефикасността дава 

отговор на въпроса, дали проектите и дейностите са изпълнени по икономически 

изгоден за обществото начин.  

Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между 

използваните ресурси при изпълнението на заложения ОПР за целия период от време 

20142020 г. Извършен е аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани 

от община Исперих, други организации и частни компании, финансирани със средства 

от бюджета на общината, структурни фондове на ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и 

други източници.  В тази част на последваща оценка ще разгледаме финансовото 

изпълнение на отделните приоритети на база сравнение между заложеното в 

Индикативната финансова таблица на ОПР и реално отчетеното изпълнение и 

инвестиции, както и броя на изпълнените проекти.  

На етапа на Последваща оценка /ПО/ най-високото финансово изпълнение от шестте 

Приоритета на ОПР на община Исперих има Приоритет 4 – 64,46% вложени средства 

спрямо планираните в Програмата за реализация на плана. На второ място по степен на 

усвоени средства, спрямо заложените е Приоритет 2 – 58,52% финансово изпълнение 

на етапа на ПО.   

Таблица 25: Обобщена оценка на изпълнението на ОПР на община Исперих за 

периода  

2014-2020 г. по приоритетни области  

Приоритетна 

област  

  

Прогнозен 

брой 

проекти  

Прогнозна 

стойност 

хил. лева  

Отчетен брой  
проекти  

2014-2020 г.  

Отчетна 
стойност на  

изпълнените 
проекти за  

2014-2020 г. 

хил. лева  

Техническо 
изпълнение в  

% за   
2014-2020 г.  

Финансово 

изпълнение  

в % за   
2014-2020 г.  

Приоритетна 

област 1  
9  42837  20  7605  222,22  17,75  
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Приоритетна 

област 2  
12  8600  25  5033  208,33  58,52  

Приоритетна 

област 3  
25  44208  29  9967  116,00  22,55  

Приоритетна 

област 4  
9  72143  12  46504  133,33  64,46  

Приоритетна 

област 5  
5  15052  4  1020  80,00  6,78  

Приоритетна 

област 6  
12  18758  3  259  25,00  1,38  

ВСИЧКО   72  201598  93  70388  129,17  34,92  

  

Трети е Приоритет 3 с 22,55% финансово изпълнение, а четвърти Приоритет 1 – 

17,75%. Най-малко вложени средства и финансово изпълнение отчитаме по Приоритет 

5 и Приоритет 6, съответно 6,78% и 1,38%.  

Графика 4: Финансово изпълнение на ОПР на етапа на ПО по приоритетни 

области в %  

  
  

Таблица 26: Индикативно разпределение на използваните финансови ресурси 

по стратегически цели на ОПР и източници  

Приоритетна област  
Прогнозна 

стойност хил. 

лева  

Отчетна 

стойност хил. 

лева  

Финансово 

изпълнение  

в%  

Източници на финаносви 

средства  
за изпълнените проекти за 

периода 2014-2020 г.  
хил. лева  

  
 

Приоритетна 

област 1  
42837  7605  17,75  4277  170  3159  

Приоритетна 

област 2  
8600  5033  58,52  2620  187  2226  
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Приоритетна 

област 3  
44208  9967  22,55  108  0  9859  

Приоритетна 

област 4  
72143  46504  64,46  4819  0  41685  

Приоритетна 

област 5  
15052  1020  6,78  9  0  1011  

Приоритетна 

област 6  
18758  259  1,38  0  0  258  

ВСИЧКО ЗА ОПР 

2014-2020  
201598  70388  34,92  11833  357  58198  

  

Данните в Таблица 26 показват същественият финансов принос на Европейските 

фондове за развитието на община Исперих, както по отношение на подпомагане на 

техническата и социална инфраструктури, така и за местната икономика и човешки 

ресурси.    

За мерките, свързани с изпълнението на ОПР на община Исперих, в периода 2014-2020  

г., реализирани със средства от републиканския бюджет и от бюджета на общината, 

информация е събрана чрез капиталови програми - уточнен годишен план и отчет за 

периода и Докладите за наблюдение на изпълнението на ОПР за отчетния период. 

Направено е аналитично обвързване на посочените в списъците проекти и дейности с 

приоритетите на ОПР на община Исперих. Данните позволяват разпределянето на 

вложения финансов ресурс по източници – републикански бюджет, общински бюджет 

и оперативни програми.   

Общо вложените в общинската територия средства от европейски фондове 

и програми са в размер на 58 198 хил. лева или 82,68% от средствата в 

изпълнение на ОПР  

за периода 2014-2020 г.  

Обобщено 100% от средствата за реализация на Приоритетна област 6 са с източник - 

Оперативни програми, ПРСР и фондове на ЕС (258 хил. лева).   

От Републикански бюджет са финансирани проекти и дейности за 11 833 хил. лева, а 

от Общинския бюджет проекти и дейности за 357 хил. лева.  

 Значителен принос за изпълнение на ОПР има местния бизнес, който изпълнява 

редица проекти, осъществени с финансовата подкрепа на ОПИК и ПРСР.   

Ефикасността на вложените средства не може да бъде измерена точно, тъй като се 

предполага, че има още инвестиции (най-вече частни), за които няма информация и 

данни.    

Сравнението на привлечените средства по приоритетни области с тези, планирани в 

индикативната финансова таблица на ОПР показва известен дисбаланс между 

планираните и привлечените средства, въпреки това общото финансово изпълнение от 

35% може да бъде оценено като добро, тъй като прогнозните цени са завишени и някой 

от мащабните инфраструктурни проекти не са реализирани.  

ИЗВОДИ:   

 Ефикасността най-общо е оценка на съответствието между разходите и 

очакваните ползи от направените инвестиции в различни проекти и дейности. 

Изпълнените проекти и постигнатите индикатори показват висока резултатност 
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в изпълнението на ОПР,  обвързана с подобрени показатели за интегрирано и 

устойчиво градско развитие.   

   Реализираните проекти в община Исперих имат пълно съответствие със  

стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите, приоритетите и 

мерките. За значителна част от мерките има преизпълнение на техническите 

стойности на реализираните проекти. Финансовите параметри на плана също 

имат високо изпълнение, като по-ниските проценти се дължат на завишените 

прогнозни стойности и ограничените източници на финансиране. Всичко това 

дава основание за положителна оценка относно съотношението между 

направените разходи и очакваните/постигнатите ползи от изпълнението на 

плана.  

 Отчитайки видимите, реални резултати от реализираните проекти и дейности и 

техния ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем добра 

обща ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР на община Исперих за 

периода 2014- 

2020 г.  

 Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на 

Приоритетни области 4 и 2, а най-слаба при Приоритетни области 5 и 6.   

 Основните източници на средства за изпълнение на плана са фондовете на ЕС – 

ПРСР, ОПРР,  ОПОС, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, по-малко финансиране е 

получено от национални фондове и програми на българската държава и средства 

от републиканския бюджет и общинския бюджет на Община Исперих.  

  

V. Обобщени изводи  и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие  

Анализът на етапа на Последваща оценка показва изключително добри резултати в 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих за периода 2014-

2020 г. В края на периода финансовото изпълнение на плана на база усвоени средства 

и инвестиции в целевата територия е 35% (70 388 хил. лева), а техническото 

изпълнение на база заложени и изпълнени проекти е 129% (93проекти и дейности).  

Изпълнението на плана е много успешно и вероятно технически е почти на 100%, 

предвид липсващите данни и информация за всички проекти и дейности на частния 

сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в 

последващата оценка. Финансовото изпълнение на практика също е поголямо, но не 

могат да бъдат отчетени всички частни инвестиции в целевата територия.  
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В общия си вид стратегията за развитие на община Исперих с приоритети – 

икономика, инфраструктура, околна среда, равни възможности и развитие на 

човешките ресурси е уместна по отношение на основните нужди и проблеми на 

целевия район и не следва да се променя през новия програмен период 2021-2027 г.    

В Община Исперих е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

Общината е натрупала значителен опит в разработването и изпълнението на проекти, 

но все още няма достатъчен финансов капацитет за съфинансиране на по-големи 

проекти и обекти. НПО и бизнеса не се търсят достатъчно активно като партньори и 

източници на информация, а техните проекти и дейности също допринасят за 

постигане целите на ОПР.   

Изпълнението на Общинския план за развитие е допринесло за подобряване живота на 

хората и на социално-икономическата ситуация в района като цяло.  

Основни изводи  

По отношение на проектите  

➢ значителен общ брой отчетени проекти, дейности и инициативи;  

➢ небалансираност между изпълнението на отделните стратегически цели;  

➢ ниска степен на изпълнение за някои стратегически цели и мерки поради 

липсата на приложим източник на финансиране през периода на изпълнение на 

ОПР;  

➢ значителен дял на привлечените средства от различни европейски източници за 

финансиране на проектите в ОПР – 83% от вложения финансов ресурс;  

➢ важна роля на собствените средства и централния бюджет, насочени 

приоритетно към техническата инфраструктура, вкл. изграждане на нова;  

➢ много висока активност на Община Исперих и местния бизнес за 

кандидатстване с проекти.  

По отношение на индикаторите  

➢ висока степен на изпълнение на целите и мерките на ОПР според отчетените 

индикатори;  

➢ подобрено социално-икономическо състояние на общината в края на отчетния 

период; Координация в изпълнението на плана  

➢ Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на 

ОПР е много добра;   

➢ Процесът на планиране, изпълнение и отчетност е бил координиран, 

всеобхватен и отворен/гъвкав;  

➢ Йерархична съподчиненост и съответствие със сродни стратегически документ 

от повисоко ниво;  
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➢ Координацията със секторните политики и програми на общината е добра;  

➢ Регионалното стратегическо планиране в общината е интегрирано с 

устройственото. Мониторинг  

➢ Планът не е актуализиран. Извършена е междинна оценка през 2017 г.;  

➢ Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна 

основа се осъществява чрез Годишни отчети, одобрявани от Общинския съвет.  

Препоръки за следващия програмен период  

Планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. се изработва за 

цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран 

подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

ПИРО, също както и ОПР се разработва за 7 – годишен период на действие, който 

съвпада с периода на действие на Интегрираната териториална стратегия за развитие 

на Северен централен район. Новият програмен период обхваща 2021 – 2027 г. 

Изведените препоръки са насочващи и нямат задължителен характер.  

Общи препоръки  

По отношение на съдържанието на проекти  

➢ Да се включат партньорски проекти със съседни общини и други 

заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез 

интегрирани териториални инвестиции;  

➢ Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с ясно 

определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, като 

фокусът на вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на 

публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на 

публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на 

услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;   

➢ Да бъдат ясно описани проектите с готови инвестиционни проекти и да бъде 

прецизирана възможността за реализиране на проекти на инженеринг, 

съобразно тяхното местоположение, източници на финансиране и др.  

➢ Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и 

приоритетните области с цел по-лесна проследимост на ефективността и 

ефикасността. По отношение на наблюдението и изпълнението  

➢ Да се приложи по-ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви 

стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО 
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индикаторите да бъдат съобразени с общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост.  

➢ Типът индикатор, за продукт или за резултат, следва да бъдат измерими и да 

обхващат физическите характеристики (параметри) по отношение реализацията 

на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да 

бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде обективна база за отчитане 

на напредъка на изпълнение на плана.  

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Четирите стратегически цели на ОПР Исперих 2014-2020 г. доказват пълен обхват и 

адекватност спрямо потребностите и възможностите за финансиране. Същото не важи 

за пониските нива на стратегическия пакет – мерките и проектите. Още в етапа на 

разработване е съществувал риска от неизпълнение на част от мерките. Някои от тях 

не са обезпечени с конкретни отговорници и тъй като не са в правомощията на 

Общинската администрация, съществуват предпоставки за пасивност по отношение на 

ресурсното и финансовото им обезпечаване.  

Общинският план за развитие на община Исперих 2014-2020 г. е идентифицирал 

правилно и пълно актуалните проблеми, нуждите и потенциалите на общината. 

Междувременно, в подкрепа на ОПР е разработен и приложен пакет от секторни 

стратегии и програми в различни области, чрез които Общината е реализирала 

различни проекти и инициативи.  

Стратегическите цели и приоритети на ОПР разкриват висока степен на съответствие 

тези на Стратегията „Европа 2020“, което означава, че стратегическият пакет на този 

план с изтекло действие е все още актуален.  

Обобщено можем да посочим Приоритетна област 4: Ресурси и продукция като 

найуспешна на етапа на последваща оценка на ОПР със средно 133% техническо и 

65% финансово изпълнение. По този приоритет са привлечени най-много средства -  

46 504 хил. лева. На второ място по степен на постигане на целите в рамките на 

отчетния период се нарежда Приоритетна област 3: Равни възможности с най-

много приключени проекти и дейности – 29 броя на обща стойност 9 967 хил. лева или 

116% техническо и около 23% финансово изпълнение. Може да се обобщи, че тук са и 

най-устойчивите резултати и ползи от реализираните инфраструктурни дейности и 

проекти с най-дълготраен ефект за целевата територия и нейното население. На второ 

място по степен на усвоени средства, спрямо заложените е Приоритетна област 2: 

Села и периферни територии с 58,52% финансово изпълнение на етапа на ПО. Най-

слаб е напредъка по Приоритетни области 5 и 6.   

Община Исперих е изпълнила успешно Общинския план за развитие за периода 

2014-2020 г., както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, 

така и от гледна точка на привлечени инвестиции и изпълнение на финансовата рамка 

на стратегическия документ. За реализацията на плана са работили активно всички 

заинтересовани страни – местната власт, общинската администрация, бизнеса, 

културни, образователни институции и др.  

Изграден е капацитет сред всички бенефициенти за успешно разработване, 

управление, изпълнение и приключване на проекти, финансирани от фондовете на ЕС 

и други източници.  
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Последните тенденции в развитието на Исперих показват подобрение на 

социалноикономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за 

привличане на инвестиции, ускоряване на икономическия растеж и устойчивост на 

развитието. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в 

развитието на общината са се увеличили през последните години. Необходимо е ново 

териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат 

трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и 

приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  

На тази основа, стратегията за местно и регионално развитие следва да бъде 

агресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и 

протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на необходимите 

предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение 

изграждането и обновяването на инфраструктурите.   

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  

АЗ – Агенция по заетостта  

АСП – Агенция за социално подпомагане  

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници  

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води  

ДМА – дълготрайни материални активи  

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”  

ДГС – Държавно горско стопанство  

ДЛС – Държавно ловно стопанство  

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие  

ЕО – екологична оценка  

ЕСФ – Европейски социален фонд  

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие  

ЗООС – Закон за опазване на околната среда  

ЗРР – Закон за регионалното развитие  

ЗТ – защитени територии  

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда  

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз  

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

МО – Междинна оценка  

МОСВ – Министерство на околната среда и водите  

МСП – малки и средни предприятия  
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НИРД – научно-изследователска и развойна дейност  

НПО – неправителствени организации  

НПРР – Национален план за регионално развитие  

НСИ – Национален статистически институт  

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България  

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка  

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от  

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз  

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”  

ОП – Оперативна/и програма/и  

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление”  

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”  

ОСР – Областна стратегия за равитие  

ОСП – Обща селскостопанска политика  

ОПР – Общински планове за развитие  

ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”  

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж”  

ОПМДР – Оперативна програма „Морско дело и рибарство”  

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

ОСЗ – Общинска служба по земеделие  

ОУ – основно училище  

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове  

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие  

ПРСР – Програма за развитие на селските райони  

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води  

ПЧИ – преки чужди инвестиции  

ПЧП – публично-частни партньорства  

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите  

РСЗ – Регионална служба по заетостта  

СЦР – Северен централен район  
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СУ – средно училище  

СЦ – Стратегическа цел  

СпЦ – Специфична цел  

ТБО – твърди битови отпадъци   

ТИЦ – туристически информационен център  

УО – Управляващ орган  

ДГ –детска градина  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля председателите на постояните комисии за становище.  

Заповядайте г-н Мюсреф. 

  

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, 

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ» 

 

На заседание на ПК по „ Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 17.12.2021г. от 13.00ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси “ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Назиф, тъй като председателя на комисията отсъстваше Вие 

водихте  заседанието. 

 

Сали Назиф – за  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 17.12.2021г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 17.12 

.2021г. от 15.30ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по « Образование, култура и 

духовни дейности“ 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

17.12.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте д- р Ахмедова 

 

Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

17.12.2021г. от 15.30ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Митева да докладвате становището на комисията поради 

отсъствие на председателя. 

 

Росица Митева –  за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

17.12.2021г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 302 
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            На основание Чл.34  от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Чл. 26 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема изготвения Доклад за последваща оценка за Общински план за развитие на 

община Исперих за периода 2014-2020 г.  

        2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие 

на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 

Д ОКЛАД 

 

З ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

2014-2020Г. 

СЪДЪРЖАНИЕ  
  

ВЪВЕДЕНИЕ  

І. Методология   

ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху 

развитието на общината  



101 

 

ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, 

приоритетите и устойчивост на резултатите  

ІV. Оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси  

V. Обобщени изводи  и препоръки относно провеждането 

на политиката за регионално и местно развитие  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
ВЪВЕДЕНИЕ  

Докладът представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Исперих за периода 2014-2020 г., 

изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Чл.34  от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) и Чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие.  

Планът за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен 

планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и 

бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, 

динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на 

устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът 

очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината.  

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Исперих 2014-2020 е приет от 

Общински съвет - Исперих с Решение № 396 по Протокол № 44 от 21.07.2014 г.  
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Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е 

заключителния етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните 

управленски документи, предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез 

последващата оценка се прави обобщение на цялостното изпълнение на плана, 

качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани и неочаквани 

ефекти за общинската територия.  

Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите 

от определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, 

формализирана методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или 

подобряването на определени публични дейности, по-специално посредством 

сравняване на резултатите с поставените цели и с използваните средства.  

Последващата оценка е част от триадата оценки – „предварителна – междинна – 

последваща“, като всяка от тези функции от предходната се стреми да подобри 

качеството на съответния стратегически документ, като и резултатността в постигане 

на целите му.  

Предварителна оценка е изготвена при разработването на плана през 2014 г.   

През 2017 е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на община Исперих 

за периода 2014–2020 г. В настоящата последващата оценка обект на изследване, ще 

бъде изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих за периода 

2014-2020 г., както по степен на постигане на заложените цели и приоритети, така и по 

оказано въздействие и устойчивост на резултатите, на база индикаторите за 

мониторинг.  

Съгласно нормативните изисквания на ЗРР, настоящата Последваща оценка 

включва:  

5. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите;  

6. оценка на общото въздействие;  

7. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

8. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие.  

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от 

изпълнението на ОПР, докато финалният включва изводи и препоръки, относно 

стратегическото планиране за следващия програмен период.  

Първият елемент е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към 

плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. 

Систематизирани са различни проекти и инициативи и е определена тяхната 

принадлежност към приоритетните области. Първата преценка завършва с 

идентифициране на неизпълнени ключови проекти и мерки, които не са подплатени с 

конкретни реализации.  

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните 

области, като надгражда оценката на първоначалните резултати. Стойностите на 

систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за 

изпълнението на ОПР. В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на 

индикаторите от ОПР.  

Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от 

съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите 

и приоритетните области на ОПР. Този трети компонент синтезира информацията за 

проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия 
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по изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и 

ефективност в управлението.  

Четвъртият елемент отразява най-важните констатации относно идентифицираните 

проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на 

изпълнението на ОПР. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в 

оценката: проекти и инициативи; индикатори; действия по изпълнението и 

наблюдението на плана.  

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса на 

планиране на следващия програмен период 2021-2027 г.   

Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води 

до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за 

идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за 

следващия програмен период.  

Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, 

каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени 

предвидените резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за 

регистрирания успех или неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи 

за устойчивостта на резултатите и осигурената продължителност на въздействията. В 

идеалния случай тази оценка следва да се изготви по време на следващото 

програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и слабости да намерят 

отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата оценка е част от 

различните механизми за контрол на публичните действия.  

Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална 

информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие 

на община Исперих през периода 2014-2020 г., да направи препоръки относно 

провеждането на политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на 

управлението и координацията през новия програмен период 2021-2027 г.  

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:   

• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР 

върху социално-икономическото развитие на общината;  

• Актуален преглед за изпълнение на заложените цели и приоритети в плана;  

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно 

развитие през новия програмен период.  

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на 

ОПР са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост.  

В изготвянето и обсъждането на проекта на настоятия Доклад за последваща оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих за периода 2014-

2020 г.  

участваха представители на Общинската администрация и различни заинтересовани 

страни.  

І. МЕТОДОЛОГИЯ   
Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Исперих за периода 2014-2020 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния 

анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на 

настъпилите социалноикономически и политически промени на местно, регионално и 
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национално ниво, в светлината на промените в регионалната политика на ЕС и 

регистрираните резултати от прилагането на оперативните програми за България.   

Предмет на настоящата разработка е многостранното развитие на община Исперих, 

свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и 

програмата за реализация на ОПР. Докато общинският план анализира и оценява 

състоянието и тенденциите на развитие в общината, междинната оценка обхваща 

социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ОПР, то 

последващата оценка анализира и оценява пълния обхват на изпълнение на ОПР до 

2020 г. с натрупване от междинната оценка и извежда констатации за следващия 

програмен период 2021-2027 г. Оценката разглежда инвестициите по определените в 

плана приоритети, като направените анализи акцентират върху проектните дейности и 

не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на 

общинската администрация. За целите на оценката е разработена методика, която 

определя методите и съответните източници на информация, както и критериите за 

оценка на изпълнението на ОПР.   

Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно 

изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. 

Последващата оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и 

оценка, съгласуване и приключване.    

Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може 

да бъде обобщена по следния начин:    

1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва 

вниманието върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. 

Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, 

докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането 

се постига чрез:   

• актуален преглед на изпълнението на ОПР;   

• изследване на промените в контекста на плана за развитие;   

• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на 

ОПР.   

2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на 

последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които 

характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих 2014–2020 г.:   

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на 

политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;    

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за 

планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за 

регионалното развитие;   

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-

икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.;   

• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите 

на ОПР;   



105 

 

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията 

на общината;   

• Политическа и социална ангажираност, административен и 

институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие;   

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да 

съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.   

Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за 

развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.   

В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват 

количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на 

изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна 

оценка на развитието на общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно 

планиране на следващите действия.   

3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за 

изпълнение на последващата оценка са:   

• Консултации с представители на община Исперих;   

• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, 

анализ, оценка и екстраполация, синтез.   

На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и 

проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за 

развитие (ОПР) на община Исперих 2014-2020 г., Междинна оценка на изпълнението 

на Общински план за развитие (ОПР) на община Исперих 2014-2020 г., Областната 

стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г., Регионален план за развитие на 

Северен централен район и др.  

При изготвянето на доклада е обработена и анализирана статистическа информация, 

публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по 

заетостта. Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за 

изпълнение на всеки от приоритетите на ОПР, като е направена количествена 

експертна оценка (в %) и са използвани данни от Информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз - ИСУН. 

Анализиран е напредъкът по всички приоритети на ОПР, като избраният подход на 

качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в 

сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.   

Събрана е базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката 

от Общинска администрация - Исперих. За целите на проучването бяха използвани 

справки, въпросници и събирана информация в Интернет. Проведени са консултации 

със служители на Община Исперих и заинтересовани страни.   

7. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за 

анализ на събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен 

анализ; аналогия; екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; 

индукция; дедукция; селекция.   
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8. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, 

анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка 

обхваща времевия период 2014 - 2020 г., като анализите, констатациите и експертните 

преценки ще се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и 

данни, без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на 

икономическите, социалните и екологичните сектори.   

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и 

приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за 

неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки 

за разработването и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за 

новия програмен период.   

9. Формулиране на изводи и препоръки.   

За изготвяне на последващата оценка са използвани следните методи:  

• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;  

• Проучване - проучване на документи, информация и данни от 

различни източници;  

• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, 

препоръки и изводи;  

• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и 

данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;  

• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане 

на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и 

други;  

• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На 

база на сравнението се правят изводи и препоръки;  

• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен 

синхрон в действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за 

изпълнение на ОПР;  

• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, 

заложен в ОПР към неговото равнище в минал период или време, прието за 

база;  

• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии 

на равнината.  
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Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия 

програмен период и насоките за следващия са базирани на:   

• Експертност при разработването на последващата оценка;   

• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена 

информация;   

• Адекватни методи и за анализ;   

• Обективна система от критерии за оценка;   

• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;   

• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на 

координацията.   

• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за 

разработване на плановия документ на общината за следващия програмен 

период.   

Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени 

няколко съществени извода:    

• ОПР на община Исперих следва да бъде съобразен в контекста на 

новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за 

периода 2021-2027 г.;   

• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде 

отчетена при разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен 

на кохезия на плановия документ с перспективната европейска политика.   

• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат 

оптимизирани и актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми 

по оперативните програми за България, съфинансирани от фондовете на ЕС 

през периода 2014-2020 г и разработваната национална концепция за 

програмиране на развитието през настоящия програмен период.   

• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на 

ОПР и тяхното допълване и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за 

оценка да имат количествена характеристика и да се определят формите за 

тяхното предварително събиране, с цел обезпечаване с данни на оценката и 

планиране на последващи действия.   

• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията 

както между ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР 

длъжностни лица, така и повишаване на прозрачността и информираността на 

обществото за изпълнението на ОПР. Възможните решения тук са създаване на 
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предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и съществени пропуски в 

процеса по изпълнение на планираното планово развитие.   

• Повишаване на съществуващия административен капацитет в 

областта на изготвянето, изпълнението, отчитането, наблюдението и 

вътрешната оценка на стратегически и планови документи, както и тяхното 

актуализиране в съответствие с динамично променящата се заобикаляща среда.   

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на 

проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от 

публични и частни организации. Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по 

проекти, получили безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с 

междурегионален характер.   

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на 

следните поважни  източници:   

• Официални страници на УО на оперативните програми;   

• Регионална статистика на Евростат;   

• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;   

• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България;   

• Официалната страница на Европейския съюз;    

• Официални справки от Община Исперих.  

За събиране на информация бяха разработени въпросници, които бяха предоставени за 

попълване на Общинска администрация – Исперих, структурите на гражданското 

общество и представители на бизнеса на територията на общината. Проведени бяха и 

срещи- консултации с представители на администрацията и заинтересовани лица.     

Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата 

оценка:   

• ОПР на община Исперих за периода 2014 – 2020 г.;   

• ОСР на област Разград за периода 2014 – 2020 г.;   

• Междинна оценка от 2017 г. за изпълнение на ОПР на община 

Исперих;   

• Годишни отчетни доклади за изпълнение на ОПР на община Исперих;   

• Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 

г.;   

• Официални справки и доклади за изпълнени проекти на територията 

на общината;   

• Бюджети на община Исперих за периода 2014-2020 г.;   
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• Планове и отчети за разходите по Капиталовите програми на Община 

Исперих за периода 2014-2020 г. и др.  

Настоящата Последваща оценка е изготвена с натрупване на всички проекти, обекти и 

дейности, реализирани на територията на община Исперих от 2014 г. до 2020 г. и 

включва и резултатите от Междинната оценка, извършена през 2018 г. По този начин 

констатациите на настоящия Доклад са неразделна част от общата оценка на 

общинското управление и реализация на Общинския планза развитие между 2014 и 

2020 г. Констатациите на Последващата оценка са основа за стратегическото 

планиране и подобряване на местното и регионално развитие през следващия 

програмен период – 2021-2027 г.   

ІІ. Оценка на общото въздействие на плана върху развитието на 

общината   
  

1. Сравнителна характеристика  

Като цяло, идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да 

обобщи с изводи,  какви са постиженията, на основата на придобитите ползи 

(резултати) от предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от 

реализираните цели, довели до промяна в средата и условията на живот на местната 

общност.   

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР в 

настоящия доклад са отчетени настъпилите промени в условията на живот, оказващи 

въздействие върху социално-икономическото развитие на община Исперих като е 

направено сравнение на стойностите на ключови показатели през 2014 г. и през 2020 г.  

Община Исперих е една от 7-те общини в област Разград. Тя е на трето място по 

територия и на второ място по население сред общините в областта.   

Таблица 1: Сравнителна характеристика на община Исперих и останалите 

общини в област Разград към 31.12.2014 и 31.12.2020 г.  

Район, област, 

община  
Територия 

кв. км.  

Население 

брой  
31.12.2014  

г.  

Гъстота на 

населението 

за 2014 г.  
(души на кв. 

км.)  

Население 

брой  
31.12.2020  

г.  

Гъстота на 

населението 

за 2020 г.  
(души на кв. 

км.)  

Населени  
Места 

2014 г.  
(брой)  

Населени  
Места 

2020 г.  
(брой)  

Република 

България  
110371,8  7202198  65.3  6916548  63.0  5266  5257  

Северен 

централен 

район  
14668,0  825536  56.3  764897  52.7  989  989  

Област  
Разград  

2401,5  119048  49.6  109810  46.1  103  103  

Завет  274,0  10038  36.6  8938  33.2  7  7  

Исперих  388,7  21590  55.5  20142  52.0  24  24  

Кубрат  433,6  17243  39.8  15410  36.1  17  17  

Лозница  240,6  8829  36.7  8263  34.5  16  16  

Разград  652,4  48914  75.0  45624  70.4  22  22  

Самуил  250,3  6645  26.5  6365  25.6  14  14  

Цар Калоян  161,9  5789  35.8  5068  31.8  3  3  
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Източник: Национален статистически институт  
В община Исперих към 31.12.2020 г. живеят 20 142 души или 18,34% от населението 

на Област Разград и 2,63% от населението на СЦР. Средната гъстота на населението в 

община Исперих (52 души на кв. км. за 2020 г.) е по-висока от средните стойности за 

област Разград (46) и много близка до средната гъстота за за СЦР (53), но по-ниска от 

съответния показател за страната (63)  

  

По брой населени места (24), община Исперих се нарежда на първо място в областта. 

Селищната мрежа е устойчива и броят на населените места в общината се запазва 

непроменен в рамките на програмния период 2014-2020 г. За периода 2014-2020 г. 

община Исперих запазва позициите си в регионален план по отношение на 

териториалния обхват и броя на населениете сред общините в област Разград.  

Урбанистичната структура на община Исперих се състои от 1 град и 23 села: град 

Исперих, село Белинци, село Бърдоква, село Вазово, село Голям Поровец, село 

Делчево, село Драгомъж, село Духовец, село Йонково, село Китанчево, село Конево, 

село Къпиновци, село Лудогорци, село Лъвино, село Малък Поровец, село Малко 

Йонково, село Печеница, село Подайва, село Райнино, село Свищари, село 

Средоселци, село Старо селище, село Тодорово и село Яким Груево. Гъстотата на 

селищната мрежа е близка до средната за страната - 6 селища на 100 кв.км. 

Равномерното разпределение на селищата по територията на общината е благоприятна 

предпоставка за формиране и функциониране на жизнената среда и териториално-

селищна общност. Селищата са със сходни функционални характеристики и облик.   

Според йерархичната система Националната концепция за пространствено развитие 

2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), община Исперих е определен на 4-то йерахично 

ниво. Това са около 90 общини с общински център малки градове, които имат 

изключително важна роля за периферните селски и планински райони, предлагат 

работни места и основни публични услуги на повече от една община.5    

Центровете на тези общини са разположени равномерно в територията и играят важна 

роля за обслужване на населението в собствените им общини и в съседни малки 

общини в селските райони.   

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

урбанистичната класификация на община Исперих включва следните категории 

населени места: 1 град с население между 5 и 10 хиляди жители, 2 средни села (от 1000 

до 2000 жители) – Подайва и Китанчево; 19 малки села (от 250 до 1000 жители) – 

Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Йонково, 

Лудогорци, Лъвино, Малко Йонково, Малък  

Поровец, Печеница, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким 

Груево и 2 много малки села (до 250 жители) – Конево и Къпиновци. Застрашено от 

пълно обезлюдяване и изчезване е само с. Конево (под 100 жители).  

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

на селищната мрежа – 6 на 100 км2 (при 4.1/100 км2 средно за Област Разград и 

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

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

общината, с влияние и върху развитието на съседните общини.  

2. Демографска характеристика  

 
5 Йерархията на центровете е осъществена чрез оценка на тяхното значение и роля по 

редица критерии и показатели за динамика на населението и степента на развитие на 

техните обслужващи административни, икономически, транспортни функции и др.  
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Демографският фактор, броят и структурите на населението са ключов показател за 

оценка на социалното въздействие на изпълнението на ОПР върху целевата територия. 

Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни характеристики 

са един от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В община Исперих 

продължават неблагоприятните демографски тенденции за намаляване и застаряване 

на населението. Динамиката показва спад в броя на населението със 7% за периода 

2014-2020 г. или средно с по 1% годишно.  

Таблица 2: Население в община Исперих 2014 – 2020 г.  

  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Всичко  21590  21232  20900  20602  20428  20268  20142  

Мъже  10720  10535  10360  10213  10117  10055  9976  

Жени  10870  10697  10540  10389  10311  10213  10166  

В града  8497  8354  8253  8146  8086  7928  7868  

В селата  13093  12878  12647  12456  12342  12340  12274  

Източник: Национален статистически институт  

През 2020 г. в община Исперих живеят 20 142 души, 49,5% от които мъже и 50,5% 

жени. Градското население (на гр. Исперих) е 39%, а в селата живеят 61% от жителите 

на общината. Съотношението в половата структура на населението и ниската степен на 

урбанизация (39% при средно за страната 73% в полза на градското население) се 

запазват почти без промяна през анализираните седем години. Община Исперих не е 

засегната от процесите на силна урбанизация, характерни за повечето райони на 

страната. Въпреки, че населението не е равномерно разпределено по общинската 

територия, то е сравнително балансирано между града и селата и тази тенденция се 

запазва през целия отчетен период.   

  

Графика 1: Динамика на населението в община Исперих 2014-2020 г.  

  
Развитието на селищната мрежа в общината е довело до концентрация на населението 

и съсредоточаване на основните административни, промишлени, търговски, 



112 

 

обслужващи и културни дейности в гр. Исперих. Kато вторични опорни пунктове 

действат селата – Подайва, Китанчево, Вазово, Лъвино и Свещари (утвърждаващ се 

туристически подцентър).     

Таблица 3: Население в община Исперих по населени места 2014 и 2020 г.  

   2014  2020  

   Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  

Община Исперих  21590  10720  10870  20142  9976  10166  

с. Белинци  460  233  227  427  212  215  

с. Бърдоква  297  161  136  293  145  148  

с. Вазово  1031  527  504  964  474  490  

с. Голям Поровец  547  271  276  514  262  252  

с. Делчево  472  238  234  420  213  207  

с. Драгомъж  351  180  171  342  173  169  

с. Духовец  534  266  268  467  233  234  

гр. Исперих  8497  4140  4357  7868  3833  4035  

с. Йонково  695  349  346  632  312  320  

с. Китанчево  1405  690  715  1354  675  679  

с. Конево  81  40  41  70  34  36  

с. Къпиновци  224  116  108  242  125  117  

с. Лудогорци  737  372  365  680  333  347  

с. Лъвино  1011  521  490  933  469  464  

с. Малко Йонково  381  173  208  342  162  180  

с. Малък Поровец  324  165  159  319  166  153  

с. Печеница  289  153  136  239  129  110  

с. Подайва  1578  799  779  1537  783  754  

с. Райнино  399  184  215  308  147  161  

с. Свещари  616  298  318  586  281  305  

с. Средоселци  307  152  155  286  138  148  

с. Старо селище  323  161  162  327  162  165  

с. Тодорово  742  375  367  703  356  347  

с. Яким Груево  289  156  133  289  159  130  

Източник: Национален статистически институт  
Данните в Таблица 3 показват, че демографската криза обхваща град Исперих, където 

населението намалява с около 7% за периода 2014-2020 г. или средно с по 90 човека на 

година. всички останали села в общината са с намаляващо население. Най-малко 

жители към 2020 г. има село Конево – 70 души. Най-голямото село в общината по брой 

население през 2020 г. е Подайва – 1537души, следвано от Китанчево – 1354 и Вазово - 

964 души.  

По данни на ГД ГРАО (www.grao.bg), населението по постоянен адрес в община 

Исперих се запазва относително постоянен брой. През 2020 г. спрямо 2014 г. жителите 

по постоянен адрес намаляват с по-малко от 1%, но по настоящ адрес намаляват с 

около 3% или с 471 души.   
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Таблица 4: Население по постоянен и настоящ адрес в община Исперих към 

31.12. 2014 и 2020 г.  

Постоянен адрес  Настоящ адрес  

2014 г.  2020 г.  2014 г.  2020 г.  
34226  34147  22501  22030  

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg Графика 2: 

Сравнителна характеристика на населението по постоянен и настоящ адрес 

2014-2020 г.  

  
  

Населението на община Исперих застарява, но процентното съотношение на лицата 

под, в и над трудоспособна възраст се запазва относително постоянно от 2014 г. до 

2020 г.   

  

  

Таблица 5: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2014 - 2020 г.  

  
2014  2020   

Всичко  Мъже  Жени  Всичко  Мъже  Жени  
Общо  21590  10720  10870  20142  9976  10166  

2 
Под трудоспособна  

3406  1806  1600  3046  1600  1446  

3 
В трудоспособна  

13350  7119  6231  12252  6552  5700  

4 
Над трудоспособна  

4834  1795  3039  4844  1824  3020  

Източник: Национален статистически институт  
През 2020 г. под трудоспособна възраст е около 15% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 4844 души или 24%. Около 61% е делът на 

хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.   

В общината се наблюдава задълбочаваща се демографска криза. Илюстрация на 

процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния 

брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на 

населението на 60 и повече години. Към 2020 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% 

от населението, децата и младежите до 29 г. са 29%. Останалите 43% са хора в активна 

http://www.grao.bg/
http://www.grao.bg/
http://www.grao.bg/
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трудова възраст между 30 и 59 години. Анализираните особености на възрастовата 

структура, свидетелстват за тенденция на застаряване на населението на територията 

на община Исперих. Когато възрастовата структура е деформирана не може да се 

осигури както възпроизводството на населението, така и възпроизводството на 

трудовия потенциал. За влошаването на възрастовата структура у нас съществено 

допринесоха мащабните емиграционни процеси предимно сред младите възрастови 

групи. Това обуславя ускоряването на процеса на застаряване, което поставя натиск 

върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални грижи през целия 

програмен период 2014-2020 г. Броят и структурите на населението се определят от 

размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) 

движение.  

Таблица 6: Естествен прираст на населението на община Исперих 2014-2020 г.  

Година  
Живородени  Умрели  Естествен прираст  

Общо  Момчета  Момичета  Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  

2014  166  90  76  296  162  134  -130  -72  -58  
2015  171  85  86  316  172  144  -145  -87  -58  
2016  193  99  94  302  161  141  -109  -62  -47  
2017  183  93  90  313  158  155  -130  -65  -65  
2018  184  94  90  330  186  144  -146  -92  -54  
2019  174  92  82  325  182  143  -151  -90  -61  
2020  153  78  75  449  241  208  -296  -163  -133  

Източник: Национален статистически институт  
  

                                                  
5 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.  
6 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.  
7 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 

63 години и 8 месеца за мъжете.  

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 158 души на 

година, като през 2020 г. достига минус 208 души. Средногодишният брой на 

живородените деца в община Исперих за периода 2014-2020 г. е 175. Средната 

смъртност за изследваните 7 години е 333 човека годишно. Тенденциите на ниска 

раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен 

прираст и задълбочаващата се демографска криза.   

Таблица 7: Заселени, изселени и механичен прираст в община Исперих  2014-

2020 г.  

Година  
 Заселени   Изселени   Механичен прираст  

Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  
2014  418  185  233  475  206  269  -57  -21  -36  

2015  333  145  188  546  243  303  -213  -98  -115  

2016  301  117  184  524  230  294  -223  -113  -110  

2017  448  192  256  616  274  342  -168  -82  -86  

2018  598  238  360  626  242  384  -28  -4  -24  

2019  715  337  378  724  309  415  -9  28  -37  

2020  628  289  339  458  205  253  170  84  86  
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Източник: Национален статистически институт  

Механичният прираст на населението през повечето години е отрицателен, с 

изключение на 2020 г., когато е +170 души. Средногодишно населението на община 

Исперих  за периода 2014-2020 г. е намалявало от отрицателна миграция с около 75 

човека, което оказва негативно  

влияние върху демографските процеси.   

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 

периода 2014-2020 г. е намаляло с 1635 души или с 234 човека на година.   

Като цяло, текущата демографска картина показва, че изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Исперих през периода 2014-2020 г. (ОПР) не е успяло да 

повлияе положително върху негативните демографски процеси и тенденциите за 

намаляване на населението. Перспективите за успешното развитие на общината в 

средносрочен и дългосрочен план показват, че при равни други условия (при 

непроменени демографски политики) тези фактори ще компрометират възможността 

на икономическата система да генерира висок и устойчив растеж и ще понижава 

ефективността на икономическата политика, насочена към осигуряването на 

предпоставки за такъв растеж. Политиката за преодоляване на демографската криза в 

района през новия програмен период 2021-2027 г. трябва да е насочена към 

подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, които създават 

работни места и доходи, като по този начин привличат и задържат млади хора за живот 

и работа в общината.   

3. Заетост и безработица  

Важен показател, който характеризира влиянието на ОПР върху 

социалноикономическите процеси в целевата територия е равнището на заетост и 

безработица.  

Равнището на безработица в община Исперих през 2020 г. се увеличава с 1,3% в 

сравнение с най-ниското ниво за последните години през 2019 г. – 12,2%, стойност по-

висока от средните нива на безработица за област Разград (10,8%) и за страната (7,4%).   

През 2020 г. в резултат от негативните последици от пандемията от коронавирус 

COVID19, броят на безработните лица в общината се увеличава със 115 лица, а 

равнището на безработица достига 13,5%.  

Таблица 8: Средногодишен брой на безработните лица и равнище на безработица 

в община Исперих за периода 2014 - 2020 г.  

Показател  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Брой регистрирани лица  1875  1669  1530  1361  1215  1115  1230  

Равнище на безработица (%)  
20,6  18,3  16,8  14,9  13,3  12,2  13,5  

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе  

 Къб 31.12.2020 г. броят на регистрираните в ДБТ-Исперих безработни лица е с 645 

понисък спрямо 2014 г. или с около 36%.   

Графика 3: Динамика на безработицата в община Исперих 2014-2020 г. (%)  
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 Намаляването на безработицата за последните 5 години и запазването и в сравнителни 

ниски нива през 2020 г. е положителна промяна в социално-демографските условия и 

оказва благоприятно въздействие върху индикаторите за постигане целите на ОПР. 

Независимо от тези тенденции пазарът на труда в община Исперих продължава да се 

нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки.  

През целия отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска 

безработица. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 65,9 

спрямо общия брой на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование 

са  58,8% от групата.  

Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна 

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и др.) са 9,6 % от всички 

регистрирани, сред тях  53,5 % са жени /спрямо общия брой лица от рисковите групи/.  

Относителният дял на младежите до 29 години през 2020 г. е 10,7% от всички 

регистрирани, при 13,7% за същия период на 2014 г. Задържането на високия 

относителен дял на регистрираните от възрастовите групи над 50 години в рамките на 

55,3% през 2014 г. и 48,9% от общия брой регистрирани през 2020 г., води до трайна 

безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и други 

програми за заетост.  

 Младежката безработица запазва своята специфика, която не се променя поради:  

липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация 

предимно в селата.  За община Исперих се запазват 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 първичният пазар. Продължава успешното 

прилагане на програмите по ОПРЧР в община Исперих и реализирането на проекти 

„Обучение и заетост на младите хора” и „Обучение и заетост” за работодатели от 

частния сектор. Успешно се изпълняват в състояние на променената през 2020 г. от 

КОВИД-19 обстановка регионалните програми за двете общини, както и проект 

„Работа”.   

          През периода се работи активно по проект „Родители в заетост” на ОП „РЧР” и 

по Проект „Работа”. Активно се прилагат новите мерки за справяне с пандемията в 

лицето на „Заетост за теб”, „Запази ме”, ПМС 151 и ПМС 429. Въпреки негативните 

тенденции, оказващи въздействие на икономическите процеси свързани с кризисните 



117 

 

явления  и съпътстващите ги признаци, се наблюдава процес на заетост, което дава 

възможни переспективи за моментно запазване на равнището на безработицата от 

всички отрасли, основно от търговията и услугите, процес който ще се запази с 

типичната тенденция на интензивност в следващото тримесечие на 2021г. с различни 

амплитудни стойности.  

В броя на свободните работни места в общината обявени през 2020 г. (681) се 

наблюдава спад спрямо тези обявени през 2014 г. с 569 или с 54%.  

         Най-търсените професии от работодателите през отчетния период са:   

- селскостопански работници, в т.ч. механизатори;  

- лични асистенти  

- шивачки;  

- общи работници.  

Остава непроменена картината на запазени влошени характеристики на 

регистрираната работна сила на първичния пазар в различните сфери на 

селскостопанското производство, търговията и промишлеността.  

През 2014 г. 223 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране са 

включени 19 лица. За сравнение през 2020 г. 244 търсещи работа лица са получили 

индивидуално професионално информиране и консултиране. В групови форми за 

професионално ориентиране за периода са включени 487 лица,от тях 405 са получили  

услуга в Ателие за работа. В обучение през 2020 г. са включении 110 безработни лица, 

106 са приключили  обучение за 2020 г., при 142 безработни лица приключили 

обучение за 2019 г.  

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 и запазена тенденция на насочване  към 

големите промишлени зони - София, Пловдив, Варна, Бургас и др. Това се обяснява 

със сезонната заетост в строителния бранш и туризма, характерни за летно-есенния 

период, което увеличава заетостта в този бранш, на местно и национално ниво. 

Съобразно природно климатичните условия тази заетост ще продължи с различна 

интензивност до края на есенния период, и при добри условия.  

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 наблюдават дейности, свързани с традиционото обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, но в по-малък обем. Продължава 

да се наблюдава, въпреки това, устойчивост на основните количествени показатели, 

характерни за региона, които не са повлияни сериозно от икономическата конюнктура.  

 Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общината 

освен демографската криза са слабата инвестиционна активност, липсата на работни 

места и най-вече несъответствието между професионалната квалификация на 

свободната работна сила и пазара на труда. Наблюдава се дефицит на квалифицирана 

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

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

професионални тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите и 

търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите 

училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско 

ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в 

групите от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в 
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групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана 

работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени, 

информационни и комуникационни технологии. В същото време младите 

квалифицирани кадри предпочитат да напуснат родните места и да работят в големи 

градове у нас или в чужбина. Пазарът на труда изпитва остър недостиг на 

квалифицирани кадри, а безработицата сред лицата без образование и квалификация 

остава висока.  

Като цяло изпълнението на Общинския план за развитие и прилагането на активни 

мерки на пазара на труда, включени и в Програмата за реализация на ОПР са повлияли 

положително върху пазара на труда в община Исперих. Неблагоприятните 

демографски тенденции и някои структурни проблеми остават основни пречки пред 

нормалното функциониране на пазара на труда. Населението продължава да намалява 

и застарява. Делът на дълготрайно безработните остава сравнително висок. В същото 

време нараства недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително 

предизвикателство пред активните мерки на пазара на труда.    

4. Икономическо развитие  

Икономическото развитие на община Исперих през програмен период 2014-2020 г.  

години се характеризира с различна динамика. Структуроопределящи отрасли за 

местната икономика в община Исперих са селското стопанство, преработващата 

промишленост и търговията като водещо значение има селското стопанство. Неговата 

структура на производство и специализация определят характера на цялата територия 

и облика на населените места.   

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

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

важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите общината 

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

спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за 

растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на общината.  

Броят на предприятията в общината през 2019 г. е 694 или с 29 повече спрямо 2017 г. В 

същото време основните икономически показатели на местните фирми се подобряват.   

  

Таблица 9: Брой предприятия (без финансовите) в община Исперих за 2017 - 2019 

г. 6  

Икономически дейности  2017  2018  2019  

Селско, горско и рибно 

стопанство  
76  87  93  

Преработваща промишленост  49  43  43  

Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива  

4  4  4  

Строителство  8  13  16  

Търговия, ремонт на автомобили 

е мотоциклети  
317  326  323  

Транспорт, складиране и пощи  41  42  44  

 
6 Актуалните статистически данни за икономическото развитие на общините към момента на изготвяне 

на настоящия Годишен отчетен доклад са за 2019 г. Данните за 2020 г. по икономически показатели ще 

бъдат публикувани от НСИ в края на 2021 г.  
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Хотелиерство и ресторантьорство  34  35  40  

Създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения  

6  7  6  

Операции с недвижими имоти  18  18  15  

Професионални дейности и 

научни изследвания  
22  26  28  

Административни и спомагателни 

дейности  
11  7  6  

Образование  4  4  ..  

Хуманно здравеопазване и 

социална работа  
34  33  33  

Култура, спорт и развлечения  12  8  8  

Други дейности  25  29  27  

Общо за общината:  665  686  694  

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - 
Разград  

Произведената продукция нараства през 2019 г. до 284 229 хил. лева, приходите от 

дейността достигат 390079 хил. лева, а нетните приходи от продажби – 354764 хил. 

лева. Печалбите намаляват и през 2019 г. са в размер на 44 415 хил. лева или с 20% по-

малко спрямо 2017 г. Броят на заетите и наетите лица също намалява с 277 през 2019 г. 

спрямо 2017 г.  

Таблица 10: Сравнителен анализ на основните икономически 

показатели на отчетените нефинансови предприятия 2017-

2019 г.  

Година  

Брой 

предприятия  
Произведена 

продукция  

Приходи 
от  

дейността  

Нетни 

приходи 

от 

продажби  

Разходи за 

дейността  
  
Печалба  

Загуба  
Заети 

лица  
Наети 

лица  

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

2017  665  249877  337439  291309  280995  55269  1288  4019  3516  

2018  686  271496  364427  315652  308841  53735  979  3868  3342  

2019  694  284229  390079  354764  343597  44415  1059  3785  3239  

Източник: Национален статистически институт   
Най-много фирми развиват дейност в сектора на търговията и услугите – 323 

предприятия, следва сектор „селско, горско и рибно стопанство” – 93 и преработваща 

промишленост – 43 предприятия.   

Почти 50% от общата стойност на произведената продукция е резултат от дейността на 

предприятията в преработващата промишленост. Около 35% от произведената 

продукция в общината и нетните приходи от продажби са реализирани в сектора на 

селското и горското стопанство.   

Около 93% от предприятията в общината са микро с до 10 заети лица, останалите 7% 

са малки предприятия с персонал от 10 до 50 лица. Към 2019 г. в Исперих няма средни 
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и големи предприятия с повече от 50 работници и служители. Таблица 11: Средна 

годишна работна заплата в община Исперих икономически дейности 2017-2019 г.  

Икономически дейности  
Година   

2017  2018  2019  
Общо  9,014  10,069  11,193  
Селско, горско и рибно стопанство  10,765  12,272  13,984  
Добивна промишленост  7,410  ..  ..  
Преработваща промишленост  9,384  10,166  11,580  
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива  
..  ..  -  

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване  
..  ..  ..  

Строителство  4,243  5,746  6,587  
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети  6,272  7,255  7,562  
Транспорт; складиране и пощи  8,714  9,675  10,582  
Хотелиерство и ресторантьорство  5,289  5,628  6,446  
Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения  
6,510  ..  7,381  

Финансови и застрахователни дейности  6,736  6,643  7,125  
Операции с недвижими имоти  ..  ..  ..  
Професионални дейности и научни изследвания  7,011  7,593  8,708  
Административни и спомагателни дейности  ..  ..  7,045  
Държавно управление  9,854  10,609  12,312  
Образование  10,290  12,855  14,104  
Хуманно здравеопазване и социална работа  8,711  9,341  10,783  
Култура, спорт и развлечения  7,731  8,619  10,089  
Други дейности  7,063  6,439  10,342  

Източник: Национален статистически институт   
Средната годишна работна заплата в община Исперих се увеличава с 24% - от 9 014 

лева през 2017 г. на 11 193 лева през 2019 г., но остава със стойности под средните за 

област Разград (12 814 лева) и за страната (15 209 лева). Най-високи са 

възнагражденията в сектор  

„Образоавние”, следвани от „Селско, горско и рибно стопанство”, „Държавно 

управление” и „Преработваща промишленост”.  

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

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

важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите общината 

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

спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за 

растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на общината.   

Община Исперих има профил на типична селскостопанска община, като 

промишлеността – основно преработващата, е по-слабо застъпена на нейната 

територия.   

На територията на община Исперих, промишлеността е представена от следните 

поголеми предприятия:  

„Хан Аспарух” АД – производството на стенни и подови плочки;   
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„Добруджа - КИТ” АД – производство на консумативи и изделия за текстилната 

промишленост, ходови колела, транспортни колички и други изделия с домакинско и 

промишлено предназначение;   

„Специални телове” Жити АД – Русе - цех в с.Тодорово –производство на специални 

телове и кабели;   

„РМЗ Шести септември” ЕООД – произвежда и ремонтира строителни и други 

машини, технологично оборудване, резервни части;   

„Ахинора” АД ,“Мелиса - Текстил” ООД цех в с. Подайва, „Семела”ООД – шивашката 

промишленост   

„Хладилно - Консервен Комбинат” АД –производство и търговия със зеленчукови и 

плодови консерви, конфитюри и ракия;   

„Исперих - БТ” АД ,“Никотиана – Норд табак” АД - гр. Шумен, с цех в с. Китанчево– 

изкупуване, промишлена обработка и търговия с тютюн;   

„Адонис Комерс” ООД – производство и изкупуване на билки и подправки;   

„Ягуар 90” ООД – производител на машини за обработка на PVC и алуминиева дограма;   

„Сортови семена“ ЕАД – с база Исперих - областта на хранително - вкусовата 

промишленост.  

Като цяло общината има потенциал за инвестиции и успешно развитие на екологично 

чисти производства и има наличие на неизползвани терени и сгради.   

Традициите в земеделието могат да се използват за създаване на предприятия в 

хранително-вкусовата промишленост (преработка на мляко, месо, плодове и 

зеленчуци), които могат и трябва да се използват с цел развитие на местната 

икономика, повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението.  

Община Исперих има неизползван все още потенциал за развитието на 

преработващата промишленост – екологично чист район, подходящи почвено-

климатични условия, подчертан селскостопански профил на общината, добри 

перспективи за развитие на селското стопанство.   

Значителната трудоемкост на тези отрасли би довела до създаване на нови работни 

места и формиране на добавена стойност, с която да се постигне значителна 

ефективност и възможност за реинвестиции. За ефективното функциониране на 

предприятията е необходимо да се осигури подходяща инфраструктура, която да 

създава условия за екологично чисти и качествени производства.   

Селско стопанство   

Земеделието е основния поминък на населението от общината, независимо от високия 

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

Повечето от собствениците на земя не извършват някаква икономически доходоносна 

дейност извън домашното си стопанство. Природно-климатични фактори в общината 

са ограничено благоприятни за  развитие на отрасъла. Наличните значителни 

поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на общината и 

благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен 

източник на доходи.   

Земеделската земя в Общината към 2014 г. възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка 

са трайни насаждения, 2 987 дка необработваема, 240 560 дка обработваема и 20 502 

дка са пасища. Обработваемата земя в Общината е 275 109 дка. Средно на жител на 

общината се падат по 11,08 дка, което значително превишава средния размер за 

страната. Общата площ на Държавен поземлен фонд е 20 304,985 дка.   

За сравнение към 2020 г. общата площ на селскостопанския фонд в община Исперих е 

286 389 дка, в това число: ниви – 201 754 дка, трайни насаждения 12 208 дка, ливади и 

пасища – 18 871 дка. Обработваемата земя в Общината към 2020 г. е 224 114 дка е 275 
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109 дка. Средно на жител на общината се падат по 14.13 дка, което е повече от 2014 г., 

но под средния размер за страната.   

Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата 

земеделска територия.   

Приблизително 48% от площите в Общината се засяват със зърнени култури - 

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

страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 14%. Добре развито е и 

овощарството, преди всичко отглеждането на вишни. Отглеждат се още малини и ягоди, 

както и зеленчуци, но върху понезначителни площи.  

Таблица 12: Обработваема земеделска земя за община Исперих 2017-2020 г.  

Площадка по 

години  
Ниви  

2017  224 114  

2018  224 114  

2019  224 114  

2020  224 114  

Източник: ОДЗ – Разград  

Броят на регистрираните земеделски производители в община Исперих намалява 

ежегодно, като броят им от 797 през 2017 г. намалява до 661 през 2020 г., което 

представлява спад с 136 лица или над 20% за последните 4 години. За същия период в 

общината развиват дейност 11 кооперации, разпределени в общинския център и 7 от 

по-големите населени места.  

Броят им се запазва постоянен през периода 2017-2020 г.  Таблица 13: Брой 

регистрирани земеделски производители по стопански  години   2017-

2020 г.  

2017  2018  2019  2020  

797  767  737  661  

  

Източник: ОДЗ – Разград  
  

Общият брой на стопанствата в общината към 2020 г. възлиза на 1 100, а земята която 

обработват възлиза на 25 495 ха. Всичките 1 100 стопани са регистрирани в ИСАК и 

получават подпомагане по Директните плащания на ЕС. Около 50% от тях са млади 

хора до 40-годишна възраст. Броят на регистрираните земеделски производители, 

обаче е по-малък, което показва, че значителна част от стопаните получават само 

плащания на площ чрез системата ИСАК.   

Данните за разпределението на земеделските производители, според размера на 

стопанисваната от тях земя, показва концентрацията на поземлените ресурси в по-

големите по размер стопанства. Стопанствата с над 100 ха са 10, или 1,5% от всички, 

но те обработват 2 534 ха или 42 % от земята. Най-голям брой стопанста са тези с 

обработваема земеделска земя от 5 до 99 ха, представляващи 42,8% от общата 

обработваема площ в Община Исперих.   

Данните от регистъра на земеделските стопанства показват същата структурата. Около 

58% от стопанствата ползват 14% от поземлените ресурси - преобладаващата част до 
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50 ха на стопанство, което показва наличието на голям брой дребни полупазарни 

стопанства.  

В община Исперих към 2020 г. няма регистрирани сдружения за напояване и 

напоявани земеделски площи. Растениевъдството е в голяма степен монокултурно – 

интензивно зърнопроизводство, малък дял на зеленчукопроизводство, овощарството и 

лозарството.  

Таблица 14: Основни видове отглеждани земеделски култури през 2019 г.  

Култури  Площ дка  
( 

  Продукция 

тон)  

Среден 

добив/дка  

Пшеница  96000   57600  600  

Ечемик  8000   4560  570  

Маслодайна 

рапица  
17250  

 
4830  280  

Тритикале  600   366  610  

Слънчоглед  60000   18000  285  

Царевица за 

зърно  
32000  

 
25600  800  

Овец  50   19  380  

Царевица 

силаж  
1000  

 
3800  3800  

Тютюн- 

Ориенталски  
1000  

 
220  220  

Ябълки  31   21,7  700  

Праскови  28   19,6  700  

Сливи  2100   1260  600  

Череши  1187   415,45  350  

Вишни  122   43,92  360  

Ягоди  45   22,5  500  

Малини  30   9  300  

Лавандула  134   12,6  350  

Източник: ОДЗ – Разград  

Основните видове земеделски култури, отглеждани в общината към 2019 г. са 

пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Най-много площи се засяват с пшеница – 96 

000 дка или близо 44%, следвани от слънчогледа – 60 000 дка или 27% и царевица за 

зърно – 32 000 дка или 14,5%.  

Незначителни са площите засяти с овес и тритикале.  

 Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на отглежданите животни.  
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Една голяма част от тях се гледат за задоволяване на собствените нужди.  

 Няма изградени съвременни специализирани ферми за отглеждане на животни. 

Общите показатели в животновъдството през последните години имат значителни 

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

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

традиции, които биха спомогнали за побързото приобщаване на населението към 

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

основните видове животни е с тенденция на намаляване.  

Причините са основно в крайно ниските изкупни цени на животинската продукция.  

  

Таблица 15: Брой животни по видови в община Исперих към 2020 г.  

Брой животни  Брой  

Говеда  4389  

Овце  5956  

Кози  1234  

Свине  34595  

Птици-общо  315890  

Пчелни семейства  4530  

Източник: БАБХ  
  

От таблицата се вижда, че преобладават птицевъдните обекти. По-големите от тях са 8 

броя, в които се отглеждат – 315 890 броя бройлери. Броят на регистрираните в БАБХ 

животновъдни обекти за едри преживни животни  е 310, в които се отглеждат – 4389 

говеда. По големите говедовъдни стопанства са 3 броя и в тях се отглеждат общо 1603 

говеда, в това число, крави за мляко и месо и телета. Традиционен за общината отрасъл 

е овцевъдството. Броят на отглежданите свине в дребни  и едри стопанства към 2020 г. 

е 5956, а на козите – 1234. В общината развива дейност една голяма свинеферма, в 

която към 2020 г. се отглеждат 34595 свине, в това число – свине майки. Броят на 

регистрираните пчелни семейства на територията на общината е 4530.  

Съществен проблем за развитието на животновъдството остават строгите 

хигиенни и ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след 

присъединяването на страната към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред 

реализацията на местна животновъдна продукция се явяват и неизгодните, често 

прерастващи в нелоялни и монополни, взаимоотношения между продавачи, 

посредници и купувачи.  

В района на Община Исперих се намират най-големите селскостопански 

производители в Разградска област и в страната.   

„Агротайм" ООД е един от най-големите производители и износители на зърно. 

Заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 

100 000 декара земя в района на гр. Исперих и гр. Разград. Други големи 

зърнопроизводители са „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” ООД, 

„Агротех” ООД, “Северагро” ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ „Клас” ООД, „Караджа-

Фаг” ООД и др.  

Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които 

са свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска 

конкурентоспособност на сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на 

пазара с вносни стоки правят сектора все по-малко привлекателен. Възможностите за 
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финансиране, които предлагат европейските фондове са добър начин за подкрепа на 

сектора и неговото възстановяване.   

При развитието на селското стопанство в община Исперих трябва да се спазват 

изискванията на общата земеделска политика на ЕС, според която заетите в селското 

стопанство трябва да използват екологично-устойчиви методи на земеделие. Те трябва 

да се стремят да поддържат постоянни затревени площи /тревата абсорбира въглероден 

двуокис, което подпомага борбата с климатичните промени/, да отглеждат различни 

култури, а не моно култури, и да обработват определена част от тяхната орна 

територия по начин, който насърчава биоразнообразието.   

Горско стопанство   

 Горските територии в общината са 83396 дка, което представлява 21,47% от 

цялата територия. Основната част от горския фонд е държавна горска територия и 

попада в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“ и ДЛС „Воден – Ири Хисар“ към РДГ 

- Русе на Северноцентрално държавно предприятие – ДП – Габрово.  

В обхвата на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ попадат само част от горските площи 

на община Исперих, 100% държавен горски фонд. Общата лесистост е 1667,1 ха, като 

1471,9 ха са залесени и 195,2 ха незалесени територии.   

Таблица 16: Общински горски фонд на община Исперих по населени места  

№  Населено място  Площ в дка  

1  с.Голям Поровец  126,37  

2  с.Голям Поровец  28,96  

3  с.Голям Поровец  15,72  

4  с.Голям Поровец  83,42  

5  с.Голям Поровец  235,17  

6  с.Голям Поровец  10,14  

7  с.Голям Поровец  1268,25  

8  с.Голям Поровец  121,63  

9  с.Голям Поровец  1953,78  

10  с.Йонково  59,55  

11  с.Йонково  1961,13  

12  с.Йонково  16,57  

13  с.Йонково  520,16  

14  с.Бърдоква  109,90  

15  с.Бърдоква  420,99  

16  с.Бърдоква  16,62  

17  с.Бърдоква  784,63  

18  с.Лудогорци  10,80  

19  с.Къпиновци  31,28  

20  с.Къпиновци  0,40  

ОБЩО:  7775,47  
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Източник: Община Исперих  

Община Исперих е собственик на гори в 5 населени места с обща площ 7 775,47 дка. 

Ежегодно с Решения на Общински съвет – Исперих се утвърждава годишния план за 

ползване на дървесина, добивана от общинските гори и определяне начина за ползване 

на маркираната дървесина.  

За периода 2019-2021 г. е определяно средногодишно ползване на дървесина от 

общинския горски фонд в размер на 3690 куб. метра.  

Горите са едно от големите богатства на община Исперих. Общият дървесен запас се 

оценява на 1028475 куб. м. Средногодишният добив на дървесина възлиза на 37 000 

куб. м. Средногодишното залесяване възлиза на 900 дка. То се прави главно с местни, 

устойчиви широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа, ясен, явор, дива череша и 

др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у 

нас каквито са: червен американски дъб, унгарска акация и различни клонове 

хибридни тополи. Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих 

включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 

бр. тревни растителни видове.  

В долината на река Крапинец се срещат бряст (Ulmus carpinifolia) , смесен със зимен дъб  

(Quercus petraea) , клен (Acer campestris) , ясен ( Fraxinus angustifolia ) , липа ( Tilia alba 

)и габър ( Carpinus betulus).   

На територията на община Исперих са съхранени вековни дървета. Най-старите сред 

тях са 5 зимни дъба на възраст над 800  години, които се намират в землището на град 

Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за 

това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови 

гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и 

бяла черница. В горите на Исперих се срещат различни видове едър и дребен дивеч. За 

едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч 

найхарактерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. През различните 

сезони се срещат и пролетни видове, каквито са пъдпъдъкът. От хищниците се срещат 

лисица, чакал, вълк и дива коза. През последните години данните от провежданите 

таксации показват трайно намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на нарастващото 

бракониерство, което е основният проблем на фауната. На територията на общината се 

намират и ловните резервати: „Воден”, „Ири Хисар”, „Паламара” както и природната 

забележителност „Божурите”, разположена до село Печеница.   

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

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

състоянието им особено когато се отнася за естествени гори.  

Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на 

категориите защитни, специални и стопански. Защитни са горските територии за 

защита на почвите, водите, урбанизираните територии, сградите и обектите на 

техническата инфраструктура. Към тях се включват горната граница на гората, 

защитните пояси, както и горите, създадени по технически проекти за борба с 

ерозията.   

Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените 

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

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

от населението.  

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

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

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

От друга страна те са найзастрашени от пряко унищожение. Този процес се 
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задълбочава от фактът, че ниският жизнен стандарт на местното население, особено в 

селата го насочва към най-лесният за бързо оползотворяване на този ресурс.    

Приоритетно Община Исперих трябва да търси финансиране за залесяване и да 

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

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

Както вече споменахме, горските масиви, въпреки лошото си състояние и 

необходимостта от рекреационни мероприятия, се ползват за незаконен добив на 

дървесина за огрев, като по този начин се нарушава режимът им на стопанисване и 

намалява ролята им като бели дробове на природата.  

 С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на 

гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с 

рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия през следващия 

програмен период. Туризмът се развива успешно през отчетния период и заема все по-

голям дял в общинската икономика на Исперих. На територията на общината 

съществуват редица природни дадености, защитени природни, исторически и културни 

обекти.  

Туризъм   

 На територията на Общината има много добри възможности за развитие на туризъм - 

екотуризъм, културен туризъм, къмпинг, рекреативен туризъм и риболов и лов.   

   Предпоставки за природен туризъм   

 Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 

дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни и над 20 храстови видове. Най-многобройни са 

летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези 

територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените 

дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница. В горите 

на Исперих се срещат различни видове едър и дребен дивеч. За едрия дивеч това са 

благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч найхарактерните видове са див 

заек, фазан, яребица и дива патица. През различните сезони се срещат и пролетни 

видове, каквито са пъдпъдъкът. От хищниците се срещат лисица, чакал, вълк и дива 

коза.   

На територията на общината се намират и ловните резервати: ”Воден”, ”Ири Хисар”, 

”Паламара” както и природната забележителност „Божурите”, разположена до село 

Печеница и историческо-археологически резерват „Сборяново“. Дълголетните 

карстови процеси са предизвикали проявлението на един твърде характерен и 

уникален за района комплекс от карстови форми като пещери, скални ниши, дупки и 

др. В района са регистрирани 14 пещери. Кватернетната покривка е представена от 

характерното плейоценско льосово навяване, което заедно с лежащите под него 

седиментни варовикови маси дренира повърхностно течащите води и обуславя 

безводието в Западното лудогорско плато. Своеобразието от характерни 

земеповърхностни форми, специфична геоложка структура и динамика на 

хидроложкия режим са създали условия за формирането на интересен и уникален 

генофонд.   

Предпоставки за културен туризъм   

Развитието на инфраструктурата и туристическите обекти в Община Исперих може да 

създаде добра среда за развитието на туризма, особено на културния туризъм.   

Културно-историческо наследство:   

- Археологически резерват “Сборяново”;   

- Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО;   
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- Тракийски укрепен град (Гетска столица Хелис);   

- Светилище Камен рид;   

- Ранно-средновековни селища Бювен касаба и Петрова нива;   

- Демир баба теке;   

- Исторически музей, гр. Исперих;   

- Етнографска къща, гр. Исперих;   

- Вятърна мелница с. Белинци;   

- Панаир на царевицата;   

- Резерват „Воден – Ири Хисар” – възможности за ловен туризъм.   

Запазеното културно-историческо наследство от древността е предпоставка за 

развитие на културния туризъм.   

  

Предпоставки за спорт и рекреационен туризъм:   

На територията на община Исперих има достатъчно ресурси, които позволяват 

развитието на спортен и възстановителен туризъм.  

Предпоставки за селски туризъм / еко туризъм:   

Общината предлага много добри възможности за развитие на селски туризъм, 

къмпинг, спорт и отдих, туризъм, както и за развитието на лова. Пейзажът, пълен с 

красива растителност, предлага големи възможности за развитие на този отрасъл на 

икономиката. Тази територия, далеч от индустриални центрове дава възможност за 

развитието на селски туризъм/еко-туризъм без значително влияние от страна на 

градските покрайнини или замърсяване. Подходящият терен за развитието на селския 

туризъм е много атрактивен, тъй като могат да се създадат много маршрути за 

разходка и отдих на туристите. Терените са много добри за лов - един от 

найразвлекателните спортове, които биха могли да бъдат разработени в тази 

територия.   

Туристическите маршрути, както и помещенията, които биха могли да бъдат 

използвани през зимата и лятото, могат да помогнат за създаването на повече работни 

места за наемане на населението, което води до социалното и икономическото 

развитие на общината. Мултиетническата структура на населението предлага много 

добри условия за развитие на туризма, поради културното многообразие, което може 

да бъде много привлекателно за посетителите в тези части. Нещо повече, по-

спокойното и устойчиво положение сред всички етноси, както и много добрите 

отношения между различните етнически групи, осигурява много добра база за 

развитието на този сектор на икономиката.  

Таблица 17: Дейност на местата за настаняване в община Исперих 2014-

2019 г.  

 

Места за 

настаня- 
7ва

не брой  

Легла – 

брой  

Легла 

денонощия – 

брой  

Стаи –   

брой  
Реализирани 

нощувки  
Пренощували 

лица  

Приходи от  
нощувки – 

левове  

 
7 В наблюдението са включени категоризираните хотели и места за настаняване с над 10 легла, 

функционирали през отчетния период. Статистиката не отчита обекти с под 10 легла. Към момента на 

Го

ди

ни 
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2014  3  139  50735  49  ..8  ..  ..  

2015  3  139  50735  49  ..  ..  ..  

2016  4  148  44109  71  ..  ..  ..  

2017  4  148  37212  71  ..  ..  ..  

2018  4  148  36260  71  ..  ..  ..  

2019  5  164  46631  77  ..  ..  ..  

Източник: НСИ  
Към 2019 г. броят на местата за настаняване е 5, с 2 повече спрямо 2014 г. Аналогично  

това довежда и до увеличение в броя на стаите и на леглата, съответно 77 стаи и 164 легла 

към 2019  

г. Заетостта на легловата база на годишна база за съжаление отбелязва намаление от 50 

735 към 2014 г. на 46631 легладенонощия за 2019 г. Тъй като броят на местата за 

настаняване в общината е сравнително малък, реализираните нощувки, броя на 

пренощувалите лица и приходите от нощувки са посочени от статистиката като 

конфиденциални данни.   

В обобщение може да се направят следните изводи:   

В община Исперих все още не се използва в пълна степен туристическия 

потенциал, макар че в последните години се наблюдава нарастване в броя на местата 

за настаняване и легловата база. Пандемията от коронавирус се отразява изключително 

негативно на местния туристически бизнес през 2020 година. Намаляват нощувките и 

посетителите на туристическите обекти. За съжаление към момента на изготвяне на 

настоящия доклад НСИ не е публикувал информация за 2020 г. и ефектът от COVID 19 

върху местната икономика може да бъде отчетен едва в края на 2021 г.  

Прилагането на мерките и дейностите, включени в ОПР за периода 2014-2020 г. 

оказва противоречиви въздействия върху икономическото развитие на общината. От 

една страна безработицата намалява, броят на предприятията се увеличава, основните 

икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия също се 

подобряват. Нараства обема на произведената продукция, нетните приходи от 

продажби, но печалбите на местните фирми намаляват. От друга страна броят на 

земеделските производители и обработваемата земеделска земя намаляват, но 

средните добиви от декар на основните видове отглеждани култури се увеличават.   

Местният бизнес се е възползвал от някои възможности за финансиране от 

европейските фондове и са реализирани редица проекти и дейности, обобщени в 

следващия раздел на доклада за последваща оценка на ОПР.   

Последната година от прилагане на Общинския план за развитие - 2020 г. е необичайна 

и много различна, белязана със знака на пандемията от коронавируса COVID-19. 

Кризата нанася непредвидени последствия върху всички сектори на обществения 

живот и поставя на изпитание икономиката, здравните и социалните системи. Тези 

процеси естествено се отразиха негативно и на резултатите от изпълнението на 

Общинските планове за развитие. Обявеното извънредно положение за цялата 

тeритoрия на Република България и впоследствие - извънредна епидемична обстановка 

за страната, ограничи значително развитието на бизнеса, най-вече сектора на туризма, 

който е сред водещите за община Исперих през последните години. Пандемията 

 
изготвяне на настоящия доклад НСИ не са публикували обобщена информация за местата за 

настаняване и подслон през 2020 г.  
8 Конфиденциални данни  
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възпрепятства културния, спортния, социалния живот и създаде икономически и 

финансови рискове и неустойчивост в целия регион. Данните за състоянието на 

икономиката през изтеклата календарна 2020 г. не са публикувани от НСИ към 

момента на изготвяне на настоящия доклад и анализът за отрицателното въздействие 

на пандемията може да бъде извършен едва в края на 2021 г.  

5. Социални дейности и услуги  

Критерий за успех и устойчивост на резултатите от прилагането на ОПР е състоянието 

на социалните услуги в община Исперих. През отчетния период 2014-2020 г. се 

разширяват и разнообразяват предоставяните социални услуги в общността и в 

домашна среда. Успешно функционират и се развиват социални услуги обезпечени с 

държавно, общинско и проектно финансиране. Изпълнява се успешно Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г.  Към 2020 г. в 

общината функционират седем вида социални услуги:  

Домашен социален патронаж - комплекс от социални услуги, предоставяни в 

общността, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 

самостоятелен живот в обичайната си домашна среда с капацитет 500 места. Дейността 

е насочена към найуязвимите групи - възрастни и самотни хора, хора с увреждания и 

такива с намалена социална адаптация. Тази услуга е най-дълготрайна и се организира 

на база проучване на потребностите на лицата, нуждаещи се от подкрепа. На 

включените в социалния патронаж се осигурява:   

- доставка на храна по лична заявка до дома на потребителя;   

- услуга „Домашен санитар”;   

- поддържане на хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното 

лице;  - битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти и вещи от 

първа необходимост със средства на лицето, заплащане на ел.енергия, вода, телефон, 

данъци със средства на обслужваното лице;   

- съдействие при осигуряването на отоплителни материали през зимния период;   

- съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица със 

специфични потребности;   

- помощ при общуването и поддържането на социални контакти.   

Домашен социален патронаж реализира и дейности по предоставяне на „Топъл обяд“ с 

капацитет 140 места. Това е социална услуга в общността, насочени към задоволяване 

потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами за следните 

целеви групи:   

- лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от  

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;   

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;   

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за 

осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност/;   

- скитащи и бездомни деца и лица.   
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Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - представлява форма на социална услуга, 

посредством която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, 

превенция  на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца от резидентна грижа.   

В Центъра се извършват:социално и психологическо консултиране на деца и семейства 

в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско 

отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните 

семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в 

риск. Специалисти от персонала на Центъра участват в мултидисциплинарни екипи по 

чл.16, ал.5 от Закона за социалното подпомагане за извършване на индивидуална 

оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.   

Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е 

Община Исперих.   

В целевата група за предоставяне на услугата са включени деца в риск от 0 до 

18годишна възраст и техните семейства. Към настоящия момент капацитетът на 

услугата е 40 деца.   

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания – открит е със Заповед № РД 

011799/17.12.2015г. от Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2016г. 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е самостоятелна услуга на 

делегирана държавна издръжка. От 01.01.2018г. ДЦДМУ е част от услугите, 

предлагани към КСУДС „Лудогорие”-гр.Исперих.  

Услугата се управлява от Управителя на Комплекса. Доставчик на услугата е Община 

Исперих.   

Центърът е социална услуга в общността за деца и/или младежи с увреждания, който 

осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребностите 

им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране 

и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в 

приятелска и близка до реалната среда. ДЦДМУ осигурява условия за дневна грижа на 

потребителите, за почасова работа със специалистите и мобилна социална услуга за 

деца/младежи с увреждания, удостоверени с ТЕЛК решение.   

  

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания   

Услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих".   

След приключване на Проекта, със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане, социалната услуга ЦНСТДМУ е разкрита като делегирана от 

държавата дейност. Капацитетът е 14 места за деца и младежи с увреждания, на 

възраст от 3 до 29 години, за които са изчерпани възможностите за връщане в 

семейството или е необходимо да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин 

на живот.   

Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти.   

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания   
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 Центърът е социална услуга-резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от техните семейства. Тя осигурява 

настаняване на децата в среда, близка до семейната и съдейства за постигане в 

максимална степен на самостоятелност в комбинация с други социални, здравни, 

образователни и други услуги в съответствие с потребностите на настанените деца. Ще 

бъдат настанявани деца на/над 3годишна възраст до 18-годишна възраст, както от 

закриващите се 29 ДДЛРГ, деца от съществуващи резидентни услуги и деца от 

общността при необходимост, на база оценка на потребностите на детето, като 

задължително ще се взема предвид мнението му.   

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и 

нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. 

Капацитетът на центъра към настоящия момент е 15 деца Услугата се управлява от 

Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е Община Исперих.   

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/- Центърът е социална услуга, разкрита 

към КСУДС „Лудогорие” от 01.01.2019 г.. Тя включва комплекс от социални услуги, 

свързани с превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, 

социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на 

улицата, чрез индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, 

семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, 

ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Доставчик на услугата е 

Община Исперих.   

Услугата ЦРДУ е с капацитет 20 места. Възрастовата група деца е от 5/6 до 18-

годишна възраст.   

Преходно жилище - форма на социална услуга от резидентен тип за деца в риск по 

смисъла на Закона за закрила на детето от 15 до 18-годишна възраст, осигуряваща 

настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето и подкрепа от 

специалисти за придобиване на знания и практически умения за водена на относително 

самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на 

общността. Към настоящия момент капацитетът на услугата е 8 деца.   

Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е 

Община Исперих.   

Целева група:   

С новите промени, навлезли в края на 2016 г., услугата е предназначена за деца на 

възраст от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 деца.   

Затрудненията, които произтичат от характера на предоставяните социални услуги са 

свързани основно с недостатъчен персонал, както и липса на подготвени 

квалифицирани кадри – особено психолози и рехабилитатори, и достатъчен финансов 

ресурс.  

6. Здравеопазване  

Системата на здравеопазването в община Исперих не се променя значително през 

отчетните седем години и включва: спешна, болнична и извън болнична помощ. 

Населението в общината е сравнително добре обезпечено с лекари и медицински 

персонал.   

Таблица 18: Медицински персонал и население на един лекар в община Исперих 

2014-2020 г.  

Персонал/Години  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Лекари  47  51  49  53  55  52  56  

Лекари по дентална 

медицина  
8  8  7  7  8  8  8  
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Медицински 

специалисти по 

здравни грижи   
80  77  78  73  77  77  71  

Население на 1 лекар  459  416  427  389  371  390  360  

Население на 1 лекар 

по дентална медицина  
2699  2654  2986  2943  2554  2534  2518  

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg  

По данни на НСИ към края на 2020 г. на територията на община Исперих работят общо 

56 лекари (с 9 повече спрямо 2014 г.), 71 медицински специалисти по здравни грижи (с 

9 помалко спрямо 2014 г.) и 8 стоматолози.   

Съгласно регистъра на РЗИ Разград, на територията на Община Исперих 

функционират една болница „МБАЛ-Исперих” ЕООД /Разрешение № МБ – 143 от 

16.06.2016 г./, амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, 

амбулатория за специализирана медицинска грижа – индивидуална практика, 

амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика лекари по дентална 

медицина, медико-техническа лаборатория и два кабинета за извънболнична помощ по 

физикална и рехабилитационна медицина. В общинския център – гр. Исперих, 

функционират три аптеки и две дрогерии.   

„МБАЛ-Исперих” е стационарно заведение за лечение на остри и обострени 

заболявания с капацитет 110 легла. Обслужва населението от региона, както и голям 

брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. 

Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника.  

Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Исперих, е еднолично търговско 

дружество със 100 % общинско участие в капитала. По данни на Национален 

статистически институт към 2015 г. болницата е разполагала с 98 легла, а от 2016 г. до 

настоящия момент болницата разполага със 110 легла. Сградата на болницата е 

реновирана и санирана. Болницата инвестира в медицинска апаратура и болнично 

обзавеждане. Търсят се варианти и за привличане на медицински кадри със 

специалности, които не са покрити от наличинте медицински специалисти.   

В шест от общо 23-те села на територията на Община Исперих има лекари, които 

извършват медицински прегледи – с. Лъвино, с. Китанчево, с. Тодорово, с. Делчево, с. 

Вазово и с. Лудогорци. Зъболекарски практики има в селата: Подайва и Свещари.   

Има изградени здравни служби по населените места, в които се извършват прегледите 

и манипулациите. Почти всички помещения се нуждаят от основен ремонт и от 

обновяване на оборудването. При необходимост от специализирана медицинска 

помощ, личните лекари насочват пациентите си към специалисти в областния център – 

гр. Разград.   

Не всички лекарски практики са заети от необходимия здравен персонал и се усеща 

нужда от допълване на медицинските кадри. Освен това, лекарските практики са заети 

от здравни кадри, които са в пенсионна или предпенсионна възраст.  

Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински 

специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична 

дейност с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите.   

7. Образование  

Състоянието на образованието е друг ключов фактор, с който се оценява влиянието на 

ОПР върху целевата територия и нейното население.  

Приоритетите в дейността на Община Исперих в сферата на образованието са 

съобразени с основните цели и принципи на промените в училищното  образование и 

са част от основните дейности в Плана за развитие на община Исперих 2014 – 2020 г. 

Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската 
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образователна система. За отчетния период не са закривани училища и системата е 

сравнително устойчива.  
Образователната система на Община Исперих към 2020 г. обхваща 7 основни 

училища, 1 професионална гимназия и 1 профилирана гимназия. Те се разпределят по 

населени места както е показано в следващата таблица:  Таблица 19: Вид и 

разположение на училищата в Община Исперих.  Материално-техническо 

обезпечаване на училищата  

№   Училище   Използван и 

класни стаи   
Брой кабинети   Други 

специфичн 
и  
(наименова 
ние и брой )  

Например:  

Актова  
зала,  
Библиотек 
а,  
Стоматоло 

гичен кабинет   

Физкултурен 

салон   
Свободен  

капа  цитет   
(брой и вид 

помещения)   

 

 
1.  ОУ ”Васил Априлов” 

гр.  
Исперих   

38   8   3  Ресурсен 

кабинет4бр.   
Актова зала   
Библиотека  

Медицинск и 

кабинет  

Стоматолог 

ичен кабинет  

Стая за жената  

Стая за 

занимания по 

интереси   

3 салона   
1 фитнес зала   

  

2.  ОУ ”Христо Ботев” 
гр.  
Исперих  

16   3   2   Актова зала   
Библиотека  

Игротека, 

Ресурсен 

кабинет, 

Лекарски 

кабинет   

1   1   

3.  ОУ ”Отец  
Паисий”   
с. Подайва   

18   4   2   Актова зала   
Библиотека  

Медицинск и 

кабинет  

Стоматолог 

ичен кабинет  

Игротека   

1 салон   
1 фитнес зала   

3   

4.  ОУ ”Христо  
Ботев”   
с. Лудогорци   

8   2   2   Игротека   
Библиотека  

Медицинск и 

кабинет  Стая 

за хранене   

да   1    

С

пе

ци

ал

из

ир

ан

и  

ка

би

не

т

и 

  
Ко

м

п

ю

т

ъ 

рн

и 

ка

би

не

т

и 
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5.  ОУ”Христо  
Ботев”   
с.Китанчево   

7   1   1   Медицинск и 

кабинет1бр   
Разрушен   4    

6.  ОУ ”Васил  
Левски”   
с. Тодорово   

6     1  Игротека- 2бр.  

Стая за 

физкултура- 

2бр.   
Библиотека1бр   
Стая за 

самоподгото 

вка-1бр  

Разрушен    не  

7.  ОУ  
”Н.Й.Вапцаров”  с. 

Вазово   

8   -   1   Медицинск и 

кабинет1бр   
Стая за 

хранене1бр.  

Стая за 

спорт-1бр.  

Стая за 

занимания 

по интереси- 
1бр.   

-   -    

8.  ПГ ”Васил 

Левски”  гр. 

Исперих   

18  3  2  1  18  18   

9.  ПГСС ”Хан 

Аспарух“  гр. 

Исперих   

21   10   2     1     

Източник: Община Исперих  

  

Териториалното разположение на училищата и детските градини дава възможност за 

осигуряване задължителното обучение на учениците до 16 години, както и обучението 

и възпитанието на децата от 3 до 7 години.  

  

  

Таблица 20: Сравнителни данни за общообразователните и професионални 

училища по учебни години  

Учебни години  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  2020/2021  

Брой училища  9  9  9  9  9  9  9  

Брой учители  152  141  154  129  123  123  123  

Брой паралелки  134  120  122  96  113  108  107  
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Брой ученици  2578  2452  2469  1929  2120  2090  2084  

в т.ч. - мъже  1371  1339  1365  1072  1160  1119  1115  

в т.ч. - жени  1207  1113  1104  857  960  971  969  
Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg  

През отчетния период се запазва тенденцията на намаляване на учениците в 

община Исперих. Броят на учениците през учебната 2020/2021 г. спрямо началото на 

действие на ОПР през учебната 2014/2015 г. е намалял с 494 или с 20%. Броят на 

паралелките в общообразователните училища също намалява с 27 за анализирания 

период и през учебната 2020/2021 г. е 107. В структурата на учениците по пол 

преобладават момчетата 54%, а момичетата са 46%. Броят на учителите в 

общообразователните училища също намалява като през 2020/2021 учебна година е 

123 или с 29 по-малко спрямо началото на периода.  
През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по селско стопанство 

„Хан Аспарух“ се обучават:   

• Дневна форма на обучение – 370 ученици;   

• Задочна форма на обучение – 53 ученици;   Самостоятелна форма на обучение – 

16 ученици;   

• Обучение чрез работа – 24ученици.   

Тревожна остава запазващата се тенденция на ранно отпадане на ученици от 

образователната система. По данни на НСИ напусналите преждевременно основното 

образование ученици от община Исперих през периода 2014-2020 г. са общо 257, 

разпределени, както следва:  

- 2014/2015 г. – 41 ученици от I до VIII клас;  

- 2015/2016 г. – 33 ученици от I до VIII клас;  

- 2016/2017 г. – 81 ученици от I до VIII клас;  

- 2017/2018 г. – 43 ученици от I до VII клас;  

- 2018/2019 г. – 30 ученици от I до VII клас; -  2019/2020 г. – 29 ученици от 

I до VII клас.  

   Средно по 43 деца и младежи отпадат от образователната система всяка година.  

Всички училища в община Исперих се помещават в сгради - публична общинска 

собственост, които отговарят на изискванията за тази дейност. Сградите на учебните 

заведения са в относително добро състояние.   

Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни 

инсталации на природен газ, в училищата в с. Подайва, с. Лудогорци и с. Китанчево – 

чрез отопление на течно гориво, а всички останали учебни заведения се отопляват на 

твърдо гориво. Мерки за енергийна ефективност са приложени в 3 училища, частично 

е подменена дограмата и в останалите училища. Сградата на Профилирана гимназия 

„Васил Левски” се нуждае от основен ремонт.   

            В основните училища има действаща база за столово хранене, но само в две от 

тях функционира топла кухня.   

Материално-техническата база на училищата е в сравнително добро състояние в 

резултат от грижите на техните директори. За ремонтни дейности в общинските 

училища се влагат различни суми, основно от делегираните им бюджети. Всички 
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училища на територията на община Исперих са с оборудвани компютърни кабинети и 

интернет достъп.   

В дворовете на училищата са обособени игрища, предимно по баскетбол, футбол и 

волейбол. В шест от училищата в община Исперих има функциониращи физкултурни 

салони, като в ОУ “В.Априлов“ – гр. Исперих, и в ОУ “Отец Паисий“ – с.Подайва, са 

оборудвани и фитнес зали. Физкултурните салони в с.Китанчево и в с.Тодорово се 

нуждаят от сериозни ремонти, поради което са спрени от експлоатация. Спортните 

площадки и съоръжения в училищните дворове са остарели, но се поддържат с големи 

усилия от директорите на институциите в относително добро състояние.   

Ремонтни и други видове строително-монтажни работи са реализирани по следните 

проекти:   

– „Реконструкция, ремонт и обновяване на енергийната ефективност на ОУ „Васил 

Априлов“ гр. Исперих;   

– „Енергоефективна рехабилитация на ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, с 

финансиране от  

Международен фонд „Козлодуй“;   

– „Оптимизация на училищната мрежа в община Исперих“ с финансиране от МОН;   

– по Оперативна програма„Региони в растеж 2014-2020“ – „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан 

Аспарух“ – гр. Исперих“.   

 Броят на детските градини в общината за периода 2014-2020 г. намалява с 5 от 19 на 

14. На територията на община Исперих към 2020 г.  функционират 14 детски градини. 

Всички те са целодневни. Общият брой на децата, които се възпитават и отглеждат в 

тях към края на отчетния период е 679. В общината работят следните детски градини,  

разпределени по населени места, както следва:  

- „Щастливо детство” – гр. Исперих;  

- „Мечо пух“ – гр. Исперих;  

- „Първи Юни” – гр. Исперих;  

- „Слънце“ – гр. Исперих;  

- „Дора Габе“ – с. Лудогорци;  

- „Кокиче“ – с. Йонково;  

- „Радост” – с. Свещари;  

- „Кокиче“ – с. Вазово;  

- „Щастливо детство“ – с. Малък поровец;  

- „Радост” – с. Подайва;  

- „Детелина” - с. Делчево;  

- „Братя Грим” - с. Тодорово„ -  „Щастливо детство“ – с. Китанчево; - 

 „Осми март” - с. Яким Груево.  
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Таблица 21: Данни за общинските детски градини в община Исперих 2014-2020 г.  

Учебни години  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

Брой деца, в това число:  833  761  747  709  712  717  

Момчета  450  412  399  374  371  383  

Момичета  383  349  348  335  341  334  

Брой групи в детските градини  42  40  38  32  33  33  

Брой педагогически персонал  87  87  80  67  72  71  

Брой детски учители  85  83  76  63  68  67  

Брой места на 100 деца в 

детските градини  
161  176  142  110  106  107  

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

 През учебната 2019/2020 година шестте детски градини в община Исперих се 

посещават от 717 деца, разпределени в 33 групи и обучавани от 71 души 

педагогически персонал, в т.ч. 67 детски учители. Броят на децата в детските градини 

намалява със 116 или с 14%  спрямо 2014/2015 учебна година. На 100 деца в общината 

се падат 107 места в детските градини.   Като цяло материално-техническата база в 

детските и учебни заведения на територията на община Исперих е добро и осигурява 

здравословна и безопасна среда за провеждане на учебно – възпитателния процес, но 

има нужда от още ремонти, подмяна на оборудване, въвеждане на съвременни 

информационни технологии в образованието и STEM – среда.  

ІІІ. Оценка на степента на постигане на целите, 

приоритетите и устойчивост на резултатите  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община 

Исперих 20142020 г. са включени: визия, 4 стратегически цели, 6 приоритета и 68 

мерки и дейности за постигането им.   

 Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качествата на средата, която тя изгражда, поддържа и обитава.   

Визията за развитие на община Исперих, отразена в ОПР 2014-2020 г. е:  

https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/
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Дългосрочната политика на община Исперих, очертана във визията играе ключова 

роля за постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни 

аспекти икономически, социален, екологичен и териториален.  

В общия си вид визията за развитие на Община Исперих звучи актуално и 

отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на СЦПР и визията на ОСР- 

Разград, така че предлагаме да не се редактира и променя.   

Изведените в стратегическата част на Общински план за развитие на община 

Исперих 2014 – 2020 г. приоритети са пряко свързани с изводите от извършен 

задълбочен комплексен  анализ, който отчита процесите и тенденциите за развитие на 

общината в средносрочен план и съответства на приоритетите на Националната 

стратегическа референтна рамка и действащи секторни оперативни програми за  

периода 2014 – 2020 г.  

  

Основните стратегически цели на развитието на община Исперих до 2020 г. са 

формулирана така:   
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Икономически растеж, основан на допълващи се 

дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна 

връзка между образование и бизнес.  

Стратегиите в икономическото развитие следва да се основават на 

възможностите за свързаност и допълняемост между различните икономически 

дейности и техните продукти с оглед поддържането на завършен икономически цикъл.  

Неразделна част от целта са предпоставките за икономически растеж, свързани с 

осигуряването на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за 

външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и 

създаване на нови малки и средни предприятия.   
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Висока популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културното наследство  

Втората стратегическа цел е свързана с пълно проявяване на местната 

идентичност. Целта по-скоро предпоставя съхраняване и надграждане на днешното 
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състояние. Уникалното преплитане на исторически епохи и природните дадености 

изисква добре организирано и приоритизирано съхраняване на наследството. В 

настоящия случай наследството получава поширок обхват и съдържание – единство на 

културно наследство, съвременна културна значимост и природни забележителности и 

ресурси. Именно хармонията между история и природа дава идентичността на община 

Исперих.  

Разширяването на обхвата на наследството насочва към представяне на пълното 

многообразие на културните ценности в общината. Непознатите ценности следва да 

получат своя адекватна защита и изява. По подобен начин местният културно -

туристически продукт се обогатява, докато селата и периферните територии получават 

стимул за развитие.   

Последователното съхраняване и общото добро представяне на наследството 

следва да допринесе за формирането на убедителен местен туристически продукт, в 

своята завършеност целта акцентира на популярност и привлекателност на община 

Исперих и нейната идентичност.  
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с 

качествени публични услуги и добро управление  

Третата цел се отличава със своята комплексност. Тя интегрира трите основни 

предпоставки за пълноценен живот на населението – качествена среда, осигуреност с 

равнодостъпни публични услуги и основополагащото добро управление. Целта 

подчертава нуждата от подобряване на жизнените условия едновременно в трите града 

и селата на общината.  

Нуждата от дефинирането на подобна цел се обосновава от потребностите на 

местните жители, идентифицирани чрез проведените дискусионни форуми и анкетно 

проучване. Местните жители определят подобряването на селищните инфраструктури 

и осигуряването на добре планирани публични пространства като основни задачи през 

следващите години. Наблегнато е върху проблемите в селските територии. 

Обслужващите дейности, социалните услуги и оптимизирането на управлението също 

са проблем според местното население.   

В стремежа за фокусираност на целта на общинския план, темата за 

обслужването на населението включва осигуряването на базовите социални нужди и 

усъвършенстването на местното управление. Тази лидерска позиция разкрива 

перспективите пред продължаващо надграждане на основата за управление. 

Насърчаването на разнообразни партньорства като инструмент за съвместното 

действие в общинското управление е важна част от насочеността на целта.  
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Засилена роля на инициатор на междуобщинско 

сътрудничество и продукти   

В момента съществуват множество силни предпоставки общината да бъде 

инициатор на съвместни проекти и дейности, които се реализират в партньорство с 

други общини или организации. Необходимо е предприемането на последователни и 

взаимосвързани инициативи за по-активното икономическо взаимодействие между 

останалите общини от региона. Те следва да са насочени към създаването, 

усъвършенстването и утвърждаването на съвместни продукти, носещи марката на 

региона.  

Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са 

насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от общинския план за 

развитие. В този смисъл те са логическо и смислово продължение на визията на 

общината – четирите цели заедно съставят визията. По този начин избраните цели са 

взаимносвързани и взаимно подкрепящи се.  
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Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно 

формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 

предстоящото им реализиране.   

Стратегията на Плана за развитие на община Исперих (2014–2020 г.) се базира на 

принципите на устойчивото развитие и възможностите за тяхното прилагане от 

местната общност при реализиране на различни проекти и дейности. Стратегическата 

част на Плана е комплекс от приоритетни области, цели и мерки. Тя е ориентирана към 

подобряване на състоянието и тенденциите в социално-икономическото и 

пространственото развитие на всички функционални системи на общината. 

Стратегията на Плана очертава рамката, в която се развива Програмата за реализация 

на конкретните инициативи и проекти, които местната власт в партньорство с други 

публични и частни субекти е планирала да осъществи в рамките на отчетните седем 

години.  

Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на устойчив икономически 

комплекс и достатъчно приходи за ре-инвестиране в услуги за хората и подобряване на 

жизнената им среда.  

Стратегическите цели и приоритети на ОПР – Исперих като цяло са съгласувани и 

уместни по отношение на плановите и стратегически документи от по-високо ниво, 

като Областната стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г. и Регионалният 

план за разивите на Северен централен район 2014-2020 г.   

Към Стратегическите цели на ОПР са заложени шест Приоритетни области, които са 

декомпозирани в конкретни мерки за постигането им.  

Приоритетните области, заедно с тяхното съдържание, са необходимите условия 

за постигане на стратегическите цели и визията за община Исперих. Всяка 

приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с 

предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на местното развитие. 

Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се направи.  

Шестте приоритетни области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са 

директно обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за 

постигането на повече от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно 

формулирани мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в 

общината. Различните мерки в една или повече различни области са тематично 

свързани, за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между очакваните от 

осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с 

допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този смисъл, 

въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за 

реализация на ОПР. Мерките следва да насочват и всички останали инициативи в 

общината до 2020 г.  

Конкретните приоритетни области на Общинския план за развитие на община 

Исперих в периода 2014-2020 са следните:  

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж.  

Приоритетна област 2. Села и периферни територии.  

Приоритетна област 3. Равни възможности.  

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция.  

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм.  

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки.  
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Документът се фокусира върху развитието в периода 2014-2020 година и 

предоставя стратегическа рамка и програма за общинското развитие през следващия, 

втори за България, програмен период на ЕС. Така общинският план е предпоставка за 

балансирано развитие до 2020 г.  

Така формулираните приоритети в ОПР добре съчетават местния потенциал с 

целите и насоките за развитие на регионално, национално и европейско ниво. Те са 

добре формулирани и подредени и не би следвало да се променят до края на плановия 

период, независимо от някои незначителни неблагоприятни, предимно външни за 

Общината фактори. Трябва обаче да се анализира опасността от известно забавяне 

изпълнението на някои от целите по тези приоритети поради забавянето на 

стартирането на няки оперативни програми и при необходимост внимателно да се 

ранжират мерките по отделните цели, поради ограничеността на ресурсите, като при 

необходимост част от тях да бъдат прехвърлени за следващия планов период. На този 

етап това не се налага, тъй като все още има очаквания различните програми да 

стартират и забавянето да бъде наваксано във втората част на програмния период.   

   Приоритетна област 1. Фокуси на растеж  

В рамките на приоритетната област ще се постави акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването предварителните предпоставки за 

икономическо развитие - инфраструктурни подобрения и осигуряване на 

привлекателни складови и производствени терени.  

Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за 

развитие. Те са свързани както с предпоставките за икономически растеж 

(високообразовани кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих 

за образование, работа и живот.  

Мярка 1.1. Подобряване състоянието на транспортната инфраструктура и 

осигуряване на добра свързаност с републиканската пътна мрежа и жп гарите;  

Мярка 1.2. Обновяване на индустриалните зони с подобряване на 

инфраструктурите и обслужващите пространства;  

Мярка 1.3. Обособяване на подходящи терени за складови и логистични 

дейности, и насърчаване предприемачеството в отрасъл транспорт и складови 

дейности;  

Мярка 1.4. Осигуряване на нови публични пространства и общественозначими 

функции чрез регенерация и адаптация на съществуващи сгради и прилежащата им 

среда;  

Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публични пространства, 

основни инфраструктури и важни обществени сгради.  

Мярка 1.6. Обновяване на съществуващите и равномерно разпределение на нови 

пространства за спорт и рекреация в градската среда;  

Мярка 1.7. Увеличаване на пешеходните площи и връзки за подобрена 

пешеходна достъпност и привлекателни подходи до значимите културни ценности;  

Мярка 1.8. Подготвяне и прилагане на регламенти за строителство, 

реконструкция, допустими функции и рекламни дейности;  

Мярка 1.9. Засилване ролята на НПО в управлението и развитието на община 

Исперих.  

   Приоритетна област 2. Села и периферни територии  

Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и 

стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-

големите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване 

тенденциите за обезлюдяване на малките.  

Това изисква два различни подхода към двата типа села в общината.  
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Общи мерки  

Мярка 2.1. Прилагане на устойчива общинска политика за съхраняване на селата, 

формиране на партньорства и мобилизиране на организационни и финансови ресурси;  

Мярка 2.2. Стимулиране на селското развитие с привличане на частни 

инвестиции в сферата на земеделието, туризма и връзките между тях;  

Мярка 2.3. Осигуряване на качествено водоснабдяване в общинските села;  

Мярка 2.4. Осигуряване на по-добра свързаност, изграждане на нови и 

рехабилитация на стари улици в общинските села;  

Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в  

административни, образователни, здравни и социални сгради;  

Мярка 2.6. Благоустройство на публични пространства (площади, градини, 

зелени площи) и осигуряване на повече места за отдих;  

Мярка 2.7. Трансформация на неизползваеми училищни и други обществени 

сгради за предоставяне на социални, здравни и културни услуги;  

Мярка 2.8. Привличане на частни ресурси за изграждане на туристическа 

инфраструктура в селата със значими природни и исторически дадености;  

Мярка 2.9. Обезпечаване на селското население със здравеопазване и социални 

услуги, включително чрез обособяване на групи села с леснодостъпен водещ 

обслужващ център;  

Мярка 2.10. Осигуряване на разнообразни възможности за културен живот в 

селата, приоритетно чрез стимулиране на читалищната дейност;  

Големи села  

Мярка 2.11. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на селското 

стопанство;  

Мярка 2.12. Оптимално използване потенциала на земеделските територии, вкл. 

чрез увеличаване на площите с трайни насаждения и лозя;  

Мярка 2.13. Обновяване на промишлените територии и стопанските дворове на 

селата.  

Малки села  

Мярка 2.14. Популяризиране на рекреационните ресурси на селата от 

периферните територии;  

Мярка 2.15. Насърчаване развитието на биоземеделие, пчеларство и 

рибовъдство;  

Мярка 2.16. Привличане на частни инвестиции за обновяване на селски къщи и 

адаптирането им като къщи за гости.  

   Приоритетна област 3. Равни възможности  

Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 

2020”. Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните 

социални групи и потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, 

социални услуги и подпомагане. Включването на различните групи в социалния и 

икономически живот е допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община 

Исперих се отличава със своята активно прилагана политика и значителен брой 

успешни проекти , ориентирани към социалната сфера. Възможните подобрения са 

свързани с разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги.  
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Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в 

здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички 

социални групи и за всички населени места;  

Мярка 3.2. Обновяване на социалната инфраструктура в населените места;  

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за 

деинституционализация на социалните грижи;  

Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен 

живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение;  

Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица 

и групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия;  

Мярка 3.6. Подсилване на връзките между предоставянето на грижи в общността 

и осигуряването на възможностите за заетост на безработни лица;  

Мярка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на 

качеството и привлекателността на професионалното образование;  

Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на 

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица.  

   Приоритетна област 4. Ресурси и продукция  

Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво 

използване на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното 

управление на отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържането чистотата 

на почвите за реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. 

Силен принос за баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на 

продукцията дават и практиките за повишаване на енергийната ефективност, 

използване на възобновяеми източници и въвеждането на технологични иновации за 

по-малък екологичен отпечатък на производствата.  

Мярка 4.1. Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на липсващите 

елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;  

Мярка 4.2. Рекултивация и определяни на подходящи нови функции на нарушени 

територии (сметища, нефункциониращи находища за инертни материали);  

Мярка 4.3. Въвеждане на система за управление на отпадъците, която е в 

съответствие със съвременните екологични изисквания и покрива територията на 

цялата община;  

Мярка 4.4. Внедряване на мерки за повишаване качеството на атмосферния 

въздух и понижаване шумовото замърсяване;  

Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при осигуряване 

на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на придвижване 

(автомобилно, пешеходно, велосипедно);  

Мярка 4.6. Повишаване на енергийната ефективност на административни, 

производствени и многофамилни жилищни сгради;  

Мярка 4.7. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;  

Мярка 4.8. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на 

хранително- вкусовата промишленост в общината;  

Мярка 4.9. Осигуряване на предпоставки и подкрепа за доразвитие на 

традиционните и конкурентоспособни преработващи промишлености;  

Мярка 4.10. Увеличаване гъстотата на икономическите субекти в 

индустриалните зони и създаване на нови малки и средни предприятия;  

Мярка 4.11. Изготвяне и реализиране на маркетингова стратегия за привличане 

на инвестиции и нови икономически инициативи в община Исперих;  

Мярка 4.12. Оптимално използване на инвестиционния потенциал на общинската 

собственост;  
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Мярка 4.13. Регламентиране и контролиране опазването на целостта и 

устойчивото оползотворяване на горските територии.  

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм  

Мярка 5.1. Регламентиране на подход за интегрирано управление и развитие на 

културното наследство, креативните и туристическите индустрии, вкл. чрез 

координирана подготовка и прилагане на необходимите документи;  

Мярка 5.2. Адекватно и законосъобразно управление и поддържане на 

защитените територии и зони;  

Мярка 5.3. Регламентиране на допустимите дейности и преустановяване 

заустването на отпадъчни промишлени води;  

Мярка 5.4. Гарантиране съответствието на консервационно-реставрационните 

дейности с принципите за запазването на автентичността на наследството 

(Венецианска харта);  

Мярка 5.5. Осигуряване на подходи и средства за съхраняване единството и 

автентичността на историческите резервати, комплекси и ансамбли (групови културни 

ценности);  

Мярка 5.6. Разработване на програма и осигуряване на средства за реновиране и 

социализация на археологически и архитектурни културни ценности в градовете и 

селата;  

Мярка 5.7. Осигуряване на по-добри условия за разнообразен културен живот на 

населението и повече складови и експозиционни площи за културните институции 

предимствено чрез реновиране на исторически сгради;  

Мярка 5.8. Формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински 

туристически маршрути на основата на съществуващите културни и еко маршрути, 

като се:  

Мярка 5.9. Активно използване на открити публични пространства за културни 

събития и дейности;  

Мярка 5.10. Провеждане на маркетингова стратегия спрямо националното и 

наднационалното ниво, която представя пълното многообразие на историческото и 

природно наследство в общината (вкл. формираната мрежа от туристически 

маршрути);  

Мярка 5.11. Разполагане на средства за туристическа информация и ориентация, 

следващи туристическите маршрути;  

Мярка 5.12. Подобряване на туристическите услуги;  

Мярка 5.13. Опазване на разнообразното природно наследство и местните 

екологични коридори, при осигуряване на условия за екотуризъм.  

   Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки  

 Мярка  6.1.  Усъвършенстване  на  съществуващото  електронно 

 управление чрез  

разнообразяване на предоставяните услуги и обхващане на селата;  

Мярка 6.2. Разработване и прилагане на комплексна ГИС платформа, като 

неразделна част от електронното управление на общината;  

Мярка 6.3. Формиране на партньорски модел за съвместно взимане на решения и 

провеждане на конкретни инвестиции за обновяване на публичните пространства и 

многофамилните жилищни структури;  

Мярка 6.4. Стимулиране активен и открит диалог между местната власт, 

неправителствения сектор и бизнеса за постигане на ефективен баланс между 

публичния и частния интерес;  
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Мярка 6.5. Активизиране на междуобщинското сътрудничество за повече 

инициативи и инвестиции в сферата на транспорта, логистиката и конкурентните 

производства;  

Мярка 6.6. Създаване на партньорска мрежа между образователните институции, 

бизнеса и община Исперих за съвместно планиране на учебните програми и прилагане 

на метода „учене чрез работа”;  

Мярка 6.7. Стимулиране на сътрудничество между културните институции, 

креативната индустрия, частните собственици и туристическия бранш, координирани 

от Общинската администрация в Исперих;  

Мярка 6.8. Подкрепа за създаване и изграждане капацитет на икономически 

клъстери на базата на широки партньорства между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор;  

Мярка 6.9. Доразвиване и обогатяване на вече съществуващия междуобщински 

туристически продукт до общ регионален продукт.  

Налице е много добра съгласуваност и много висока степен на съответствие 

между приоритетите, целите и мерките в ОПР на Община Исперих и тези на 

плановите и програмни стратегически документи на по-високо равнище - областни, 

регионални, национални и на равнище ЕС, а именно:  

• Стратегията Европа 2020  

Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС. 

Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване 

на съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов 

икономически растеж. Икономическият растеж на Европа трябва да бъде по-

интелигентен, по-устойчив и поприобщаващ. Предложеният модел категорично 

извежда значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и 

преодоляването на социалните неравенства към постигането на балансирано 

европейско развитие.  

• Национална програма за развитие „България 2020”  

Националната програма за развитие „България 2020” е програмен документ, 

поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в 

България. „България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията 

„Европа 2020” в границите на страната. НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на 

балансирано социалноикономическо развитие в България при ускоряване на 

икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. 

Националната програма проследява актуалното състояние на факторите за 

икономическо развитие и се стреми към тяхното равностойно разглеждане, но и 

приоритетно фокусиране върху някои от тях. Идентифицирани са следните основни 

фактори – човешки капитал, заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии 

и информационни системи.  

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2020 г., приета с Решение на Министерски съвет № 

696/24.08.2012 г.; Националната стратегия за регионално развитие се 

фокусира върху балансираното, равнопоставено и устойчиво развитие на 

регионите в България през периода 2012-2020. Стратегията следва да 

осигури начините и да обозначи средствата за намаляване на 

неравенствата между отделните региони, области и общини в страната. 
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Стремежът за постигането на баланс продължава общата Кохезионна 

политика на ЕС на национално ниво.  

• Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за 

периода 2014-2020 г.  

Регионалните планове за развитие се разработват в контекста и според 

заложените предвиждания на Националната стратегия за регионално развитие и 

специфичните характеристики на дадения район от ниво 2. Регионалният план на 

Северен централен район насочва и рамкира разработването на Областната стратегия 

за развитие на област Разград и Общинските планове за развитие на общините в 

нейния обхват.  

Стратегическите цели и Приоритети в ОПР ще се използват за базови при извършване 

на последващата оценка. Те съчетават местния потенциал с целите и насоките за 

развитие на регионално, национално и европейско ниво.  

В своята съвкупност така формулираните цели и приоритети и тяхната успешна 

реализация  могат да допринесат за изпълнение на визията. Те са релевантни и 

адекватни на съществуващата социално-икономическа ситуация в община Исперих 

към 2014 г. и на възможностите за развитие на общината.   

Постигането на целите на ОПР – Исперих допринася пряко за изпълнение целите на 

ОСР - Разград, РПР на СЦР, НСРР и ще реализира на практика общоевропейските цели 

на местно ниво. Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява 

взаимовръзката между формулираната визия за развитие, определените стратегически 

цели, приоритети за действие и техните специфични цели, които трябва да бъдат 

постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидените в 

проектите дейности.    

Оценката на степента на постигане на целите, приоритетите и устойчивостта на 

резултатите е разгледана по стратегически цели, като към всяка една стратегическа цел е 

проследено изпълнението на конкретните специфични цели и мерки. По този начин се 

откроява кои от тях са изпълнени, неизпълнени или текущи, съответно има или няма 

напредък по тях.   

В извършената през 2017 г. междинна оценка за изпълнението на ОПР се съдържа 

подробна аналитична информация за дейностите, ресурсите и получените въздействия 

на плана от началото на неговата реализация. Анализът проследява изпълнението на 

приоритетите, като оценката е направена на база реализираните през периода 2014-

2017 г. проекти, обекти и дейности и вложените финансови средства за изпълнението 

им. На тази основа последващата оценка надгражда изпълнението на плана в периода 

2018-2020 г. като добавя всички изпълнени проекти и дейности по приоритети и 

стратегически цели за последните три отчетни години.  

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена последваща 

оценка на количествено измеримите показатели:   

Таблица 22: Методика за качествена оценка на количествени показатели  

Процентно съотношение 

изпълнение (в %) към 

31.12.2020 г.   

Качествена оценка на 

изпълнението   

0 (неизпълнение) - 15   слабо изпълнение   

от 16 до 40   умерено изпълнение   

от 41 до 60   добро изпълнение   
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от 61 до 80   много добро изпълнение   

над 80   отлично изпълнение   

  

Същият подход следва да бъде използван и на етапа на последваща оценка на на ОПР 

за да бъдат съпоставими и обобщени резултатите на изпълнението по стратегически и 

специфични цели за целия период от 2014 до 2020 г.  

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на 

ОПР на община Исперих за всички стратегически цели са заложени 72 проекти и 

дейности на обща стойност 201 598 хиляди лева.   

На етапа на междинна оценка през 2017 г. е отчетено 72% общо техническо 

изпълнение за ОПР като цяло (на база брой изпълнени мерки)  и едва 1,3% 

финансово изпълнение на база привлечени ресурси по проекти, като в това число 

не са отчетени мерки и дейности, финансирани от Републиканския, Общинския 

бюджет, Частни инвестиции и други източници, извън европейските фондове. 

Следователно реалното финансово изпълнение на плана още на етапа на МО е 

значително по-голямо.  

Настоящата последваща оценка за изпълнение на ОПР използва за база първоначално 

заложения брой проекти и инвестиции, обобщава резултатите от междинната оценка и 

изследва въздействието на всички проекти и дейности за периода 2014-2020 г., за 

които има събрани данни и информация.   

Реалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Исперих за програмен период 2014-2020 г. по стратегически цели, приоритети, мерки, 

проекти и дейности са представени в следващата таблица:  

  

Таблица 23: Справка за проектите на Община Исперих през периода 2014-2020 г.  

  

№ по 

ред  

Приоритет, Специфична цел, 
Мярка,  

Проект/Дейност  

Обща  
стойност 

лева  

Период на 

изпълнение  

Източник на средства  
– програма, фонд,  

бюджет            

(собствен финансов 

принос в %)  

Резултати  

  
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
1: Фокуси на растеж  

7605266        

 

Мярка 1.1. Подобряване 

състоянието на 

транспортната 

инфраструктура и 

осигуряване на добра 

свързаност с 

републиканската пътна 

мрежа и жп гарите  

7116517        
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1  Проект „Рехабилитация  
на общински пътища на 
територията на Община  
Исперих”  

1511212  2013-2014  Програма за развитие 

на селските райони-

2007- 
2013 Мярка  

321“Основни услуги за 
населението и  

икономиката в селските  
райони”  

 С изпълнение на проекта 

са ремонтирани 

следните пътни отсечки 

в община Исперих:   
- Обект 1.Път RAZ 

2047 с.Печеница – 

с.Делчево, участък от км 

0+000 до км 1+ 635  
- Обект 2.Път RAZ 

1042граница община 

Исперих – с.Бърдоква, 

участък от км 7+012 до 

км 7+ 848  
- Обект 3.Път RAZ 

1042  
с.Бърдоква  – 
с.Лудогорци, участък от 

км 8+550 до км 10+ 363  
2  Основен ремонт на път от 

IVто класна пътна мрежа  в  
151190  2014  Общински бюджет  Подобряване 

състоянието на  

 

 Община Исперих/Старо 

Селище – Лудогорци/  
   общинската пътна мрежа  

3  Ремонт на ул.“Лудогорие“ в 

гр. Исперих  
206589   2016  Републикански бюджет  Ремонтирани 1200 м  

4.  Ремонт на общински път 

Свещари-Вазово-Райнино  
176584  2016  Републикански бюджет  Ремонтирани 1212 м  

5.  Възстановяване на банкети 

на общ. Път RAZ 

3046/III2305/Исперих - Вазово  

36000  2017  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на пътната 

мрежа в община Исперих 
6.  Текущ и основен ремонт на 

ул.“Хр.Ясенов“, ул.  
„Д.Полянов“ и ул. „Хр.Ботев“ 

в гр. Исперих  

30534  2017  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

7.  Ремонт на пътен участък от 

с.Вазово до с.Райнино на 

общ. Път RAZ 1040 /III-205 - 

Свещари-Вазово-Райнино   

123575  2018  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на пътната 

мрежа в община Исперих 

8.  Рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Исперих – 

ул.“Ахинора“ и ул. 

„Ал.Стамболийски“  

470521  2018  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

9.  Основен ремонт на ул.“Шести 
септември“, ул.  
„Д.Полянов“ и 

ул.“Ст.Караджа“  

1500000  2019  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

10.  Основен ремонт на ул.Васил 

Левски – I-ви етап  
287375  2019  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 
11  Текущ ремонт на ул. Вежен в 

гр.Исперих  
46164  2019  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 
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12  Основен ремонт на паркинг 

на ул. Ал. Стамболийски в 

гр.Исперих  

19068  2019  Капиталови разходи  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 
13  Рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Исперих – 

ул.Ст.планина, ул.Хр.Ясенов, 

ул.Братя Миладинови, 

ул.Иван Кръстев, ул.  
тротоари по 
ул.Ал.Стамболийски и ул.  
Вежен  

391572  2020  Републикански бюджет  Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

14  Текущ ремонт на улици в 

гр.Исперих – Янтра, Ком,  
Бузлуджа, Хр.Ботев, Родопи, 

В.Левски, Огоста и 

триъгълното кръстовищена 

ул.Арда и ул.Ахинора  

992807  2020  Републикански бюджет 

(ПМС)  
Подобряване 

състоянието на улична 

мрежа в община Исперих 

15  „Рехабилитация на уличната 

мрежа на град Исперих” - 

/Улица "Христо Ботев", ул. 

„Хан Аспарух” и ул. „Искър” в 

гр. Исперих/  

1173326  2019-2021  
(36 месеца)  

ПРСР 2014-2020, 
подмярка 7.2, договор  

№BG06RDNP001-

7.0010031-

C01/8.05.2019  

Подобряване на част от 

уличната мрежа в 

гр.Исперих - 2,359 км. 

улици и 3 881 кв.м. 

тротоари, което оказва 

пряко положително 

въздействие върху 

цялото население на 

общинския център – 

около 8 000 души  

  Мярка 1.2. Обновяване на          

 

  индустриалните зони с 

подобряване на 

инфраструктурите и 

обслужващите пространства  

    

            

  Мярка 1.3. Обособяване на 

подходящи терени за 

складови и логистични 

дейности, и насърчаване 

предприемачеството в 

отрасъл транспорт и 

складови дейности  

        

            

  Мярка 1.4. Осигуряване на 

нови публични пространства 

и общественозначими 

функции чрез регенерация и 

адаптация на съществуващи 

сгради и прилежащата им 

среда  

14919        
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16  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в ЦДГ „Щастливо 

детство” гр.Исперих  

4956  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на 

околната среда  
 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в 

гр.Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

98 деца в ЦДГ „Щастливо 

детство” гр.Исперих  
17  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 
и създаване на зона за 
отдих в  
ОУ ,,Христо Ботев" гр.Исперих  

4980  05.2016- 
10.2016  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
гр.Исперих, което оказва 
пряко положително 
въздействие на всички  
257 ученици в ОУ 

,,Христо Ботев" 

гр.Исперих  
18  Проект „Спортуваме и учим 

на открито“ на ОУ „Хр.Ботев“ 

гр.Исперих  

4983  2019  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на спортна 

инфраструктура в 

община Исперих  

  Мярка 1.5. Поетапно и 

приоритетно обновяване на 

публични пространства, 

основни инфраструктури и 

важни обществени сгради  

        

            

  Мярка 1.6. Обновяване на 

съществуващите и 

равномерно разпределение 

на нови пространства за 

спорт и рекреация в 

градската среда  

473830        

19  Рехабилитация на парк  
"В.Друмев" в гр.Исперих    

85971  04.08.2014-   
30.06.2015  

Стратегия за местно 

развитие  
Подобряване 

състоянието на  

 

 40/3/322/1325/2014 от 

4.08.2014 г.  
  мярка 322 “Обновяване 

и развитие на  
населените места. 

Привлекателна жизнена 

среда - витални селища, 

зелена територия  

обществени площи в 
община Исперих, което  
оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на гр.Исперих – 

около 8000 души  
20  Рехабилитация и 

благоустрояване на градски 

парк в гр.Исперих  

387859  2015  Стратегия за местно 

развитие мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на  
населените места. 

Привлекателна жизнена 

среда - витални селища, 

зелена територия  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
община Исперих, което  
оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на гр.Исперих – 

около 8000 души  
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  Мярка 1.7. Увеличаване на 

пешеходните площи и 

връзки за подобрена 

пешеходна достъпност и 

привлекателни подходи до 

значимите културни 

ценности  

        

            

  Мярка 1.8. Подготвяне и 
прилагане на регламенти за 
строителство,  
реконструкция, допустими 

функции и рекламни 

дейности  

        

            

  Мярка 1.9. Засилване ролята 

на НПО в управлението и 

развитието на община 

Исперих.  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
2: Села и периферни 

територии  

5032694        

  Мярка 2.1. Прилагане на 

устойчива общинска 

политика за съхраняване на 

селата, формиране на 

партньорства и 

мобилизиране на 

организационни и 

финансови ресурси;  

        

            

  Мярка 2.2. Стимулиране на  
селското развитие с 

привличане на частни 

инвестиции в сферата на 

земеделието, туризма и 

връзките между тях;  

280055        

21  Реализиране на 10 проекта за 

създаване стопанства на 

млади фермери и развитие 

на полупазарни стопанства в 

населените места на община  

280055  2014-2020  Програма за развитие 

на селските райони 

2014- 
2020  

 Развитие на сектор 

селско стопанство в 

малките населени места 

на община Исперих  

 

 Исперих      

  Мярка 2.3. Осигуряване на 

качествено водоснабдяване 

в общинските села;  
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  Мярка 2.4. Осигуряване на 

по-добра свързаност, 

изграждане на нови и 

рехабилитация на стари 

улици в общинските села;  

2550866        

22  Основен ремонт на улици в 

селата Йонково, Лудогорци, 

Свещари и Китанчево  

2000000  2015  Републикански бюджет  6750 м в с. Йонково,  
5721 м в с. Лудогорци, 

5965 в с.Свещари и 390 м 

в с.Китанчево  
23  Текущ и основен ремонт на 

улици в селата Китанчево,  
Белинци, Делчево, Подайва,  
Лъвино, М.Поровец,  
Ст.селище, Тодорово  

219764    

30534  
2017  Републикански бюджет 

Общински бюджет   
Ул. „Гео Милев“, с.  
Китанчево;  
-Ул. „Дунав“, с.Белинци -

Ул. „Бузлуджа“ и ул. 

„Шипка“, с.Делчево; -Ул. 

„Васил Левски“, ул. „8-

ми март“, с. Подайва; -

Ул. „Освобождение“, с.  
Лъвино;  
-Ул.“Вит“ и ул.  
„Н.Й.Вапцаров“, с.  
Малък Поровец;  
-Ул. „Димитър Полянов“, 

с.Старо селище;  
-Ул. „Ал.Стамболийски“, 

с.Тодорово;  
24  Текущ ремонт на улици в 

населените места на община 

Исперих – Ст.селище,  
Подайва, Китанчево, Лъвино,  
Печеница, Средоселци,  
Вазово  

293762  2020  Републикански бюджет  с. Старо селище – ул.  
„Захари Стоянов” от ОК  
70 до ОК 69   
 с. Подайва – ул. „Борис  
Савов” от ОК 24 до ОК  
60,   
ул. „Дянко Стефанов” от 

ОК 108 до ОК 109,  ул. 

„Гео Милев” от ОК 120 

до ОК 170 и  ул. „Осми 

март” от ОК  
119 до ОК 120   
с. Китанчево – ул. 
„Шипка” от ОК 106 до  
ОК 108 и ул. „Гео Милев”  
от ОК 41 до ОК  
118   
с. Лъвино – ул. „Драва” 

от ОК 44 до ОК – с. 

Печеница – ул.  
„Добруджа” от ОК 11 до  
ОК 16   
с. Средоселци – ул.  
„Светлина” от ОК 8 до  
ОК 24   
с. Вазово – ул. „Ал. 

Стамболийски” от ОК 51 
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до ОК 134   

25  Текущ ремонт на ул.  
Лудогорие и ул.Янтра в  

6806  2020  ПМС    

 

 с.Делчево        

  Мярка 2.5. Обновяване и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

административни, 

образователни, здравни и 

социални сгради;  

1403749        

26  Текущ ремонт на детски 
градини по населени места 
на територията на община  
Исперих  

156842  2019  Общински бюджет  Текущ ремонт на детски 

градини по населени 

места на територията на 

община Исперих, както 

следва:  
Подобект: ДГ „Кокиче”, с. 

Йонково,   
Подобект: ДГ „Братя  
Грим”, с. Тодорово,  

Подобект: ДГ „Радост”, с. 

Свещари,;  
Подобект: ДГ „Радост”, с. 

Подайва,   
Подобект: ДГ „Щастливо 
детство”, с. Малък  
Поровец,   
Подобект: ДГ „Щастливо 

детство”, с. Китанчево,   
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27  Проект „Ремонт, включващ 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и 

оборудване на пет детски 

заведения в Община Исперих 

/СМР и инженеринг/”.  

1246907  2014-2015  Публична 
инвестиционна  

програма "Растеж и  
устойчиво развитие на 

регионите"  

Подобряване на 
енергийната ефективност 
в образователна 
инфраструктура, чрез 
прилагане на 
енергоспестяващи 
мерки/ подмяна на 
дограма, рехабилитация 
на отоплителна 
инсталация, топлинна 
изолация на  
стени  и др./  

  Мярка 2.6. Благоустройство 

на публични пространства 

(площади, градини, зелени 

площи) и осигуряване на 

повече места за отдих  

99536        

28  Извършване на дейности  по 

почистване, озеленяване и 

създаване на зона за отдих в   
Кметство Китанчево  

6484  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Китанчево, община 

Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 

около  
1350 души  

29  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в с. Средоселци  

8365  05.2016- 
10.2016  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в 

с.Средоселци, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 284 

души  
30  Извършване на дейности   9395  05.2017- Предприятие  Подобряване  

 

 по почистване,озеленяване и 
създаване на зона за отдих в  
Кметство с. Къпиновци  

 10.2017  за управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

състоянието на 

обществени площи в 

с.Къпиновци, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 228 

души  
31  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 
и създаване на зона за 
отдих в   
Кметство Китанчево  

6484  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на 

околната среда  
 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Китанчево, община 

Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 

около  
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1350 души  

32  Създаване на зона за отдих  

спорт и игри в с.Яким Груево  
9960  2020  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Яким Груево, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 307 

души  
33  "Да почистим и облагородим 

парково пространство и да 

създадем зона за отдих  и 

игри в с.Духовец  

9957  2020  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Духовец, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

жители на селото – 480 

души  
34  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в  ОУ ,,Христо Ботев" 

с.Китанчево  

4999  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в  
с.Китанчево, община 

Исперих, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 67 

ученици в ОУ ,,Христо 

Ботев" с.Китанчево  
35  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в   ЦДГ„ Дора Габе” 

с.Лудогорци  

4933  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
с.Лудогорци, което 
оказва пряко 
положително  
въздействие на всички 45 

деца в ЦДГ„ Дора Габе” 

с.Лудогорци  
36  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в  ЦДГ 

„Радост.”с.Свещари  

4933  05.2014- 
10.2014  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на 

околната среда  
 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Свещари, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 35 

деца в ЦДГ „Радост” 

с.Свещари  
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37  Извършване на дейности  по 

почистване,озеленяване и 

създаване на зона за отдих в  

ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Вазово  

4490  05.2015- 
10.2015  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в 
с.Вазово, община 
Исперих, което оказва 
пряко положително 
въздействие на всички 
83 ученици в ОУ  
"Н.Й.Вапцаров" с.Вазово  

38  Извършване на дейности  по 
почистване, озеленяване и 
създаване на зона за отдих в   
ЦДГ "Незабравка"с.Голям  
Поровец  

4959  05.2015- 
10.2015  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Голям Поровец, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

25 деца в ЦДГ 

"Незабравка" с.Голям 

Поровец  
39  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в ОУ ,,Христо Ботев" 

с.Лудогорци  

5000  05.2017- 
10.2017  

  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на 

обществени площи в 

с.Лудогорци, което 

оказва пряко 

положително 

въздействие на всички 

98 ученици в ОУ ,,Христо 

Ботев" с.Лудогорци  
40  Извършване на дейности  

по почистване,озеленяване 

и създаване на зона за 

отдих в ЦДГ "Детелина" 

с.Делчево  

4692  05.2017- 
10.2017  

Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Делчево, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

15 деца в ЦДГ 

"Детелина" с.Делчево   
41  проект „Екологична среда за 

децата в детската градина“ на 
ДГ „Щастливо детство“ с.  
Китанчево  

4932  2019  Предприятие за 

управление на 

дейностите  
по опазване на 

околната среда  
(ПУДООС)  

  

42  Почистване,озеленяване и 

създаване на зона за отдих в 

ЦДГ "Кокиче" с.Йонково  

4988  2020  Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

Подобряване 
състоянието на 
обществени площи в  
с.Йонково, което оказва 

пряко положително 

въздействие на всички 

22 деца в ЦДГ "Кокиче" 

с.Йонково  
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43  Проект „Обичам природата и 

аз участвам“ -  ОУ - Подайва  
4965  2020  Предприятие 

за управление на 

дейностите  по 

опазване на  
околната среда  

 (ПУДООС)  

  

  Мярка 2.7. Трансформация 

на неизползваеми училищни 

и други обществени сгради 

за предоставяне на 

социални,  

        

 

 здравни и културни услуги      

            

  Мярка 2.8. Привличане на  
частни ресурси за 

изграждане на туристическа 

инфраструктура в селата със 

значими природни и 

исторически дадености  

  

  

      

            

  Мярка 2.9. Обезпечаване на 

селското население със 

здравеопазване и социални 

услуги, включително чрез 

обособяване на групи села с 

леснодостъпен водещ 

обслужващ център  

        

            

  Мярка 2.10. Осигуряване на 

разнообразни възможности 

за културен живот в селата, 

приоритетно чрез 

стимулиране на 

читалищната дейност  

272874        

44  Подобряване на 

съществуващи центрове за 

предоставяне на културни 

услуги - читалище "Елин 

Пелин 1930", с.Подайва, 

читалище "Пробуда 1929", 

с.Свещари и читалище  
"Н.Й.Вапцаров 1964",  
с.М.Йонково, общ.Исперих  
40/3/321/1322 от 4.08.2014 г.  

272874  08.2014-     
09.2015  

Стратегия за местно 

развитие мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на 

населените места.  

Подобрено състояние на 

културната 

инфраструктура в 

община Исперих  

  Мярка 2.11. Осигуряване на 

предпоставки и реклама за 

стимулиране на селското 

стопанство  
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  Мярка 2.12. Оптимално 

използване потенциала на 

земеделските територии, 

вкл. чрез увеличаване на 

площите с трайни 

насаждения и лозя  

        

            

  Мярка 2.13. Обновяване на 

промишлените територии и 

стопанските дворове на 

селата  

        

            

  Мярка 2.14. Популяризиране 

на рекреационните ресурси 

на селата от периферните 

територии  

        

 

            

  Мярка 2.15. Насърчаване 

развитието на 

биоземеделие, пчеларство и 

рибовъдство  

425614  
  

      

45  Изграждане и оборудване на 
предприятие за интензивно 
отглеждане на риба и 
зарибителен материал в гр.  
Исперих  

425614  2020-2022  Програма за морско 

дело и рибарство  
2014-2020  

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

конкурентоспособността 

на „ПИМ-ГР.ИСПЕРИХ“ 
ЕООД  

  Мярка 2.16. Привличане на 

частни инвестиции за 

обновяване на селски къщи 

и адаптирането им като 

къщи за гости  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
3: Равни възможности  

9967304        

  Мярка 3.1. Оптимизиране  
на системата за 

здравеопазване чрез 

инвестиции в здравната 

инфраструктура и 

гарантиране достъпа до 

здравно обслужване за 

всички социални групи и за 

всички населени места  

1476492        

http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010406/0/OPProfile
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46  “Подобряване 

възможностите за 

долекуване на населението в 

Община Исперих чрез 

модернизация на "МБАЛ - 

Исперих" ЕООД”  

1476492  12.2013- 
12.2015  

ОП "Регионално 

развитие 2007-2014"  
Резултатите от проекта 
оказват пряко 
положително 
въздействие върху 
цялото население на 
община Исперих–около  
20000 души   

  Мярка 3.2. Обновяване на 

социалната инфраструктура 

в населените места  

1577259  
  

      

47  “Изграждане на център за 

отдих, свободно време и 

социални услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания в 

гр. Исперих”  

445525  08.2013- 
10.2015  

Стратегия за местно 

развитие  
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”  

Услугите на центъра се 
ползват текущо между  
800 и 900 души  

48  “Подобряване на център, 

предоставящ социални 

услуги за възрастни хора и 

хора с увреждания в гр. 

Исперих”  

109713  
  

2013-2015  Стратегия за местно 

развитие  
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”  

Услугите на подобрения 
център се ползват 
текущо от 800 до 900 
жители на община  
Исперих  

 

49  Модернизиране на 

кухненското оборудване и 

обзавеждане на Домашен 

социален патронаж, 

гр.Исперих  

22026  2017  Фонд „Социална 

закрила“  
Закупуване на 

допълнително 

оборудване за ДСП в 

гр.Исперих  

50  „Разкриване на Център за 
подкрепа на лица с 
увреждания и техните 
семейства, включително с 
тежки множествени 
увреждания в гр. Исперих“.      
договор № 

BG05M9OP0012.061-0003-С01  

999995  02.07.2020 -  
02.10.2022  

ОП “Развитие на 
човешките ресурси  

2014-2020 г.“ 
Процедура  

BG05M9OP001-2.061  
„Подкрепа за лицата с 

увреждания -  
Компонент 2  

Услугите на центъра се 

ползват текущо от 90 

лица и техните 

семейства 

  Мярка 3.3. Изграждане на  
липсващата инфраструктура 

за деинституционализация 

на социалните грижи  

1009704        
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51  "Изграждане на социална 

инфраструктура, предлагаща 

услуги за деца в риск на 

територията на община 

Исперих" - "Център за 

настаняване от семеен тип" и  

"Дневен център за деца с 

увреждания"  
  

909716  2013-2015  Програма за развитие 

на селските райони-

2007- 
2013  

Мярка 321“Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските  
райони”  

 Повишаване на 

качеството на живот на 

деца и младежи  от 

институции и уязвими 

групи  от населението 

чрез подобряване на 

достъпа им до 

алтернативни грижи и 

услуги в среда  близка 

до семейната и в 

общността на 

територията на община 

Исперих  
52  Обзавеждане и оборудване 

на съществуващ Дневен 

център за деца с увреждания 

в  гр.Исперих и обособяване 

на детски и спортни 

площадки в прилежащото 

дворно пространство  

99988  30.01.2018  - 
30.07.2019  

ОП „Региони в растеж 

2014-2020 г.“  
Услугите на подобрения 

център се ползват от 141 

деца в риск. Социалното 

заведение има персонал 

41 лица.  

  Мярка 3.4. Продължаване на 

инициативите за социално 

включване, достоен живот и 

пълноценна заетост на 

групите в неравностойно 

положение  

2774564        

53  “Интеграция на деца и 

младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални 

услуги в община Исперих”  

266424  01.04.2014 - 
30.10.2015  

ОП "Развитие на 

човешките ресурси 

2007-2013г."  

Бюджетна линия   
BG051PO001-5.2.12 "Да 

не изоставяме нито 

едно дете” – Компонент 

2  

Предоставяните 

социални услуги се 

ползват от 123 деца и 

техните семейства;  
По проекта работят 32  
специалисти и външни  
консултанти  

54  “Превенция и реинтеграция  

на деца в риск”  
Договор  № Д03  
362/25.07.2014 г.  

317098  2014-2016  Финансов механизъм на 

Европейското 

икономическо  
пространство 

20092014г.  
Програма BG06 „Деца и 

младежи в  
риск”Компонент 2  

„Деца в риск”  

Дейностите по проекта 

обхващат 679 деца и 69 

души персонал в 

детските градини на 

община Исперих  

 

55  Нови възможности  

за грижа  
353302  2015-2016  Оперативна програма  

„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Дейностите по проекта 

включват социални 

услуги, които се 

предоставят от 108 лични 

асистенти за 116 

потребителя  
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56  Проект BG05M9OP001-

2.0020158 – С001 

„Алтернатива за независим 

живот“  

500000  2015-2016  Оперативна програма  
„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Дейностите по проекта 

включват социални 

услуги, които се 

предоставят от 50 лични 

асистенти, 20 домашни 

помощници и 3 

специалисти за 70 

потребителя  
57  "Осигуряване на топъл обяд -  

2016"BG05FMOP001-3.002  
306152  02.05.2017 - 

31.12.2019  
Оперативна програма 

за храни и/или основно 
материално  

подпомагане“, Фонд за  
Европейско 

подпомагане на най - 

нуждаещите се лица  

Предоставяните 

социални услуги се 

ползват от 140 жители на 

община Исперих  

58  Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания  

175359  01.06.2019-  
01.09.2020  

ОП ,,Развитие на 
човешките  

ресурси”2014-2020 
Приоритетна ос 2  
,,Намаляване на 

бедността и  
насърчаване на  

социалното включване“  

В рамките на проекта са 
назначени 20 социални  
асистенти и 5 

медицински 

специалисти, които 

предоставят  почасови 

мобилни 

здравносоциални 

услуги по домовете на 

лица с увреждания и 

възрастни хора над 65 

години в невъзможност 

за самообслужване, 

общо на 90 

потребители.  
59  Социално-икономическа 

интеграция  на 

маргинализираните 

общности в Община Исперих  

199994  01.12.2019-  
01.01.2021  

ОП „Развитие на 
човешките  

ресурси”2014-2020  
BG05M90P001-2.033  

МИГ Исперих  
,,Социално – 

икономическа 
интеграция на  

маргинализирани 

общности“  

Дейностите по проекта 

обхващат 230 

представители на 

ромската общност  

60  Проект № BG05M9OP001- 
2.040-0028   
„Патронажни грижи за 

независим и достоен живот”  

175359  01.06.2019 –  
01.09.2020  

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020 Процедура 

BG05M9OP001-2.040  
„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 2”  

Дейностите по проекта 

обхващат 20 асистенти и 

5 медицински лица, 

които предоставят 

социални услиги на 90 

потребители   

61  „Патронажни грижи за 

независим и достоен живот”  
60430  02.09.2020-  

02.02.2021  
Процедура  

BG05M9OP001-2.103  
“Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 4”  

Дейностите по проекта 

обхващат 77 

потребители 
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62  „Патронажни грижи за  134070  21.04.2020- Оперативна програма  Дейностите по проекта  

 

 независим и достоен живот”   31.12.2020  „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 -2020  
BG05M9OP001-2.101  

„Патронажна  грижа за 
възрастни хора и лица с  
увреждани -Компонент  

3”  

обхващат 168 

потребители  

63  Предоставяне на топъл обяд 

у дома в условията на 

извънредна ситуация 2020  

67802  04.05.2020 -  
31.12.2020  

Целева програма 
"Предоставяне на топъл 
обяд у дома в условията 
на извънредна ситуация  

2020" на Агенцията за 

социално подпомагане  

Дейностите по 

проекта обхващат 140 

потребители  

64  ,,Подкрепа за равен достъп 

до дигитална образователна 

среда за деца и младежи в 

Комплекс  за социални услуги 

,,Лудогорие“,  град Исперих“  

18770  

  

02.05.2017 - 
31.12.2019  

Фонд 
"Социална 
закрила"  
Целева 
програма за  

подпомагане  
образователния 

процес  
на децата и 

младежите,  
настанени в социални  

услуги  

Дейностите по проекта 

обхващат 38 деца, 

настанени в 

институцията  

65  Проект „Овластяване на 

жените от уязвимите 

общности чрез разширяване 

на мрежата от Майчини 

центрове в Община Исперих“  

199804  2019-2021  Оперативна програма  
„Развитие на човешките 

ресурси” 2014 -2020  

Проект на Народно 

читалище 

„РОМАВАЗОВО-2007“ 

за социално-

икономическа  
интеграция на 

маргинализирани 

общности  

  Мярка 3.5. Осигуряване на 

възможности за заетост на 

младежи, безработни лица и 

групи в неравностойно 

положение, насърчаване на 

социалните предприятия  

1456043        

66  Устойчиви работни места в 

„АХИНОРА” АД  
151279  2016-2017  ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020  

Стартиране на устойчива 

заетост и създаване на 

нови работни места  
67  Предприемачеството - 

перспектива за успешно 

развитие  

70683  2019-2020  ОП „Развитие на 
човешките ресурси”  

2014-2020  

 Осигуряване  на  
специализирана 
подкрепа и услуги за 
потенциални  
предприемачи и 
стартиращи фирми на 
територията на МИГ – 
Исперих. Проектът се 
изпълнява от СНЦ  
„Зорница“  

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
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68  „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих“          

889980  2019-2021  ОП „Развитие на 
човешките ресурси” и  

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен растеж”  

Дейностите по проекта 
включват 50 лица 
регистрирани в 
Дирекция  
 „Бюро  по  труда“.  
Резултатите се изразяват 

в следното: 50 човека 

повишили мотивацията 

си за активно поведение 

на пазара на труда; 50 

човека, придобили 

знания и умения за 

ориентиране на пазара 

на труда; 50 човека с  

 

     повишена самооценка и 
умения за справяне с 
предизвикателствата на 
работното място. 59 
лица от целевата група, 
наети на трудово 
правоотношение като 
общи работници  за 
период от 12 месеца към 
Общинска  
администрация Исперих  

69  Проект BGО5М90PО011.005-

0001„Обучения и заетост за 

младите хора  

215334  2020-2021  Оперативна програма  
„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Дейностите по проекта 

включват обучения за 70 

младежи на възраст до 

29  
г.  

70  Проект „Успехът обича 

предприемчивите“  
63414  2020-2021  Оперативна програма  

„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Подобряване на 
квалификацията на 
работници и 
служители  
във фирма „ФАСТ  
АКАУНТИНГ“ ЕООД  

71  
  

Проект „Виртуален инкубатор 

за местни предприемачи“  
65353  2020-2022  Оперативна програма  

„Развитие на човешките 

ресурси”  
2014–2020  

Създаване на условия за 

развитие на устойчив 
бизнес на територията на 

община Исперих и 
увеличаване броя на 

започналите 
самостоятелна стопанска 
заетост лица от целевите 

групи – безработни, вкл.  
трайно над 29 г., със 

средно и по-високо 

образование и 

професионална 

квалификация. Проектът 

се изпълнява от СНЦ  
„Зорница“  
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  Мярка 3.6. Подсилване на 

връзките между 

предоставянето на грижи в 

общността и осигуряването 

на възможностите за заетост 

на безработни лица  

  

  

      

            

  Мярка 3.7. Обновяване на 

образователната 

инфраструктура и 

подобряване на качеството и 

привлекателността на 

професионалното 

образование  

1643811        

72  Ремонт, оборудване и 

обзавеждане  на ПГСС „Хан 

Аспарух“, гр.  
Исперих ,Договор №  
BG16RFOP001-3.002-

0018C01/09.12.2016  

1298458  09.12.2016  - 
09.12.2018  

ОП „Региони в растеж  
2014-2020, Процедура   
BG16RFOP001-3.002  

„Подкрепа за 
професионалните  

училища в Република  
България“  

Подобряването на 

техническото състояние 

на ПГСС „Хан Аспарух“, 

гр. Исперих оказва 

положително 

въздействие върху 

всички 463 ученици, 43 

учители и персонал на 

учебното заведение  

 

73  Проект “Образователна 

интеграция на учениците  от 

етническите малцинства в 

община Исперих“  

345353  ОП “Наука и 

образование  
 за  

интелигенте 
н растеж  

2014-2020“  

  ОП “Наука и  
образование  

за интелигентен растеж  
2014-2020“  

В дейностите по проекта 
за включени 159 
преподаватели и 1318 
ученици в община  
Исперих  

  Мярка 3.8. Прилагане на 

метода „учене през целия 

живот” за повишаване на 

образователното равнище и 

квалификацията на 

възрастни лица  

29431        

74  По-добри умения за работа 
на персонала на „ЕДЖЕ  
ТЕКСТИЛ“ ЕООД  

29431  2020-2021  ОП “Развитие на 

човешките ресурси”  
Подобряване 

квалификацията на 

работниците и 

служителите  

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
4: Ресурси и продукция  

46503526        

  Мярка 4.1. Осигуряване на 

ресурси за обновяване и 

изграждане на липсващите 

елементи на системите за 

събиране, отвеждане и 

пречистване на отпадъчните 

води  

38301267        
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75  Проект  
BG161PO005/10/1.11/02/16   
Интегриран проект за водния 

цикъл на гр.Исперих  

38301267  2012-2014  Оперативна програма  
„Околна среда“ 

20072013  

Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни 

води в агломерации над 

10 000 е.ж.  

  Мярка 4.2. Рекултивация и 

определяни на подходящи 

нови функции на нарушени 

територии (сметища, 

нефункциониращи 

находища за инертни 

материали)  

912324        

76  „Закриване и рекултивация  

на общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000106 в 

землището на с. Лъвино, 

общ.Исперих”  

912324  2015-2017  Предприятие за 
управление на  

дейностите по опазване 

на  
околната среда  

(ПУДООС)  

Подобряване 

състоянието на околната 

среда на територията на 

община Исперих  

  Мярка 4.3. Въвеждане на 

система за управление на 

отпадъците, която е в 

съответствие със 

съвременните екологични 

изисквания и покрива 

територията на цялата 

община  

        

            

  Мярка 4.4. Внедряване на 

мерки за повишаване 

качеството на атмосферния 

въздух и понижаване 

шумовото замърсяване  

        

            

  Мярка 4.5. Оптимизиране          

 

 на транспортната система в 

общината при осигуряване 

на достъпен обществен 

транспорт и условия за 

разнообразни форми на 

придвижване (автомобилно, 

пешеходно, велосипедно)  

    

            

  Мярка 4.6. Повишаване на 
енергийната ефективност на 
административни, 
производствени и  
многофамилни жилищни  
сгради  

3907253        
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77  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.1 

вх. А,Б,В,Г и Д  

1261806  2015-2017  Национална програма 
за енергийна 

ефективност на 
многофамилни  

жилищни сгради приета 
с ПМС №18/02.02.2015  

г.  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 110 

апартамента  

78  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.3 

вх. А,Б и В  

788060  2015-2017  Национална програма 
за енергийна 

ефективност на 
многофамилни  

жилищни сгради приета 
с ПМС №18/02.02.2015  

г.  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 72 

апартамента  

79  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.7 

вх. А,Б и В  

908174  2018  Национална програма 

за енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 54 

апартамента   

80  Саниране по Национална 

програма за енергийна 

ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр.Исперих 

Ж.К."Васил Априлов ", бл.4 

вх. А,Б и В  

949213  2018  Национална програма 

за енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради  

 Цялостно санирана 

многофамилна жилищна 

сграда в общинския 

център гр.Исперих, 

включваща 54 

апартамента  

  Мярка 4.7. Производство на 

електроенергия от 

възобновяеми енергийни 

източници  

        

            

  Мярка 4.8. Осигуряване на 

предпоставки и реклама за 

стимулиране на хранително- 

вкусовата промишленост в 

общината  

        

            

  Мярка 4.9. Осигуряване на 

предпоставки и подкрепа за 

доразвитие на 

традиционните и 

конкурентоспособни 

преработващи  

3198058        

 

 промишлености      

81  Подобряване на 
конкурентоспособността на  
"Ахинора Стил" ООД  

384827  2018-2019  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

Модернизация и 

подобряване на 

производствения 

капацитет във фирма 

„Ахинора Стил" ООД  
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82  Повишаване на 

производствения 

капацитет на "Добруджа-

КИТ" АД  

389100  2018-2020  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

Повишаване на 

конкурентните пазарни 

позиции на 

"ДобруджаКИТ" АД, чрез 

подобряване на 

производствения 

капацитет  
83  Повишаване на на  

конкурентоспособността на 

"ЕКСТРИМ 2010" ООД  

378960  2019-2020  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

Модернизация и 

подобряване на 

производствения 

капацитет във фирма 

„Екстрим 2010" ООД  
84  Проект „Закупуване на нова 

техника“ на фирма 

„МилановГ“ ЕООД  

390007  2020-2021  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

  

Закупуване на ново 

производствено 

оборудване - 

специализирана 

автоматизирана линия за 

производство на 

висококачествено 

облекло.  
85  "Цех за преработка на 

костилкови плодове"  
1655164  2019-2022  Програма за развитие 

на селските райони 

2014- 
2020,  

Подмярка 4.2.  

 Изграждане на 
оборудване на 
производствена база на  
фирма „Агротайм“  
ЕООД  

  Мярка 4.10. Увеличаване 
гъстотата на  
икономическите субекти в 

индустриалните зони и 

създаване на нови малки и 

средни предприятия  

184624        

86  Изпълнени 25 проекта по  
ПроцедураBG16RFOP0022.073 

Подкрепа на микро и малки 

предприятия за 

преодоляване на 

икономическите последствия 

от пандемията COVID-19  

184624  2020  Оперативна програма  
„Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020  

  

Подобряване на 
икономическата 
устойчивост и запазване 
на работните места в 
малки и средни 
предприятия на 
територията на община  
Исперих  

  Мярка 4.11. Изготвяне и 
реализиране на 
маркетингова стратегия за 
привличане на инвестиции и 
нови икономически 
инициативи в община  
Исперих  

        

            

  Мярка 4.12. Оптимално  
използване на  
инвестиционния потенциал 

на общинската собственост  

        

            

 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
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  Мярка 4.13. Регламентиране и 

контролиране опазването на 

целостта и устойчивото 

оползотворяване на горските 

територии  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
5: Наследство и туризъм  

1020344        

  Мярка 5.1. Регламентиране на 

подход за интегрирано 

управление и развитие на 

културното наследство, 

креативните и туристическите 

индустрии, вкл. чрез 

координирана подготовка и 

прилагане на необходимите 

документи;  

        

            

  Мярка 5.2. Адекватно и 
законосъобразно управление и 
поддържане на защитените 
територии и  
зони  

        

            

  Мярка 5.3. Регламентиране на 

допустимите дейности и 

преустановяване заустването на 

отпадъчни промишлени води  

        

            

  Мярка 5.4. Гарантиране 

съответствието на 

консервационнореставрационните 

дейности с принципите за 

запазването на автентичността на 

наследството (Венецианска харта)  

        

            

  Мярка 5.5. Осигуряване на 

подходи и средства за 

съхраняване единството и 

автентичността на историческите 

резервати, комплекси и ансамбли 

(групови културни ценности)  
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  Мярка 5.6. Разработване на 

програма и осигуряване на 

средства за реновиране и 

социализация на археологически 

и архитектурни културни ценности 

в градовете и селата  

        

            

 

  Мярка 5.7. Осигуряване на 

по-добри условия за 

разнообразен културен 

живот на населението и 

повече складови и 

експозиционни площи за 

културните институции 

предимствено чрез 

реновиране на исторически 

сгради  

700839        

87  Ремонт на Църква „Св.  
Архангел Михаил“ село  
Голям Поровец, община  
Исперих  

305300    ПРСР 2014-2020 

Подмярка 7.2 и 7.6  
Подобряване 

техническото състояние 

на културен паметник в 

община Исперих  

88  Равен  достъп  на хората 

с увреждания до 

културния живот на град  

Исперих  

8844  10.2019 -  
06.2020  

Агенцията за хората с 

увреждания  
Дейностите по проекта 
обхващат 400 лица с 
увреждания на  
територията на община  
Исперих  

89  Ремонт и оборудване на 

център за предоставяне на 

културни услуги – читалище  
„Съзнание – 1891“  

гр.Исперих  

386695  09.12.2016 

09.12.2018  
Програма за развитие 

на селските райони 

2014- 

2020 г., подмярка 7.2  

 Изпълнението на 
дейностите по проекта 
оказват пряко  
положително  
въздействие по 

отношение на 

предоставянето на 

културни услуги за 

цялото население на 

град Исперих – около 

8000 души  

  Мярка 5.8. Формиране, 

обозначаване и 

популяризиране на мрежа 

от общински туристически 

маршрути на основата на 

съществуващите културни и 

еко маршрути  

319505         
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90  “Исперих - Разград - Попово: 

Път на древни култури и 

традиции”  

319505  02.2013- 
02.2015  

ОП “Регионално 

развитие 2007-2013г.”, 

схема  
BG161PO001/3.203/2012 

“Подкрепа за развитие 

на  
регионалния  

туристически продукт и 

маркетинг на 

дестинациите ІІ”  

Развитие на регионален 
туристически продукт в 
общините  
Разград, Попово, 

основан на природното, 

културно и наследство и 

постигане на 

ефективност 

регионалния  

Исперих,  

историческо  

по-висока 
на 

маркетинг  

     посредством прилагане 

на интегриран подход  

  Мярка 5.9. Активно 

използване на открити 

публични пространства за 

културни събития и дейности  

        

            

  Мярка 5.10. Провеждане на 

маркетингова стратегия 

спрямо националното и 

наднационалното ниво, 

която представя пълното  

        

 

 многообразие на 

историческото и природно 

наследство в общината (вкл. 

формираната мрежа от 

туристически маршрути)  

    

            

  Мярка 5.11. Разполагане на 

средства за туристическа 

информация и ориентация, 

следващи туристическите 

маршрути  

        

            

  Мярка 5.12. Подобряване на 

туристическите услуги  
        

            

  Мярка 5.13. Опазване на 
разнообразното природно 
наследство и местните 
екологични коридори, при 
осигуряване на условия за  
екотуризъм  

        

            

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  
6: Управление, партньорства 

и връзки  

258478        
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  Мярка 6.1.  
Усъвършенстване на 

съществуващото електронно 

управление чрез 

разнообразяване на 

предоставяните услуги и 

обхващане на селата   

  

  

      

            

  Мярка 6.2. Разработване и 

прилагане на комплексна 

ГИС платформа, като 

неразделна част от 

електронното управление на 

общината  

        

            

  Мярка 6.3. Формиране на 

партньорски модел за 

съвместно взимане на 

решения и провеждане на 

конкретни инвестиции за 

обновяване на публичните 

пространства и 

многофамилните жилищни 

структури  

251641        

91  Креативна и резултатна 
администрация на Община  
Исперих  

179687  2015  ОП „Административен 

капацитет“  
Основни дейности: 

Обучение по Лични 

умения за ефективно 

управление ; обучение 

по прилагане на Правото 

на ЕС в България; 

обучение "Екипна 

ефективност", обучение 

"Работа със специфични 

групи"  
92  “Подобряване ефективността  71954  2015  ОП „Административен  Изготвяне на  
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 и ефикасността от работата 

на 
Общинска администрация  
Исперих”  

   капацитет“  функционален анализ на 
Общинска  
администрация Исперих; 
разработване на 
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; провеждане на 

две съпътстващи 

обучения за прилагане 

на новите правила  

  Мярка 6.4. Стимулиране 

активен и открит диалог 

между местната власт, 

неправителствения сектор и 

бизнеса за постигане на 

ефективен баланс между 

публичния и частния интерес  

  

  

      

            

  Мярка 6.5. Активизиране на 

междуобщинското 

сътрудничество за повече 

инициативи и инвестиции в 

сферата на транспорта, 

логистиката и конкурентните 

производства  

          

            

  Мярка 6.6. Създаване на 

партньорска мрежа между 

образователните 

институции, бизнеса и 

община Исперих за 

съвместно планиране на 

учебните програми и 

прилагане на метода „учене 

чрез работа”  

6837        

93  Младежки Еко форум за 

устойчиво развитие  
6837  2017  Европейска асоциация 

за местна демокрация и 

Национално сдружение 

на общините в РБ  

Дейности насочени към 

повишаване на 

екологичната култура на 

децата и младежите в 

общината, реализирани 

съвместно с местната 

власт и МИГ - Исперих  
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  Мярка 6.7. Стимулиране на 

сътрудничество между 

културните институции, 

креативната индустрия,  

        

 частните собственици и 
туристическия бранш, 
координирани от 
Общинската  
администрация в Исперих  

    

            

  Мярка 6.8. Подкрепа за 
създаване и изграждане 
капацитет на икономически 
клъстери на базата на 
широки партньорства между 
местната власт, бизнеса и  
неправителствения сектор  

        

            

  Мярка 6.9. Доразвиване и 

обогатяване на вече 

съществуващия 

междуобщински 

туристически продукт до 

общ регионален продукт  

        

            

   70 387 612   

  

Обобщената справка за общинските проекти показва, че за периода 2014-

2020 г. в община Исперих са изпълнени 93 проекти и дейности на обща стойност 

70 387 612  лева.   

За постигане на заложените цели най-съществен принос има Общинска администрация 

-  Исперих, която е привлякла най-много средства от европейските фондове за периода 

2014-2020 година. За изпълнение на ОПР са допринесли и проектите с така наречените 

„меки мерки” на местните училища и социални институции. В партньорство с учебни 

и детски заведения са изпълнени общо 17 проекта. Бизнесът също изпълнява проекти и 

дейности, финансирани от ПРСР и ОПИК, включително по мерките за преодоляване 

последиците от пандемията COVID 19 в края на отчетния период.   

Общината е изпълнила 2 съвместни проекта с НПО. Няма международни проекти и 

дейности, както и съвместни проекти в условия на публично-частно партньорство с 

бизнеса.   

Изводът, който се налага от анализа на Таблица 23 е, че за отчетния 

период са  изпълнени 93 проекти и дейности на стойност 70 387 612 лева, което 

допринася за 129% техническо и 35% финансово изпълнение на ОПР. Община 

Исперих се справя много добре с   

реализацията на плана на база заложени и изпълнени проекти, обекти и 

дейности.  
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Местният бизнес, земеделски производители и предприятия са изпълнили 

през отчетния програмен период 29 проекта на стойност 4 468 511 лева, с което 

са допринесли за около 31% от техническото и 6,35% от финансовото изпълнение 

на ОПР.   

Бизнесът се справя много добре и е достатъчно активен при 

кандидатстването за финансиране на проекти от европейските фондове.  

Липсва информация за частните инвестиции на местния бизнес за периода 2014-2020 

г., така че вероятно приносът му в общата реализация на плана е много по-голям.   

Реалното финансово и техническо изпълнение на плана не може да бъде измерено 

точно. В настоящата последваща оценка ще представим събраните данни за проектите 

на частния сектор, за които има официална информация, за да оценим общия напредък 

и постигнатите резултати и въздействия върху целевата територия и нейното 

население.  

По информация и Справки на ДФ „Земеделие” за отчетния период по 

ПРСР на територията на община Исперих са изплатени средства по 11 проекта на 

обща стойност 7 135 551 лева.   

Проверка в ИСУН показва, че за 2014-2020 година за района на община 

Исперих има регистрирани 62 договори за финансиране на проекти с 43 различни 

бенефициенти на обща стойност 11 672 368,72 лева.  

За база в последващата оценка на ОПР за степен на постигане на съответните цели и 

устойчивост на резултатите са взети шестте приоритетни области на плана и 

съответните мерки към тях. След направения подробен анализ на реализираните 

проекти по изпълнението на ОПР на Община Исперих за периода 2014-2020 г. бяха 

изведени следните конкретни данни за  

постигнатия напредък по стратегически и специфични цели, както следва:   

Изпълнение на Приоритетна област 1: Фокуси на растеж   

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 1 са изпълнени 20 проекта за 7 605 

266 лева.   

Това са проекти и дейности за ремонт на общински пътища и улична мрежа, 

благоустрояване на публични пространства, зони за спорт и отдих.  

За този приоритет в ОПР са заложени 9 проекта за 42 837 хил. лева. 

Анализът показва 222% техническо преизпълнение и около 17,75% финансово 

изпълнение на Приоритет 1 в края на периода. Следва да се даде отлична оценка 

на техническото и задоволителна на финансовото изпълнение на приоритета. 

Като цяло общата оценка за постигнатия напредък в това направление е добра. 

Причината за слабото финансово изпълнение е в завишените прогнозни цени и 
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липсата на мащабни инфраструктурни проекти на големи стойности в рамките 

на отчетния период.  

Изпълнение на Приоритетна област 2: Села и периферни територии   

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 2 са изпълнени 25 проекти и дейности 

на обща стойност 5 032 694 лева.   

Проектите в това направление са предимно за подобряване водоснабдяването в 

населените места на общината, мерки за енергийна ефективност в общински сгради, 

ремонт на читалища и проекти за развитие на селското и рибното стопанство.  

За това приоритетно направление в ОПР на община Исперих за периода 2014-2020 г.  

са заложени 12 проекти и дейности на обща стойност 8 600 хил. лева. Анализът 

показва отлично техническо изпълнение на Приоритет 2 от 208% спрямо 

заложеното в плана и много добро финансово преизпълнение – 58,52% в края на 

периода. На етапа на последваща оценка може да се обобщи, че в това 

направление е постигнато много добро общо изпълнение.  

Изпълнение на Приоритетна област 3: Равни възможности  

През период 2014-2020 г. по Приоритет 3 са изпълнени най-много проекти и 

дейности - 29 на обща стойност 9 967 304 лева.  

Изпълнените проекти в това направление са за обновяване на образователна, социална 

и здравна инфраструктура, инициативи за социално включване на групи в 

неравностойно положение и осигуряване на работни места.  

В програмата за реализация на ОПР по този приоритет са заложени най-

много проекти и дейности – 25 на обща прогнозна стойност 44 208 000 лева.  

Анализът показва 116% (отлично) техническо преизпълнение на 

Приоритет 3 и около 22,55% (задоволително) финансово изпълнение спрямо 

заложеното в плана. На етапа на последваща оценка може да се обобщи, че в 

това направление е постигнато  много успешно общо изпълнение на база брой 

реализирани проекти и усвоени средства през програмния период 2014-2020 г.  

Изпълнение на Приоритетна област 4: Ресурси и продукция   

През програмен период 2014-2020 г. по Приоритет 4 са приключени 12 проекти 

и дейности на обща стойност 46 503 526 лева.  

В рамките на този приоритет са изпълнени проекти и дейности за рекултивация на 

общинско депо и саниране на многофамилни жилищни сгради. Тук се включват и 

проектите на местния бизнес за технологична модернизация на предприятията и 

средствата, получени за предотвратяване на икономическите последици от пандемията 

от коронавирус. Предприятията са били много активни при кандидатстване с проекти 

по процедурата на ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. По схемата се 
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финансирани общо 25 проекта на територията на община Исперих, които в Таблица 23 

са обединени в 1 ред, тъй като стойностите им не са големи и са по-скоро финансов 

стимул, а не чисти инвестиции.  

Анализът на напредъка по Приоритет 4 показва, че е постигнато отлично 

техническо изпълнение – 133% и 64,46% или много добро финансово изпълнение на 

база заложените в ОПР – 9 проекта за 72 143 000 лева. На етапа на последваща 

оценка може да се обобщи, че в това направление е постигнато най-добро общо 

изпълнение през програмния период. Следва да се направи уточнение, че данните 

са условни, тъй като няма  

информация за точния брой проекти, дейности и инвестиции на частния сектор. 

Вероятното изпълнение на Приоритет 4 е много по-голямо, но трудно може да 

бъде измерено точно.   

Изпълнение на Приоритетна област 5: Наследство и туризъм  

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 5 са изпълнени само 4 проекта за 1 020 344 

лева. Проектите са за ремонт на църковен храм и за подобряване достъпа на хората с 

увреждания до културния живот в общината и др.  

Анализът на степента на постигане на Приоритет 5 показва 80% 

техническо и 6,78% финансово изпълнение спрямо заложеното в ОПР. За опазване 

на културното наследство и развитието на туризма в плана са заложени 5 

проекти и дейности за 15 052 000 лева. На етапа на последваща оценка може да се 

обобщи, че е постигнато умерено изпълнение на Приоритет 5 и предвид 

важността на туризма, като потенциал и  

възможности за генериране на растеж и заетост в общината – напредъкът е 

слаб.  

Изпълнение на Приоритетна област 6: Управление, партньорства и връзки  

През периода 2014-2020 г. по Приоритет 6 са изпълнени 3 проекта за 258 478 

лева.  

В програмата за реализация на ОПР по този приоритет са заложени 12 

проекти и дейности за 18 758 000 лева. Анализът на степента на постигане на 

Приоритет 6 показва 25% техническо и 1,38% финансово изпълнение. На етапа на 

последваща оценка може да се обобщи, че това е най-слабия приоритте на ОПР 

на община Исперих за отчетния период.  

ИЗВОДИ:   

В общия си вид стратегията за развитие на община Исперих с акценти – 

фокуси на  

растеж, инвестиции в икономиката, подобряване на инфраструктурата, равни 

възможности и развитие на човешките ресурси е уместна по отношение на 
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основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя в 

следващия програмен период 2021-2027 г.   

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на 

община Исперих за шестте приоритета на ОПР са заложени 72 проекта с 

инвестиции на обща стойност 201 598 000 лева, а в края на периода е отчетено 

общо изпълнение на 93 проекта за 70 387 612  лева. На тази база можем да 

обобщим, че на етапа на последваща оценка ОПР има 129% или отлично 

техническо изпълнение и добро финансово изпълнение –  

34,92%. На база възприетата Методика за качествена оценка на количествените 

показатели може да се даде добра обща оценка за цялостното изпълнение на 

Общинския план за развитие на община Исперих за програмен период 2014-2020 

г.  

 Обобщено можем да посочим Приоритетна област 4: Ресурси и продукция 

като най-успешна на етапа на последваща оценка на ОПР със средно 133% 

техническо и 65% финансово изпълнение. По този приоритет са привлечени най-

много средства -  46 504 хил. лева. На второ място по степен на постигане на 

целите в рамките на отчетния период се нарежда Приоритетна област: 3: Равни 

възможности с най-много приключени проекти и дейности – 29 броя на обща 

стойност 9 967 хил. лева или 116% техническо и около 23% финансово 

изпълнение. Може да се обобщи, че тук са и най-устойчивите резултати и ползи от 

реализираните инфраструктурни дейности и проекти с най-дълготраен ефект за 

целевата територия и нейното население.  

 Добрите резултати от изпълнението на ОПР се дължат на съвместните усилия на 

Община Исперих, образователни, културни институции и местния бизнес, които 

също са били активни в изпълнението на проекти и са допринесли за привличане 

на инвестиции, подобряване качеството на живот на населението и средата на 

обитаване в целевата територия. Изпълнението на плана е много успешно и 

вероятно е почти на 100% технически и значително над отчетените 35% 

финансово, но липсват данни и информация за всички инвестиции, проекти и 

дейности на частния сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат 

отчетени и включени в последващата оценка на плана.  
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ІV.  Оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси  

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на 

конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за 

развитие. Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими 

резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху 

целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението 

на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен 

потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на 

общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети 

интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за 

алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.   

4.1. Оценка за ефективност  

Оценката за ефективност на ОПР се изготвя на база заложените в документа 

индикатори (показатели) за мониторинг и преглед на тяхната измеримост, актуалност, 

съгласуваност и отношение към напредъка в изпълнението на плана.   

Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими 

резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху 

целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението 

на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен 

потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на 

общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети 

интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за 

алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.   

 За мониторинг и оценка на Общинския план за развитие на община Исперих са 

включени комплекс от индикатори, които оценяват напредъка в постигане на 

заложените Стратегически цели и Приоритети на плана.   

Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните 

стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на 

информация и степента на постигане на заложените желани крайни стойности. В ОПР 

на община Исперих дефинираните индикатори са посочени без начални и целеви 

стойности. За нуждите на оценката приемаме, че началните стойности са 0. На тази 

база се оценяват конкретните измерими показатели, за които има надеждна 

информация на етапа на последваща оценка. Степента на постигането им не може да 

бъде измерена в процент, тъй като липсват целеви стойности и за това е посочена в 

абсолютна сума към края на 2020 г.  

Таблица 24: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите на 

Плана за развитие на община Исперих за периода 2014-2020 г. по индикатори 

за наблюдение  

№  Индикатор  Мярка  
Отчетна 

стойност към 

2020 г.  

1.  
Дължина на общинските пътища в добро състояние (вкл. отлично), според 

класификацията на общината  км  17,33  

2.  Брой модернизирани производствени сгради  брой  5  

3.  Брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии  брой  Няма данни  
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4.  
Дял на произведената продукция в отрасъл транспорт и складови дейности, от 

общия за областта  
  Няма данни  

5.  
Брой предприятия, упражняващи икономическа дейност, транспорт, 

складиране и пощи”  брой  44  

6.  Брой реконструирани (обновени) публични пространства  брой  16  

7.  
Брой проекти, изпълнени в рамките на зоните за интегрирано градско 

възстановяване  
брой  1  

 

8.  Реализирани инвестиции в съществуващите индустриални зони  лева  Няма данни  

9.  Брой спортни площадки, отговарящи на европейските изисквания  брой  1  

10.  
Реализирани кампании за реклама на Исперих като място за инвестиции, 

образование и живеене  брой  0  

11.  Дял на хората с висше образование в общината  %  9  

12.  Произведена продукция от професионални дейности и научни изследвания  
Хил. 

лева  906  

13.  Приходи от дейност „селско, горско и рибно стопанство”  
Хил. 

лева  
129632  

14.  
Брой реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на техническа 

инфраструктура в селата  брой  2  

15.  Брой обществени сгради в селата, с внедрени мерки за енергийна ефективност  брой  3  

16.  Брой на обезлюдените села в общината  брой  0  

17.  Дял на земите с трайни насаждения от цялата площ на общината  %  5  

18.  Дял на обитаваните жилищата свързани с обществена канализация в селата  %  0  

19.  Брой легла в болничните заведения на 10 000 души от населението  брой  55  

20.  Капацитет на домовете за социални грижи  брой  22  

21.  Капацитет на социалните обекти от резидентен тип  брой  30  

22.  Брой ученици, записани в професионални гимназии  брой  394  

23.  
Брой лица обхванати от проекти за интеграция на рискови социални групи на 

пазара на труда  брой  339  

24.  
Дял на лицата с придобито поне основно образование на възраст между 30-69 

г.  
%  24  

25.  Реализирани проекти за подобряване на социалните услуги  брой  9  

26.  Дял на отсортирания отпадък от общото количество събран боклук в общината  %  17  

27.  Брой на пунктовете за наблюдение на шума, измерили нива в 68-72 dB  брой  0  

28.  Средногодишна норма на ФПЧ10  -  61,2  
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29.  Средногодишна норма на ФПЧ25  -  Няма данни  

30.  Брой превозени пътници в обществен транспорт/ годишно  брой  48000  

31.  Гъстота на фирмите на 1 000 човека  брой  29  

32.  Брой публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност  брой  8  

33.  Лица над 30 г. преминали (пре) квалификационен курс  брой  183  

34.  Наети на работа безработни след преминат (пре) квалификационен курс  брой  111  

35.  
Брой указателни табели в градската среда ориентирани към културното 

наследство  брой  2  

36.  Брой на установените културно - опознавателни маршрути  брой  3  

37.  Средногодишно проведени културни събития  брой  2  

38.  Приход от реализирани нощувки на едно легло годишно  лева  
Конфиденциални 

данни  

39.  Реализирани нощувки годишно  брой  6846  

40.  

Разработени и актуализирани документи (стратегии, планове и програми), 

регламентиращи интегрираното управление на културното наследство, 

защитените територии и зони.  
брой  8  

41.  Брой на предлаганите е-услуги в общината  брой  1  

42.  Брой реализирани проекти, съвместно със съседни общини  брой  0  

43.  Брой стажанти преминали стаж в общинската администрация  брой  14  

44.  Общински служители преминали курсове за повишаване на квалификацията  брой  20  

45.  Проекти реализирани съвместно с НПО  брой  2  

Данните в Таблица 24 представят оценката за ефективността на ОПР на община 

Исперих като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на определена 

стратегическа цел или приоритет на плана.  

 Индикаторите се отчитат като са представени отчетните данни към края на 2020 г. 

Някой показатели не могат да бъдат отчетени или за тях няма данни.  

Резултатите от оценката по индикатори за 2020 г. показват най-добър напредък в 

постигането на Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, 

обезпечени с качествени публични услуги и добро управление. За това свидетелстват 

индикаторите, измерващи подобрената техническа инфраструктура, ремонтирани и 

обновени обществени сгради, облагородени публични пространства, подобряване 

квалификацията на администрацията и улесняване достъпа до публични услуги и др.  

На второ място се нарежда Стратегическа цел 1: Икономически растеж, 

основан на допълващи се дейности и продукти, местно предприемачество външни 

инвестиции и активна връзка между образование и бизнес. За постигане на тази цел са 

допринасят следните факти:   
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Местната икономика се развива устойчиво през последните години. Значително се 

увеличават произведената продукция и нетните приходи от продажби на местните 

фирми. Нараства предприемаческата активност на земеделските производители за 

усвояване на средства от ПРСР и на индустриалния сектор за проекти по ОПИК. 

Безработицата в общината намалява, създават се нови работни места. Почти всички 

деца са обхванати в образователната система и намалява броят на преждевременно 

напусналите училище. Развиват се успешно нови видове качествени социални услуги. 

Повишават се квалификацията и качеството на работната сила. Насърчават се местни 

инициативи за заетост и социално включване на хората в неравностойно положение.  

На трето място, според оценката по индикатори е изпълнението на Стратегическа цел 

2: Висока популярност на съхранено и изявено многообразие на природното и 

културното наследство. Реализират се редица екологични проекти в областта на 

опазване на околната среда и управление на отпадъците. Създадени са културно-

познавателни маршрути, ежегодно се организират традиционни културни събития с 

регионален и национален характер.  

На четвърто място е Стратегическа цел 4: Засилена роля на инициатор на 

междуобщинско сътрудничество и продукти.   

За някой от индикаторите на етапа на изготвяне на настоящия доклад няма данни или 

са неизмерими и е възможно постигнатия напредък в изпълнението на някой цели да е 

по-голям.   

ИЗВОДИ:  

  Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикаторите за наблюдение 

показва подобряване на икономическото развитие на община Исперих, частично 

обновяване на инфраструктурите, насърчаване на заетостта, грижа за опазването 

на околната среда и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от 

прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт на 

пътища, улици, обновяване на водопроводи, ремонти на обществени сгради, 

детски и спортни площадки и др. На следващо място са инвестициите в развитие 

на социални услуги и в обучения и преквалификация и успешна реализация на 

пазара на труда на човешките ресурси.  

Безработицата през 2020 г. е 13,5% и се увеличава с около 1,3% спрямо 

2019 г., но е със 7 пункта по-ниска от тази през базовата 2014 г. Остават нерешени 

проблемите с привличане на достатъчно инвестиции за създаване на нови 

работни места и задържане на младите хора в района. Кризата с коронавирусът 

COVID 19 през 2020 г. поставя на сериозни изпитания икономическата, здравната 

и социална система в общината.  Отчитайки видимите, реални резултати от 

изпълнението на ОПР и техния ефект върху населението и целевата територия 

можем да дадем добра обща оценка в изпълнението на плана за 2020 г. на база 
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индикаторите за въздействие и резултат, въпреки пандемията, извънредните 

разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка.  

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в ОПР и 

показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи 

изпълнението на Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, 

обезпечени с качествени публични услуги и добро управление. Отчитайки 

видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху 

населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност за 

периода 2014-2020 г. На база индикатори ОПР на община Исперих бележи много 

добро изпълнение на етапа на последваща оценка.   

4.2. Оценка за ефикасността на използваните ресурси  

Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи 

(финансови средства). Колкото вложените разходи са по-малки, а постигнатите 

резултати позначими, толкова по-ефикасни са действията. Докато ефективността дава 

отговор на въпроса „дали са изпълнени нужните за подобряване състояните на 

целевата територия и нейното население проекти и дейности“, ефикасността дава 

отговор на въпроса, дали проектите и дейностите са изпълнени по икономически 

изгоден за обществото начин.  

Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между 

използваните ресурси при изпълнението на заложения ОПР за целия период от време 

20142020 г. Извършен е аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани 

от община Исперих, други организации и частни компании, финансирани със средства 

от бюджета на общината, структурни фондове на ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и 

други източници.  В тази част на последваща оценка ще разгледаме финансовото 

изпълнение на отделните приоритети на база сравнение между заложеното в 

Индикативната финансова таблица на ОПР и реално отчетеното изпълнение и 

инвестиции, както и броя на изпълнените проекти.  

На етапа на Последваща оценка /ПО/ най-високото финансово изпълнение от шестте 

Приоритета на ОПР на община Исперих има Приоритет 4 – 64,46% вложени средства 

спрямо планираните в Програмата за реализация на плана. На второ място по степен на 

усвоени средства, спрямо заложените е Приоритет 2 – 58,52% финансово изпълнение 

на етапа на ПО.   

Таблица 25: Обобщена оценка на изпълнението на ОПР на община Исперих за 

периода  

2014-2020 г. по приоритетни области  

Приоритетна 

област  

  

Прогнозен 

брой 

проекти  

Прогнозна 

стойност 

хил. лева  

Отчетен брой  
проекти  

2014-2020 г.  

Отчетна 
стойност на  

изпълнените 
проекти за  

2014-2020 г. 

хил. лева  

Техническо 
изпълнение в  

% за   
2014-2020 г.  

Финансово 

изпълнение  

в % за   
2014-2020 г.  

Приоритетна 

област 1  
9  42837  20  7605  222,22  17,75  
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Приоритетна 

област 2  
12  8600  25  5033  208,33  58,52  

Приоритетна 

област 3  
25  44208  29  9967  116,00  22,55  

Приоритетна 

област 4  
9  72143  12  46504  133,33  64,46  

Приоритетна 

област 5  
5  15052  4  1020  80,00  6,78  

Приоритетна 

област 6  
12  18758  3  259  25,00  1,38  

ВСИЧКО   72  201598  93  70388  129,17  34,92  

  

Трети е Приоритет 3 с 22,55% финансово изпълнение, а четвърти Приоритет 1 – 

17,75%. Най-малко вложени средства и финансово изпълнение отчитаме по Приоритет 

5 и Приоритет 6, съответно 6,78% и 1,38%.  

Графика 4: Финансово изпълнение на ОПР на етапа на ПО по приоритетни 

области в %  

  
  

Таблица 26: Индикативно разпределение на използваните финансови ресурси 

по стратегически цели на ОПР и източници  

Приоритетна област  
Прогнозна 

стойност хил. 

лева  

Отчетна 

стойност хил. 

лева  

Финансово 

изпълнение  

в%  

Източници на финаносви 

средства  
за изпълнените проекти за 

периода 2014-2020 г.  
хил. лева  

  
 

Приоритетна 

област 1  
42837  7605  17,75  4277  170  3159  

Приоритетна 

област 2  
8600  5033  58,52  2620  187  2226  
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Приоритетна 

област 3  
44208  9967  22,55  108  0  9859  

Приоритетна 

област 4  
72143  46504  64,46  4819  0  41685  

Приоритетна 

област 5  
15052  1020  6,78  9  0  1011  

Приоритетна 

област 6  
18758  259  1,38  0  0  258  

ВСИЧКО ЗА ОПР 

2014-2020  
201598  70388  34,92  11833  357  58198  

  

Данните в Таблица 26 показват същественият финансов принос на Европейските 

фондове за развитието на община Исперих, както по отношение на подпомагане на 

техническата и социална инфраструктури, така и за местната икономика и човешки 

ресурси.    

За мерките, свързани с изпълнението на ОПР на община Исперих, в периода 2014-2020  

г., реализирани със средства от републиканския бюджет и от бюджета на общината, 

информация е събрана чрез капиталови програми - уточнен годишен план и отчет за 

периода и Докладите за наблюдение на изпълнението на ОПР за отчетния период. 

Направено е аналитично обвързване на посочените в списъците проекти и дейности с 

приоритетите на ОПР на община Исперих. Данните позволяват разпределянето на 

вложения финансов ресурс по източници – републикански бюджет, общински бюджет 

и оперативни програми.   

Общо вложените в общинската територия средства от европейски фондове 

и програми са в размер на 58 198 хил. лева или 82,68% от средствата в 

изпълнение на ОПР  

за периода 2014-2020 г.  

Обобщено 100% от средствата за реализация на Приоритетна област 6 са с източник - 

Оперативни програми, ПРСР и фондове на ЕС (258 хил. лева).   

От Републикански бюджет са финансирани проекти и дейности за 11 833 хил. лева, а 

от Общинския бюджет проекти и дейности за 357 хил. лева.  

 Значителен принос за изпълнение на ОПР има местния бизнес, който изпълнява 

редица проекти, осъществени с финансовата подкрепа на ОПИК и ПРСР.   

Ефикасността на вложените средства не може да бъде измерена точно, тъй като се 

предполага, че има още инвестиции (най-вече частни), за които няма информация и 

данни.    

Сравнението на привлечените средства по приоритетни области с тези, планирани в 

индикативната финансова таблица на ОПР показва известен дисбаланс между 

планираните и привлечените средства, въпреки това общото финансово изпълнение от 

35% може да бъде оценено като добро, тъй като прогнозните цени са завишени и някой 

от мащабните инфраструктурни проекти не са реализирани.  

ИЗВОДИ:   

 Ефикасността най-общо е оценка на съответствието между разходите и 

очакваните ползи от направените инвестиции в различни проекти и дейности. 

Изпълнените проекти и постигнатите индикатори показват висока резултатност 
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в изпълнението на ОПР,  обвързана с подобрени показатели за интегрирано и 

устойчиво градско развитие.   

   Реализираните проекти в община Исперих имат пълно съответствие със  

стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите, приоритетите и 

мерките. За значителна част от мерките има преизпълнение на техническите 

стойности на реализираните проекти. Финансовите параметри на плана също 

имат високо изпълнение, като по-ниските проценти се дължат на завишените 

прогнозни стойности и ограничените източници на финансиране. Всичко това 

дава основание за положителна оценка относно съотношението между 

направените разходи и очакваните/постигнатите ползи от изпълнението на 

плана.  

 Отчитайки видимите, реални резултати от реализираните проекти и дейности и 

техния ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем добра 

обща ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР на община Исперих за 

периода 2014- 

2020 г.  

 Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на 

Приоритетни области 4 и 2, а най-слаба при Приоритетни области 5 и 6.   

 Основните източници на средства за изпълнение на плана са фондовете на ЕС – 

ПРСР, ОПРР,  ОПОС, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, по-малко финансиране е 

получено от национални фондове и програми на българската държава и средства 

от републиканския бюджет и общинския бюджет на Община Исперих.  

  

VI. Обобщени изводи  и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие  

Анализът на етапа на Последваща оценка показва изключително добри резултати в 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Исперих за периода 2014-

2020 г. В края на периода финансовото изпълнение на плана на база усвоени средства 

и инвестиции в целевата територия е 35% (70 388 хил. лева), а техническото 

изпълнение на база заложени и изпълнени проекти е 129% (93проекти и дейности).  

Изпълнението на плана е много успешно и вероятно технически е почти на 100%, 

предвид липсващите данни и информация за всички проекти и дейности на частния 

сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в 

последващата оценка. Финансовото изпълнение на практика също е поголямо, но не 

могат да бъдат отчетени всички частни инвестиции в целевата територия.  
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В общия си вид стратегията за развитие на община Исперих с приоритети – 

икономика, инфраструктура, околна среда, равни възможности и развитие на 

човешките ресурси е уместна по отношение на основните нужди и проблеми на 

целевия район и не следва да се променя през новия програмен период 2021-2027 г.    

В Община Исперих е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

Общината е натрупала значителен опит в разработването и изпълнението на проекти, 

но все още няма достатъчен финансов капацитет за съфинансиране на по-големи 

проекти и обекти. НПО и бизнеса не се търсят достатъчно активно като партньори и 

източници на информация, а техните проекти и дейности също допринасят за 

постигане целите на ОПР.   

Изпълнението на Общинския план за развитие е допринесло за подобряване живота на 

хората и на социално-икономическата ситуация в района като цяло.  

Основни изводи  

По отношение на проектите  

➢ значителен общ брой отчетени проекти, дейности и инициативи;  

➢ небалансираност между изпълнението на отделните стратегически цели;  

➢ ниска степен на изпълнение за някои стратегически цели и мерки поради 

липсата на приложим източник на финансиране през периода на изпълнение на 

ОПР;  

➢ значителен дял на привлечените средства от различни европейски източници за 

финансиране на проектите в ОПР – 83% от вложения финансов ресурс;  

➢ важна роля на собствените средства и централния бюджет, насочени 

приоритетно към техническата инфраструктура, вкл. изграждане на нова;  

➢ много висока активност на Община Исперих и местния бизнес за 

кандидатстване с проекти.  

По отношение на индикаторите  

➢ висока степен на изпълнение на целите и мерките на ОПР според отчетените 

индикатори;  

➢ подобрено социално-икономическо състояние на общината в края на отчетния 

период; Координация в изпълнението на плана  

➢ Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на 

ОПР е много добра;   

➢ Процесът на планиране, изпълнение и отчетност е бил координиран, 

всеобхватен и отворен/гъвкав;  

➢ Йерархична съподчиненост и съответствие със сродни стратегически документ 

от повисоко ниво;  



188 

 

➢ Координацията със секторните политики и програми на общината е добра;  

➢ Регионалното стратегическо планиране в общината е интегрирано с 

устройственото. Мониторинг  

➢ Планът не е актуализиран. Извършена е междинна оценка през 2017 г.;  

➢ Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна 

основа се осъществява чрез Годишни отчети, одобрявани от Общинския съвет.  

Препоръки за следващия програмен период  

Планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. се изработва за 

цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран 

подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

ПИРО, също както и ОПР се разработва за 7 – годишен период на действие, който 

съвпада с периода на действие на Интегрираната териториална стратегия за развитие 

на Северен централен район. Новият програмен период обхваща 2021 – 2027 г. 

Изведените препоръки са насочващи и нямат задължителен характер.  

Общи препоръки  

По отношение на съдържанието на проекти  

➢ Да се включат партньорски проекти със съседни общини и други 

заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез 

интегрирани териториални инвестиции;  

➢ Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с ясно 

определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, като 

фокусът на вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на 

публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на 

публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на 

услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;   

➢ Да бъдат ясно описани проектите с готови инвестиционни проекти и да бъде 

прецизирана възможността за реализиране на проекти на инженеринг, 

съобразно тяхното местоположение, източници на финансиране и др.  

➢ Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и 

приоритетните области с цел по-лесна проследимост на ефективността и 

ефикасността. По отношение на наблюдението и изпълнението  

➢ Да се приложи по-ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви 

стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО 
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индикаторите да бъдат съобразени с общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост.  

➢ Типът индикатор, за продукт или за резултат, следва да бъдат измерими и да 

обхващат физическите характеристики (параметри) по отношение реализацията 

на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да 

бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде обективна база за отчитане 

на напредъка на изпълнение на плана.  

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Четирите стратегически цели на ОПР Исперих 2014-2020 г. доказват пълен обхват и 

адекватност спрямо потребностите и възможностите за финансиране. Същото не важи 

за пониските нива на стратегическия пакет – мерките и проектите. Още в етапа на 

разработване е съществувал риска от неизпълнение на част от мерките. Някои от тях 

не са обезпечени с конкретни отговорници и тъй като не са в правомощията на 

Общинската администрация, съществуват предпоставки за пасивност по отношение на 

ресурсното и финансовото им обезпечаване.  

Общинският план за развитие на община Исперих 2014-2020 г. е идентифицирал 

правилно и пълно актуалните проблеми, нуждите и потенциалите на общината. 

Междувременно, в подкрепа на ОПР е разработен и приложен пакет от секторни 

стратегии и програми в различни области, чрез които Общината е реализирала 

различни проекти и инициативи.  

Стратегическите цели и приоритети на ОПР разкриват висока степен на съответствие 

тези на Стратегията „Европа 2020“, което означава, че стратегическият пакет на този 

план с изтекло действие е все още актуален.  

Обобщено можем да посочим Приоритетна област 4: Ресурси и продукция като 

найуспешна на етапа на последваща оценка на ОПР със средно 133% техническо и 

65% финансово изпълнение. По този приоритет са привлечени най-много средства -  

46 504 хил. лева. На второ място по степен на постигане на целите в рамките на 

отчетния период се нарежда Приоритетна област 3: Равни възможности с най-

много приключени проекти и дейности – 29 броя на обща стойност 9 967 хил. лева или 

116% техническо и около 23% финансово изпълнение. Може да се обобщи, че тук са и 

най-устойчивите резултати и ползи от реализираните инфраструктурни дейности и 

проекти с най-дълготраен ефект за целевата територия и нейното население. На второ 

място по степен на усвоени средства, спрямо заложените е Приоритетна област 2: 

Села и периферни територии с 58,52% финансово изпълнение на етапа на ПО. Най-

слаб е напредъка по Приоритетни области 5 и 6.   

Община Исперих е изпълнила успешно Общинския план за развитие за периода 

2014-2020 г., както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, 

така и от гледна точка на привлечени инвестиции и изпълнение на финансовата рамка 

на стратегическия документ. За реализацията на плана са работили активно всички 

заинтересовани страни – местната власт, общинската администрация, бизнеса, 

културни, образователни институции и др.  

Изграден е капацитет сред всички бенефициенти за успешно разработване, 

управление, изпълнение и приключване на проекти, финансирани от фондовете на ЕС 

и други източници.  
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Последните тенденции в развитието на Исперих показват подобрение на 

социалноикономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за 

привличане на инвестиции, ускоряване на икономическия растеж и устойчивост на 

развитието. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в 

развитието на общината са се увеличили през последните години. Необходимо е ново 

териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат 

трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и 

приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  

На тази основа, стратегията за местно и регионално развитие следва да бъде 

агресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и 

протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на необходимите 

предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение 

изграждането и обновяването на инфраструктурите.   

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  

АЗ – Агенция по заетостта  

АСП – Агенция за социално подпомагане  

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници  

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води  

ДМА – дълготрайни материални активи  

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”  

ДГС – Държавно горско стопанство  

ДЛС – Държавно ловно стопанство  

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие  

ЕО – екологична оценка  

ЕСФ – Европейски социален фонд  

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие  

ЗООС – Закон за опазване на околната среда  

ЗРР – Закон за регионалното развитие  

ЗТ – защитени територии  

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда  

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз  

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

МО – Междинна оценка  

МОСВ – Министерство на околната среда и водите  

МСП – малки и средни предприятия  
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НИРД – научно-изследователска и развойна дейност  

НПО – неправителствени организации  

НПРР – Национален план за регионално развитие  

НСИ – Национален статистически институт  

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България  

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка  

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от  

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз  

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”  

ОП – Оперативна/и програма/и  

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление”  

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”  

ОСР – Областна стратегия за равитие  

ОСП – Обща селскостопанска политика  

ОПР – Общински планове за развитие  

ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”  

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж”  

ОПМДР – Оперативна програма „Морско дело и рибарство”  

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

ОСЗ – Общинска служба по земеделие  

ОУ – основно училище  

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове  

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие  

ПРСР – Програма за развитие на селските райони  

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води  

ПЧИ – преки чужди инвестиции  

ПЧП – публично-частни партньорства  

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите  

РСЗ – Регионална служба по заетостта  

СЦР – Северен централен район  
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СУ – средно училище  

СЦ – Стратегическа цел  

СпЦ – Специфична цел  

ТБО – твърди битови отпадъци   

ТИЦ – туристически информационен център  

УО – Управляващ орган  

ДГ –детска градина  

 
 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Кандидатстване на Община Исперих с проектни предложения в 

Кампания  2022 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда 

и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на 

заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния 

план за действие по заетостта.  

 

В ПЕРИОДА 13.09.2021 – 07.01.2022 Г. СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ  

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПКБ ПРЕЗ 2022 Г. 

 

Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три: 

– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; 

– мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”; 

– мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

 

Допустими проектни предложения по мярка М01 са: 

- строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни 

обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, 

културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм; 

-  СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, 

културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима 

културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги 
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отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-

реставрационни работи след обновяването им по ПКБ; 

-  СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но 

в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 

 

 

Допустими проектни предложения по мярка М02 са: 

- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено 

обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. 

висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения 

за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. 

подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип 

(дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация 

и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални 

центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии); 

- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, 

които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните 

собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от 

допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ; 

- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но 

в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 

 

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М01 или М02 е, както 

следва:  

- общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС; 

- финансиране от ПКБ – най-много 120 000 лв. с ДДС; 

- съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет за проектното 

предложение. 

 

Община Исперих подготвя  проектно предложение, съответно по мярка М02. 

 

 

Проектно предложение «Създаване на по-благоприятни условия за работа на 

специалистите от извънболничната помощ, използващи южното крило на МБАЛ – 

Исперих» по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” предвижда 

основно ремонт на покрива и подмяна на част от дограмата по общите площадки на 

втория и третия етаж на крилото.  

Общата стойност на проектното предложение е на стойност 106 068,13   лева с 

ДДС като финансирането ще бъде осигурено съответно от ПКБ  40 % и от Община 

Исперих 60 %, съгласно изискванията на програмата. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следните 

 

РЕШЕНИЯ 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и изискванията на Кампания  2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

«Създаване на по-благоприятни условия за работа на специалистите от извънболничната 

помощ, използващи южното крило на МБАЛ – Исперих» по мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2022. 

2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с  

60 % от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 

63 640.88 лв. с ДДС 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля председателите на постояните комисии за становище.  

Заповядайте г-жо Митева 

 

Росица Митева –  за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте д- р Ахмедова 

 

Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

17.12.2021г. от 15.30ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

За протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Тургай Назиф зае 

местото си и в момента присъстват 26 общински съветника. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 303 

 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и изискванията на Кампания  2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

«Създаване на по-благоприятни условия за работа на специалистите от извънболничната 

помощ, използващи южното крило на МБАЛ – Исперих» по мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2022. 

2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с  

60 % от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 

63 640.88 лв. с ДДС 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2021 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 г., актуализиран с Решение № 

202 от 28.04.2021г., Решение № 227 от 27.05.2021г., Решение №  249 от 28.07.2021 г. и  

Решение №  280  от 28.10.2021 г. 

 

Във връзка с постъпили предложения от общинската администрация е необходимо 

включване на нов обект и актуализиране на съществуващ в инвестиционната програма на 

община Исперих. 

В предвид гореизложеното е необходимо да се направи следващата актуализация на 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 година, както 

следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Нови обекти: 

- Обект „Гребло” (II.6.2.3). Във връзка със започване на зимния сезон и с цел по-

ефективно справяне с дейността по почистване на уличните платна от натрупана 

снежна покривка, е необходимо закупуване на инвентар - гребло за сняг за 

наличната техника, която е собственост на община Исперих. Стойността на обекта е 

2 640 лв., като средствата са от икономия от обект  „Камион до 3.5 т.” (II. 6.2.2). 

Финансирането е със собствени бюджетни средства. 

 

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са 

отразени в Приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на 

капиталовите разходи възлиза на – 2 785 144 лв.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 124, ал. 2 и 

3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 785 144 лв.  
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2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н  Назиф . 

 

Сали Назиф – за  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 17.12.2021г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Митева  

 

Росица Митева – за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 22.12.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

1. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  
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 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ     

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ       

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                  № 304 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 

127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      съгласно 

Приложение №1 на стойност  2 785 144 лв.  

 

2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Актуализация на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната 

целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния списък 

за капиталови разходи на община Исперих за 2021г. 

Във връзка с чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. и Решение № 189 от 01.03.2021 г. на Общински 

съвет – Исперих, кметът на община Исперих направи предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. 

в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа. 

 

Обекти за текущ ремонт на обща стойност 764 100 лв., за които се одобри 

финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, са както следва:  

 

- Текущ ремонт на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. Исперих  на стойност 123 000 

лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. Исперих на стойност 78 

600 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 (участъкът от ул. "Васил 

Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих на стойност  42 000 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. Исперих на стойност 24 435 

лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 (участъкът от ул. "Камчия" до ул. 

"Ивайло"), гр. Исперих на стойност 20 000 лв.; 

- Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“  и ул. "Васил Левски", 

гр. Исперих на стойност 10 000лв.; 

- Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. „Искър”, гр. Исперих на 

стойност 10 000лв.; 

- Текущ ремонт на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в участъкът от ул. 

„Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”), гр. Исперих на стойност 

25 000лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 467, гр. Исперих на 

стойност 116 670лв.; 

- Текущ ремонт на общински път RAZ 1042 - участъците в регулационните граници на 

с. Лудогорци и с. Бърдоква на стойност 69 481 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ от ОК 46 до ОК 47 , с. 

Делчево на стойност 50 000 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. Къпиновци на стойност 

10 000 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. Малко Йонково на стойност 

40 000 лв; 

- Текущ ремонт на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. Средоселци на стойност 40 000 лв; 

- Текущ ремонт на ул. „Тича“ от ОК 64 до ОК 72, ул. „Бели Лом” от ОК63 до ОК 74  и 

ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово на стойност 44 914 лв; 

- Текущ ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 до ОК 106, с. Вазово на 

стойност 20 000 лв; 
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- Текущ ремонт на отбивка за Автоспирка - част от ул. „Панайот Банков“, с. Голям 

Поровец на стойност 20 000 лв; 

- Възстановяване /текущ ремонт/ на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 / Исперих - 

Вазово / RAZ1040 / на стойност 20 000 лв. 

 

След проведената обществена поръчка и изпълнение на обектите за текущ ремонт е налице 

икономия от предварително заложените финансови параметри в размер на 5 516.12 лв. 

 Във връзка с гореизложеното, предлагаме актуализиране на стойностите на одобрените 

обекти и включване на нов обект, който да се финансира с реализираната икономия, както следва: 

 

Актуализирани обекти за текущ ремонт на обща стойност 764 100 лв., които ще се 

финансират с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, са както следва:  

 

- Текущ ремонт на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. Исперих  на стойност 121 

472.70 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. Исперих на стойност 78 

566.82 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 (участъкът от ул. "Васил 

Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих на стойност  41 322.18 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. Исперих на стойност 24 

423.91 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 (участъкът от ул. "Камчия" до ул. 

"Ивайло"), гр. Исперих на стойност 19 991.84 лв.; 

- Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ и ул. "Васил Левски", 

гр. Исперих на стойност 9 993.71 лв.; 

- Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. „Искър”, гр. Исперих на 

стойност 9 882.77 лв.; 

- Текущ ремонт на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в участъкът от ул. 

„Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”), гр. Исперих на стойност 24 

932.71 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 467, гр. Исперих на 

стойност 114 129.53 лв.; 

- Текущ ремонт на общински път RAZ 1042 - участъците в регулационните граници на 

с. Лудогорци и с. Бърдоква на стойност 69 481.00 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ от ОК 46 до ОК 47 , с. 

Делчево на стойност 49 895.98 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. Къпиновци на стойност 9 

949.65 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. Малко Йонково на стойност 

39 949.41 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. Средоселци на стойност 39 775.76 

лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Тича“ от ОК 64 до ОК 72, ул. „Бели Лом” от ОК63 до ОК 74  и 

ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово на стойност 44 914.00 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 до ОК 106, с. Вазово на 

стойност 19 923.91 лв.; 

- Текущ ремонт на отбивка за Автоспирка - част от ул. „Панайот Банков“, с. Голям 

Поровец на стойност 19 991.71 лв.; 

- Възстановяване /текущ ремонт/ на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 / Исперих - 

Вазово / RAZ1040 / на стойност 19 986.29 лв.; 

- Текущ ремонт на ул. „Скът“ от ОК 62 до ОК 61, гр. Исперих на стойност 5 516.12 лв. 
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 

г. и чл. 42, ал. 5 от ПМС № 408 от 23.12.2020г. и чл. 124, ал. 2 и 3  от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира списъка на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната целева 

субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 1 на стойност  764 100 лв.  

 

2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Назиф . 

 

Сали Назиф – за  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 17.12.2021г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 22.12.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Актуализация на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната 

целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  
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 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ      

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ       

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 305 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 

г. и чл. 42, ал. 5 от ПМС № 408 от 23.12.2020г. и чл. 124, ал. 2 и 3  от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира списъка на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната целева 

субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 1 на стойност  764 100 лв.  

 

2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Увеличаване числеността на Общинско предприятие  “Чистота“  гр. 

Исперих и прехвърляне на дълготрайни материални активи 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Общинско предприятие "Чистота“ гр. Исперих, започвайки дейност от  01.01.2021г.  до 

момента извършва събиране на битови и строителни отпадъци и транспортирането им до 

регионалното депо в гр. Разград. Общата численост на предприятието, приета с Решение №141по 

протокол №18  от 06.11.2020г. на Общински съвет Исперих е 20 щатни бройки.  С цел 

обезпечаване дейността на  Общинското предприятие и ефективното му функциониране през 2021 

г. са закупени и въведени в експлоатация следните активи: Специализиран камион за 

сметосъбиране и сметоизвозване (с гребло), Трактор с ремарке и инвентар. Предвид Предложение 

изготвено от директора на ОП „Чистота“ гр. Исперих, с оглед извършваната от предприятието 

дейност през изтичащата годината става  ясно, че е необходимо да се увеличи числеността на 

персонала  със 16 бройки, като три от тях да са  нови (3-ма работника към камиона за 

сметосъбиране и сметоизвозване, а 13-те бройки да бъдат прехвърлени от дейност „Чистота” и 

дейност „Озеленяване” при община Исперих към дейност „Чистота” на Общинското предприятие. 

С оглед на изложеното и след като се запознах с Предложение изготвено от директора на 

ОП „Чистота“ гр. Исперих, както и имайки предвид чл.16, т.8 от „Правилник за устройството, 

организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ гр. Исперих.  

Предлагам, Общински съвет Исперих да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.16, т.8 от „Правилник за устройството, организацията и дейността на 

общинско предприятие „Чистота“ гр. Исперих,считано от 01.01.2022г. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 

І. Увеличава Числеността на персонала в Общинско предприятие „Чистота“  от 

20/Двадесет/ на 36/Тридесет и шест/като промяната е в  т.III. дейност „ Чистота” от 18 щ.бр. на 34 

щатни бройки. 

II. Утвърждава обща  численост и структура на ОП „Чистота“,  както следва: 
OБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОП „ЧИСТОТА” 

№ 
по 
ред 

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО Брой общинска 
отговорност 
2021г. 

Брой общинска 
отговорност 
2022г. 

Брой в 
структурата 

 ОП”ЧИСТОТА”    

 Ръководни длъжности, 
администрация, персонал 

20 36 36 

I РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ 1 1 1 
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1. Управител 1 1 1 

II АДМИНИСТРАЦИЯ 1 1 1 

2. Счетоводител 1 1 1 

III ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА 18 34 34 

1. Работник чистота 7 18 18 

2. Работник чистота към камион 6 9 9 

3. Шофьор сметосъбираща техника 4 4 4 

4. Шофьор  1 3 3 

 

ІІI. Дава съгласие кметът на община Исперих да прехвърли следните дълготрайни материали 

активи на ОП „Чистота“ гр. Исперих: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 17.12.2021г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

№ Вид  Брой Обща 
цена/лв. с 
ДДС 

1. Специализиран камион за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване (с гребло) 

1 225 279.60 

2. Трактор колесен марка LS 

модел МТЗ.50МТ САВ с 

ремарке и инвентар; 

1 74 340 

3. Верижен багер- булдозер с 

гребло; 

1 29 976 

4. Комбиниран багер марка 

HIDROMEK с инвентар 

1 129 939.60 
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Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Митева 

 

Росица Митева – за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

Христо Аргилов – общински съветник от ПП „ ГЕРБ“ 

Искам да помоля Управителя на общинското предприятие да  ни обесни тези 13 бройки, 

които  му ги прехвърляме на какъв трудов договор ще бъдат и каква ще бъде дейността им? 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Моля, общинския съветник г-н Аргилов да представи писменно въпросите, които иска да 

отправи към Управителя на общинското предприятие за да ние на Общински съвет Исперих да 

отговори. Смятам, че ще е по приемливо  г-н Аргилов? 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Преминаваме към гласуване 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 22.12.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Увеличаване числеността на Общинско предприятие  “Чистота“  гр. 

Исперих и прехвърляне на дълготрайни материални активи 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  
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 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ     

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ       

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 306 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.16, т.8 от „Правилник за устройството, организацията и дейността на 

общинско предприятие „Чистота“ гр. Исперих,считано от 01.01.2022г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Увеличава Числеността на персонала в Общинско предприятие „Чистота“  от 

20/Двадесет/ на 36/Тридесет и шест/като промяната е в  т.III. дейност „ Чистота” от 18 щ.бр. на 34 

щатни бройки. 

II. Утвърждава обща  численост и структура на ОП „Чистота“,  както следва: 
OБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОП „ЧИСТОТА” 
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№ 
по 
ред 

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО Брой общинска 
отговорност 
2021г. 

Брой общинска 
отговорност 
2022г. 

Брой в 
структурата 

 ОП”ЧИСТОТА”    

 Ръководни длъжности, 
администрация, персонал 

20 36 36 

I РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ 1 1 1 

1. Управител 1 1 1 

II АДМИНИСТРАЦИЯ 1 1 1 

2. Счетоводител 1 1 1 

III ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА 18 34 34 

1. Работник чистота 7 18 18 

2. Работник чистота към камион 6 9 9 

3. Шофьор сметосъбираща техника 4 4 4 

4. Шофьор  1 3 3 

 

ІІI. Дава съгласие кметът на община Исперих да прехвърли следните дълготрайни материали 

активи на ОП „Чистота“ гр. Исперих: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

№ Вид  Брой Обща 
цена/лв. с 
ДДС 

1. Специализиран камион за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване (с гребло) 

1 225 279.60 

2. Трактор колесен марка LS 

модел МТЗ.50МТ САВ с 

ремарке и инвентар; 

1 74 340 

3. Верижен багер- булдозер с 

гребло; 

1 29 976 

4. Комбиниран багер марка 

HIDROMEK с инвентар 

1 129 939.60 
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Исперих 

за 2022 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, такса за битови отпадъци се 

заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване в 

населените места. 

В съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 1 от същия закон, общинска администрация изготви 

план-сметка за финансовите разходи за дейностите по събирането, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление 

на отпадъците; и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени допълнителни 
отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в годишната  план-сметка, а 
именно: 

- месечни отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на регионалното депо /чл. 
60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е определен по 
реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – за 2022 г. размерът е 3,86 
лв. / три лв. и 86 ст./; 

- отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл.64 от ЗУО/, 
като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е определен с Наредба № 7 от 
19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци – 95,00 лв. / деветдесет и пет лв. /  за 2022 г. 

В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени по видове 

дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3/ към настоящата докладна записка. Изготвена е план-

сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите на населените места в община Исперих за  2022 г. на обща стойност в размер на 1 449 650 

лв. / един милион четиристотин четиридесет и девет хиляди шестстотин и петдесет лв./ 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет - Исперих да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 
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1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2022 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2022 г. /Приложение № 1/ в размер 

на 1 449 650 лв. / един милион четиристотин четиридесет и девет хиляди шестстотин и петдесет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на селата в община Исперих за 2022 година /Приложение № 2/ в размер на 460 328 лв. / 

четиристотин и шестдесет хиляди триста двадесет и осем лева. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на гр.Исперих за 2022 година /Приложение № 3/ в размер на 989 322 лв. / деветстотин 

осемдесет и девет хиляди триста двадесет и два лева./ 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 17.12.2021г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Митева 

 

Росица Митева  –за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 307 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за 
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определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2022 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2022 г. /Приложение № 1/ в размер 

на 1 449 650 лв. / един милион четиристотин четиридесет и девет хиляди шестстотин и петдесет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на селата в община Исперих за 2022 година /Приложение № 2/ в размер на 460 328 лв. / 

четиристотин и шестдесет хиляди триста двадесет и осем лева. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на гр.Исперих за 2022 година /Приложение № 3/ в размер на 989 322 лв. / деветстотин 

осемдесет и девет хиляди триста двадесет и два лева./ 

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, 

съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 

год. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

На предходното заседание на Общински съвет Исперих беше внесено предложение за 

предоставяне за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в 

споразумения за създаване на масиви в землищата по населени места в община Исперих – полски 

пътища, с площ, подробно описани в приложения – списъци издадени от Директора на ОД 

„Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по цена в размер на средното годишно  рентно 

плащане за съответното землище.   

 

С писмо с вх.№ К-5799/09.12.2021г. Областния управител на област Разград връща за ново 

обсъждане Решение № 298, прието с Протокол № 34 от 30.11.2021год. с мотива че решението е 

непълно, тъй като не съответства на разпоредбите на чл. 52, ал.5, т.2 от ЗМСМА.  

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно 

ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на масив за 

ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от директора на ОД 

„Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих за 

селскостопанската 2021/2022 година, както следва: 

 

  

ЗЕМЛИЩЕ ЕКАТТЕ 

СРЕДНО 

РЕНТНО 

ПЛАЩАНЕ 

ЛВ/ДКА 

ПЛОЩ ДКА 

ПО ЧЛ.37В, 

АЛ.16 ОТ 

ЗСПЗЗ 

СУМА 

1 Белинци 03472 39,00 1,410 54,99 лв. 

2 Бърдоква 07452 70,00 4,817 337,19 лв. 

3 Вазово 10015 62,00 61,002 3 782,12 лв. 

4 Голям Поровец 15953 66,00 94,387 6 229,54 лв. 

5 Делчево 20609 33,00 16,613 548,23 лв. 

6 Драгомъж 24921 61,00 22,362 1 364,08 лв. 

7 Духовец 24150 30,00 0,308 9,24 лв. 

8 Исперих 32874 69,00 145,624 10 048,06 лв. 

9 Йонково 34103 62,00 76,340 4 733,08 лв. 

10 Китанчево 37010 73,00 90,571 6 611,68 лв. 

11 Конево 38296 65,00 54,576 3 547,44 лв. 
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12 Къпиновци 40899 28,00 0,097 2,72 лв. 

13 Лудогорци 24116 61,00 10,988 670,27 лв. 

14 Лъвино 44358 71,00 55,713 3 955,62 лв. 

15 Малък Поровец 46913 63,00 114,739 7 228,56 лв. 

16 Райнино 61875 69,00 38,752 2 673,89 лв. 

17 Свещари 65650 66,00 38,993 2 573,54 лв. 

18 Старо Селище 69047 64,00 55,177 3 531,33 лв. 

19 Тодорово 72578 64,00 21,239 1 359,30 лв. 

20 Яким Груево 87285 63,00 32,706 2 060,48 лв. 

   ОБЩО: 936,414 61 321,36 лв. 

      
 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно плащане за 

съответното землище в община Исперих по Приложение от сайта на Областна дирекция 

„Земеделие“ Разград. 

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори след 

заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по т.I и т.II от 

настоящето Решение в законово определения срок. 

 

ІV. На основание чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  наемите на имотите 

да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населените места на 

община Исперих. 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева 

 

Росица Митева  –за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим 

 

Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

17.12.2021г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

   

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 22.12.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, 

съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 

год. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ      

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ       

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  
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17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                    №308 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване – 

полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с 

площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от директора на ОД „Земеделие” Разград, 

по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих за селскостопанската 2021/2022 година, 

както следва: 

 

  

ЗЕМЛИЩЕ ЕКАТТЕ 

СРЕДНО 

РЕНТНО 

ПЛАЩАНЕ 

ЛВ/ДКА 

ПЛОЩ ДКА 

ПО ЧЛ.37В, 

АЛ.16 ОТ 

ЗСПЗЗ 

СУМА 

1 Белинци 03472 39,00 1,410 54,99 лв. 

2 Бърдоква 07452 70,00 4,817 337,19 лв. 

3 Вазово 10015 62,00 61,002 3 782,12 лв. 

4 Голям Поровец 15953 66,00 94,387 6 229,54 лв. 

5 Делчево 20609 33,00 16,613 548,23 лв. 

6 Драгомъж 24921 61,00 22,362 1 364,08 лв. 

7 Духовец 24150 30,00 0,308 9,24 лв. 

8 Исперих 32874 69,00 145,624 10 048,06 лв. 

9 Йонково 34103 62,00 76,340 4 733,08 лв. 
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10 Китанчево 37010 73,00 90,571 6 611,68 лв. 

11 Конево 38296 65,00 54,576 3 547,44 лв. 

12 Къпиновци 40899 28,00 0,097 2,72 лв. 

13 Лудогорци 24116 61,00 10,988 670,27 лв. 

14 Лъвино 44358 71,00 55,713 3 955,62 лв. 

15 Малък Поровец 46913 63,00 114,739 7 228,56 лв. 

16 Райнино 61875 69,00 38,752 2 673,89 лв. 

17 Свещари 65650 66,00 38,993 2 573,54 лв. 

18 Старо Селище 69047 64,00 55,177 3 531,33 лв. 

19 Тодорово 72578 64,00 21,239 1 359,30 лв. 

20 Яким Груево 87285 63,00 32,706 2 060,48 лв. 

   ОБЩО: 936,414 61 321,36 лв. 

      
 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно плащане за 

съответното землище в община Исперих по Приложение от сайта на Областна дирекция 

„Земеделие“ Разград. 

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори след 

заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по т.I и т.II от 

настоящето Решение в законово определения срок. 

 

ІV. На основание чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  наемите на имотите 

да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населените места на 

община Исперих. 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022 год. от гори – 

собственост на Община Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

Ежегодно Общински съвет Исперих утвърждава Годишен план за предстоящата година за  
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ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, изготвен  въз основа на 

Горскостопански план в съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за горите. Годишното ползване се 

определя в съответствие с чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти. 

   С настоящото решение на Общински съвет Исперих е необходимо да се утвърди годишния 

план за 2022 год. за ползване на дървесина от гори – собственост на община Исперих. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 С цел доброто и законосъобразно стопанисване  на горите собственост на община Исперих  

на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 
1. В  Годишният план за ползване на дървесина през 2022 г.  от горите, собственост на 

Община Исперих да се включат следните подотдели : 

 

Подотдел Кад.№ АОС Землище Запас-
куб.м 

Дървесен 
вид 

1071-а 15953.42.10 5066/23.01.12г с.Г.Поровец 1150 Цер  

1073-б 15953.19.58 5062/23.01.12г. с.Г.Поровец 1780 Цер и Благун 

1107-з 68552.11.16 2266/16.02.17г. с.Средоселци 1480 Акация 

ОБЩО    4410  
 

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2022 г. , то ползването да се 

прехвърли  през 2023 г. 

 

3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих. 

  

4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим 

 

Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

17.12.2021г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка 
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева  

 

Росица Митева  –  за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 17.12.2021г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 22.12.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:. Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022 год. от гори – 

собственост на Община Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ      

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ       

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  
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10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

           №309 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 
1. В  Годишният план за ползване на дървесина през 2022 г.  от горите, собственост на 

Община Исперих да се включат следните подотдели : 

 

Подотдел Кад.№ АОС Землище Запас-
куб.м 

Дървесен 
вид 

1071-а 15953.42.10 5066/23.01.12г с.Г.Поровец 1150 Цер  

1073-б 15953.19.58 5062/23.01.12г. с.Г.Поровец 1780 Цер и Благун 

1107-з 68552.11.16 2266/16.02.17г. с.Средоселци 1480 Акация 

ОБЩО    4410  
 

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2022 г. , то ползването да се 

прехвърли  през 2023 г. 
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3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих. 

  

4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк– заместник кмет на община Исперих. 

Относно:. Приеманe на Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих 

през 2022 г. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н  Кючюк 

 

Аксел Кючюк– заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхранение на българския дух и 

култура. Те са юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно 

наследство.       

           Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното 

население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни  центрове. 

           Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, общините формират и 

реализират своята политика за закрила и развитие на културата, като съчетават принципите на 

националната културна политика с местните условия и традиции, а в изпълнение на чл.26а, ал.2 от 

Закона за народните читалища, общинските съвети приемат годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в съответната община.  

            В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих през 2022 г., разработен на базата на предвидени 

дейности от местните читалища. 

            Проектопрограмата е съобразена със стратегическите документи за развитие на община 

Исперих и цели обединяване на ресурсите и усилията на всички заинтересовани страни за 

утвърждаване на народните читалища като стабилен фактор за развитието на местната култура и 

гражданско общество.  

       

           

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
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            На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.9 от Закона за 

закрила и развитие на културата  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2022 г.  

            

            Настоящото Решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

            Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по « Образование, култура и духовни 

дейности“ 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

17.12.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н  Назиф. 

 

Сали Назиф – за  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 17.12.2021г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. Преминаваме към гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 
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Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

           №310 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.9 от Закона за 

закрила и развитие на културата  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2022 г.  

            

            Настоящото Решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

            Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

 

ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ  

ПРЕЗ 2022 г. 

 

        

      I. ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

       Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих се създава в 

изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на представени 

читалищни програми за развитие.  

       Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Исперих. 

       Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и реализация на 

комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване на активността на 

читалищните ръководства за превръщането на културните институции в духовни центрове, 

работещи в полза на общността. 

       През 2022 година изпълнението на всички планирани дейности в програмата ще бъде 

съобразено с епидемичната обстановка и въведените мерки за ограничаване на разпространението 

на COVID-19. 

 

 

      II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

      1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност     

 в община Исперих; 

      2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината; 

      3. Обмен между културите на различните етноси;   

      4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението; 
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      5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на науката, 

изкуството и културата; 

      6.Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание и на културната идентичност; 

       7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и 

доверието на местната общност в тях; 

       8. Партниране с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на 

културните процеси. 

 

      

 

 

 

 

 

 

      III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 

      1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки и читални, както и създаване на 

електронни информационни мрежи; 

      2. Развитие и подпомагане на любителското и художествено творчество, чрез създаване на 

колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите 

условия; 

      3.Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти и чествания; 

      4. Инициативи за повишаване на читателския интерес чрез уреждане на тематични кътове, 

четения и изследвания; 

      5. Събиране и разпространяване на знания за родния край; 

      6.Организиране на съвместни инициативи с училища и детски градини; 

      7.Търсене на нови атрактивни форми на изява за младежи, подпомагане на техните 

инициативи; 

       8. Предоставяне на безплатни компютърни и интернет услуги на населението; 

       9. Привличане на доброволци и развиване на доброволчеството на територията на общината; 

      10.Насърчаване съвместната работа на народните читалища с Община Исперих, Министерство 

на културата, Регионален експертно-консултантски и информационен център – „Читалища” - 

Разград, Съюз на народните читалища и изграждане и планиране на повече съвместни инициативи 

и партньорства при реализиране на дейности на различни нива; 

      11.Подобряване на квалификацията на кадрите в народните читалища в областта на културата, 

изкуството, образованието и др.; 

      12.Поддръжка, ремонт и обогатяване на материално-техническата база на читалищата; 

      13.Кандидатстване по програми и проекти. 

 

 

      

      IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА. КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН. 

      

      м. Януари: 

• Подреждане на кътове и витрини по случай 174 години от рождението на Христо Ботев – 
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Наука 
1937 г“. с.Тодорово, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

• Отбелязване на 21 януари – Бабинден - със седянки и програми - НЧ „Пробуда 1929“ 
с.Свещари, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ 
„Просвета 1920“ с.Старо селище, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Елин Пелин 
1930“ с.Подайва,  НЧ “Пробуда 1927-Йонково“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“ 
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с.Голям Поровец, НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ “Развитие 1910“ с.М.Поровец, НЧ 
„Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Нов живот 1940“ 
с.Конево, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево; 

• Отбелязване на Атанасовден – НЧ "Нов живот 1940" с.Конево; 

• „Исперих – град с името на хан“ – конкурс за есе, стихотворение и рисунка – НЧ 
„Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай 
годишнини от рождението на бележити автори. 

 

      м.Февруари: 

• Вечер на младото семейство - НЧ “Развитие 1928 г." с.Лудогорци и НЧ „Пробуда 1927“ 
с.Китанчево; 

• Подреждане на кътове и витрини по повод 149 години от обесването на Васил Левски по 
читалища в населените места;  

• Отбелязване на Деня на виното и любовта – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ 
„Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Елин Пелин 1930“  с.Подайва, НЧ “Пробуда 1927-
Йонково“ с.Йонково, НЧ “Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ 
„Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Самообразование 1901“ с.Г.Поровец, НЧ „Нов живот 
1940“ с.Конево и НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

• „Левски в сърцата ни“ – викторина в НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

• Отбелязване на Международния ден на майчиния език  - НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ 
с.Къпиновци; 

• Изложба на мартеници – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

• „Моята мартеничка“ - Работилница за мартеници – НЧ "Съзнание 1891" гр.Исперих. 
 

      м.Март: 

• Изложба на мартеници - НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково, НЧ „Развитие 1910“ 
с.Малък Поровец и НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово; 

• „Посрещане на Баба Марта“ – тържество с децата от селото – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ 
с.Къпиновци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Наука 1937  г.“ с.Тодорово, НЧ 
„Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Китанчево, НЧ „Съзнание 1927 г.“ 
с.Вазово, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• Тържествен концерт по повод Националния празник на Р България - НЧ „Съзнание 1891“ 
гр.Исперих; НЧ „Пробуда 1927-Йонково“ с.Йонково и НЧ „Съзнание 1927 г.“ с.Вазово; 

• Подреждане на кътове, витрини и организиране на  тържества по случай 144 години от 
Освобождението на България – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище, НЧ „Назъм Хикмет 
1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково; НЧ “Наука 
1937“с.Тодорово, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево; 

• Кулинарна изложба по повод Международния ден на жената - НЧ „Развитие 1910“ 
с.Малък Поровец; 

• Организиране на вечер на селската жена – НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

• „Празник на мама“ – рецитал, организиран от НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково; 

• Тържество с жените от селото – НЧ „Просвета 1920 г. с.Старо селище“, НЧ „Назъм Хикмет 
1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, 
НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Пробуда 1929“ 
с.Свещари, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци, НЧ 
„Пробуда 1928“ с.Китанчево; НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец и 
НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• Отбелязване на Деня на самодееца - НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Съзнание 
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1891“ гр.Исперих; 

•  „Кукери – живото наследство на България“ – организиране на конкурс за най-
оригинална кукерска маска – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• „Благовещение“ – възстановка на традиционни народни обреди и обичаи – НЧ 
„Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Посрещане на първа пролет – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Наука 1937 г.“ 
с.Тодорово, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• „Първа пролет“ – организиране на поход от НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище. 
 

      м.Април: 

• Викторини по повод Деня на шегата – НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ 
„Самообразование 1901“ с.Голям Поровец; НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ 
„Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница,  НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец; 

• Отбелязване на 7 април – Световен ден на здравето – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• Отбелязване на Международния ден на детската книга – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ 
с.Къпиновци, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово, НЧ 
„Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

• „Карнавал на приказката“ – НЧ „Пробуда 1927-Йонково“ с.Йонково; НЧ „Просвета 1942“ 
с.Райнино, НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ 
„Съзнание 1927“ с.Вазово; 

• Организиране на маратон на четенето – НЧ „Пробуда 1928“ с.Китанчево; 

• Отбелязване на Световния ден на книгата и авторското право – НЧ „Съзнание 1927“ 
с.Вазово;  

• Организиране на конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни 
сближават“ – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

• Отбелязване на Лазаровден – НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково, НЧ  „Развитие 
1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;  

• „Великденска изложба“ – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище; НЧ „Светлина 1939“ 
с.Яким Груево и НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци; 

• Отбелязване на Цветница – НЧ „Нов живот“ с.Конево; 

• Изложба на яйца и козунаци – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ „Наука 1937 г.“ 
с.Тодорово, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква; 

• Боядисване на яйца – демонстрация за боядисване на яйца – НЧ „Самообразование 
1901“ с.Голям Поровец и НЧ „Съзнание -1927“ с.Вазово; 

• Великденски базар – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Отбелязване на Международния ден на балета – концерт на БФ „Форте“ и Школата за 
хип-хоп и свободни танци  – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

     м.Май: 

• Организиране на селищни празници от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие 
1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци и НЧ „Пробуда 1927-Йонков“ 
с.Йонково; 

• Отбелязване на Рамазан Байрам по читалища; 

• „Гергьовдeнска люлка“ - възстановка на традиционни народни обреди и обичаи - НЧ  
„Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Отбелязване на Гергьовден в НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

• „Децата на Европа рисуват“ – конкурс за детска рисунка – НЧ „Съзнание 1891“ 
гр.Исперих; 

• Постановка на любителски театър „Борис Илиев“ при НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 
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• Отбелязване на 130-та годишнина от създаването на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Отбелязване на Деня на библиотекаря – НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци, НЧ 
„Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Пробуда“ 1931 с.Белинци и  НЧ „Васил Левски 1927“ 
с.Бърдоква; 

• Отбелязване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската книжовност от всички читалища в община Исперих;  

• „На добър час по пътя на зрелостта“ – тържество за абитуриентите от селото – НЧ „Васил 
Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

• Отбелязване на Световния ден без тютюнопушене – НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

• „Децата – нашето богатство“ – програма за децата от гр.Исперих – НЧ „Съзнание 1891“ 
гр.Исперих; 

• Вечер на таланта - НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец и НЧ „Назъм Хикмет 
1959 г.“ с.Къпиновци; 

• Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“ – НЧ 
„Пробуда  1929“ с.Свещари и НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец. 

 

     м.Юни: 

• "Полети с мен" - фестивал на хвърчилата в АР „Сборяново“, организиран от НЧ 
„Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Отбелязване на Международния ден на околната среда – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• Организиране на шах-турнир за деца – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• Отбелязване на Международния ден на детето от читалищата в община Исперих; 

• Организиране на общоселски празник – НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец и 
НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

• Подреждане на кътове и витрини по случай 2 юни  - Ден на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България във всички читалища в община Исперих; 

• Отбелязване на Международния ден на приятелството – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

• Организиране на младежка дискотека – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница. 
 

      м.Юли:  

• "Ваканция, ура!" – програма за деца - НЧ „Нов живот 1940“ – с.Конево; 

• Вечер на младото семейство - НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово; 

• Конкурс „Маратон на четящите хора“ – НЧ „Просвета 1942 г.“ Райнино; 

• Летни ателиета по изкуства "Знам и мога" -  НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

• Отбелязване на Курбан Байрам по читалища в населените места; 

• Подреждане на кътове и витрини по случай рождението на бележити автори; 

• Детска лятна работилница - НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци; 

• „Лятно училище“ – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище; 

• Илинденски събор - НЧ „Развитие 1910“ – с.Малък Поровец; 

• Общоселска седянка – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;  

• Лятна дискотека – НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• Организиране на конкурс за стихотворение и рисунка „Весела ваканция“ – НЧ „Васил 
Левски 1936 г.“ с.Печеница. 

 

      м.Август: 

• Отбелязване на Деня на градинаря - НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

• Конкурс „Рисунка на асфалт“ – НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино; 

• Организиране на зелено училище за деца – НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

• Детски празник в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 
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• Организиране на лятна дискотека по случай Международния ден на младежта – НЧ 
„Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци; 

• Вечер на младото семейство  - НЧ “Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Васил Левски 1936 г.“ 
с.Печеница и НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец; 

• „Лято в библиотеката“ – НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково; 

• Отбелязване на Успение Богородично – НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево; 

• Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай годишнини 
от рождението на бележити автори; 

• Организиране на излет с деца до АР „Сборяново“ – НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям 
Поровец. 

 

      м.Септември: 

• Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на Независимостта на 
България – в читалищата по населени места; 

• Организиране на общоселски събор – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов живот 
1940“ с.Конево и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

• „Есенна разходка“ – поход с децата – НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница. 
        

      м.Октомври: 

• Отбелязване на 1 октомври - Международен ден на възрастните хора - НЧ „Васил Левски 
1927“ с.Бърдоква, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

• Подреждане на кътове и витрини по повод годишнини на бележити автори по читалища 
в населените места; 

• Представяне на възстановки за обичаите „Гроздобер“ и „Белянка“ – НЧ „Нов живот 
1940“ с.Конево; 

• Отбелязване на Димитровден – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

• Общоселско веселие по повод селищния празник на село Райнино - НЧ „Просвета 1942 
г.“ с.Райнино; 

• Организиране на фото-конкурс „Културното наследство на Исперих“ – НЧ „Съзнание 
1891“ гр.Исперих; 

• Организиране на маскен бал за деца – НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Назъм 
Хикмет 1959“ с.Къпиновци. 

 

      м.Ноември: 

• Отбелязване на Деня на народните будители  в читалищата по населени места; 

• Отбелязване Деня на християнското семейство – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 
 

      м.Декември: 

• Отбелязване на Никулден – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

• „Коледно утро“ – коледно тържество в НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково; НЧ 
„Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево и НЧ „Пробуда 1928“ 
с.Китанчево; 

• Възстановка „Бъдни вечер“ - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

• „Коледна седянка“ - среща с жените от селото – НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище; 

• „Коледна вечер“ – коледно тържество в НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва; 

• Организиране на коледна работилничка и коледен базар в НЧ „Съзнание 1891“ 
гр.Исперих; 

• Възстановка на обичая „Коледуване“ – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Съзнание 
1891“ гр.Исперих, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ  „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 
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• Подреждане на изложби за сурвакници и коледно-новогодишни картички във всички 
читалища в община Исперих; 

• Организиране на общоселско веселие по случай Нова година – във всички читалища по 
селата на община Исперих. 
 

       V.ФИНАНСИРАНЕ: 

 

      Финансирането на читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен 

държавен стандарт за бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране са: 

членски внос, приходи от културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, 

завещания, спечелени проекти и др.  

      

      VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

       Настоящата Програма обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от община 

Исперих и определя  насоките им за развитието през 2022 г. 

        Може да си направим извода, че читалищата са устойчиви културни институции, които днес 

са призвани да насърчават креативната социална промяна, предизвикана от съществуващото 

културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация в условията на една динамична 

епидемична обстановка . 

       За успешното им развитие е необходимо с общи усилия да бъдат преодолявани основните 

предизвикателства, които стоят пред тях, а именно те са: 

- привличане на млади читалищни членове; 
- обогатяване на библиотечните фондове и внедряване на съвременни информационни и 

комуникационни технологии; 
- поддръжка и ремонт на материални бази; 
- въвеждана гъвкави и иновативти методи на работа сред библиотечните специалисти; 
- прилагане на нови правила, свързани с безопасността на персонала и  хигиенизирането на 

читалищни зали, витрини, книги и колекции; 
- предприемане на санитарни мерки за осигуряване на безопасност на участниците във всички 

читалищни дейности. 
 

 

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих не са постъпили писменни питания, 

становища  от граждани. 
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 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Има ли желаещи да вземат отношение? 

Заповядайте г-н Рашид. 

 

 

Мустафа Рашид – общински съветник от „ Земеделски народен съюз“ 

 Имам питане . 

 Багера на общинското предприятие може ли да се ползва от населението и каква е таксата 

за ползването? 

 

 Отговор на питането бе дадено от Кмета на община Исперих г-н Белгин Шукри. 

Този багер е нов оборудван с гребло и кофа. Замисала при това оборудване е да се плзва и 

през зимата за почистване на улиците. Кметовете по населени места, когато не могат да смогнат 

или няма хора за копане на гробове пращаме багера. Имаме идея да бъде закупен по малък багер 

за такъв вид услуга. Нямаме такса . 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Други желаещи? 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

Христо Аргилов – общински съветник от ПП „ ГЕРБ“ 

За това исках Управителя на общинското предприятие да отговори на някои от питанията 

ми. 

Наближава приемането на Бюджет 2022г. искам  ремонта на ул. „ да бъде залегнат в този 

бюджет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Много пъти е ставало на въпроси за ремонт на тази улица. При изготвянето на новия 

бюджет заедно ще вземаме решение относно ремонта на улиците както по населени места така и в 

града. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Други желаещи. 

Заповядайте г-н Хаккъ. 

 

Юнуз Хаккъ – общински съветник от „ Демократична България“ 

Смятам, че е добе да помислим за ползването на багера и за какви услуги. 
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Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Кмета на общината поздрави общинските съветници с настъпващите празници и им пожела 

следващата година да бъде по успешна. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Председателя на общински съвет Исперих също поздрави общинските съвтници и им 

пожела следващата година да бъде също така ползотворна. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание. 

 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на Общински 

съвет Исперих 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  


