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ВЪВЕДЕНИЕ 

Годишният отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е изготвен на основание чл.23, т. 

4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника за прилагане на ЗРР 

(ППЗРР). Това е първият отчетен документ за новия програмен период, който обобщава 

всички проекти, мерки и дейности, реализирани на територията на община Исперих в периода 

01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

Планът за интегрирано развитие е документ, който определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на община Исперих и връзките с други общини, в 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район 

и Общия устройствен план на общината. Планът за интегрирано развитие е разработен за 

цялата територия на община Исперих за срок от 7 години.  

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. е приет 

от Общински съвет – Исперих с Решение № 259/Протокол №30 на Общинския съвет от 

28.09.2021 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.23, т.1 и чл.24, т.1 

от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от Правлиника за прилагане на 

ЗРР. 

Планът е разработен и съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на редица нормативни документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на 

отпадъците, насърчаване на инвестициите, устойчиво развитие на туризма и други. 

Планът за интегрирано развитие на община Исперих е изготвен на основата на обстоен 

анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за 

развитие на общината, изявените тенденции, изведените и обсъдени със заинтересованите 

страни приоритети за развитие. Проследени са промените в икономическото и социално 

развитие на общината и факторите, оказващи влияние върху състоянието и качеството на 

живот. Предложените действия са насочени към увеличаване на конкурентните предимства на 

общината и догонване или изравняване на средните показатели както за региона, така и тези на 

национално ниво, преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническата 

инфраструктура и преодоляване на негативните демографски тенденции.  

Основната цел на ПИРО на Oбщина Исперих за периода 2021-2027 г. е стимулиране на 

устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР.  

Изпълнението на ПИРО се отчита чрез ежегодни доклади за наблюдение на 

изпълнението, които се изготвят по определен от Кмета на общината ред и се одобряват от 

Общинския съвет до 31 март на всяка следваща календарна година.  

Годишният доклад е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 

Копие от доклада се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок 

от решението за тяхното одобряване. 

Настоящият доклад занаблюдението на изпълнението на ПИРО на община Исперих  

през 2021 година съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на плана; 
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4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния 

период и източниците на тяхното финансиране; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана 

за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 

участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 

Общинският съвет е орган за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие. Мониторингът и контролът на изпълнението са неразделна част от общия процес на 

реализиране на публични политики в Община Исперих. Предмет на наблюдение е 

изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана посредством реализацията на мерки 

и проекти/дейности и включените индикатори за оценка. 

Системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие осигурява 

неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за балансирано, устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 

проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата 

за неговата реализация, като отчита изпълнението на включените проекти и дейности по 

приоритети и мерки.  

Мониторингът на плана за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 

изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в 

предметния обхват на местното самоуправление. Той трябва да спомогне за постигането на 

резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.  

Мониторънгът изисква набирането на количествени и качествени данни за почти 

непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, 

които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 

първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни 

действия при отчитане на несъответствие и текущо да се адаптира стратегическия документ 

към динамично променящите се фактори на средата - политически, икономически, финансови, 

епидемиологични и други.  

Чрез мониторинга на ПИРО се цели да се предостави на компетентните местни органи 

(Общински съвет – Исперих, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), 

както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на 

гражданското общество) ранна информация за напредъка, или липсата на напредък по 

заложените цели и резултати. В резултат на мониторинга могат да се направят своевременни 

промени в начина на изпълнение, в приоритетите и целите на ПИРО, който трябва винаги да 

следва актуалните теми и проблеми на обществото и политиките за тяхното разрешаване. 

В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 г. са използвани 

данни от: НСИ, Информационната система ИСУН, Дирекция „Бюро по труда”, Главна 

дирекция „ГРАО”, ОД „Земеделие“, ДГС, Общинска администрация – Исперих и др.   

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в Годишни доклади, които 

съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в 

социално-икономическите условия и политиките за развитие; постигнатия напредък по 

изпълнението на целите и приоритетите въз основа на индикаторите за наблюдение; 

действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана; заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението.  
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ ГОДИНА И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Изминалата 2021 е първата отчетна година на прилагане и изпълнение на проекти, 

мерки и дейности от Плана за интегрирано развитие на община Исперих за новия програмен 

период 2021-2027 г. По отношение на събитията, които ангажираха общественото внимание 

отчетната 2021 година прилича на предходната 2020 година и премина под знака на 

продължаващата пандемия от коронавирус (COVID-19).  

Глобалната криза, породена от коронавируса е с трудно прогнозируеми измерения в 

различни сфери на социално-икономическия живот и породи нуждата от нови сценарии за 

бъдещето и нови подходи в стратегическото планиране и в приоритетите на общинските 

политики. Предприети са мерки за ограничаване на заболеваемостта и помощ за здравната 

система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес в МСП и социална подкрепа в 

защита на най-уязвимите групи от населението. 

Политическата нестабилност, тежката икономическа криза и епидемичната обстановка 

в страната, ограничиха развитието на бизнеса. Отчетен е рекорден ръст на инфлацията, 

поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа необходимост. Наложително се 

въведоха някои непопулярни мерки за строги икономии на ел. енергия. Увеличиха се 

значително непредвидените разходи в общинския бюджет. 

Пандемията възпрепятства провеждането на масови културни и спортни прояви, 

ограничи значително социалния живот, създаде икономически и финансови рискове и 

неустойчивост. За първи път от няколко години се пречупва положителната динамика на 

пазара на труда и отчитаме ръст на безработицата през 2020 г. и 2021 г. Продължаващите 

вълни на коронавируса и ограничителните мерки за стопанската активност поставиха под 

риск създаването на нови работни места и инвестициите. 

Въпреки негативните ефекти следва да се отчетат и някои положителни развития през 

изминалата 2021 г. Първото е продължаващият ръст на възнагражденията, който не беше 

прекъснат от кризата. Технологичната и структурната трансформация на индустрията, както и 

навлизането на дигиталните услуги във всички сфери на живота продължават да се развиват 

успешно.  Човешкият капитал и профилът на работната сила продължават да бъдат ключови 

за процеса на възстановяване и продължаваща трансформация на икономиката. 

В национален мащаб, изминалата отчетна година се характеризира с нестабилна 

политическа обстановка и провеждането на редовни и двукратни извънредни парламентарни 

избори и на редовни президентски избори. Тези процеси естествено се отразиха негативно и 

на резултатите от изпълнението на Плановете за интегрирано развитие на общините.  

Въпреки трудностите през 2021 година Община Исперих отчита реализирането на 

значителен брой общински проекти и дейности, насочени към подобряване състоянието на 

градската среда и населените места, изграждане на съвременна инфраструктура, повишено 

качество на предоставяните социални услуги, по-добро образование и по-чиста околна среда.  

Изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за законосъобразност, 

прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, ефективно и целесъобразно 

използване на финансовия ресурс, включително за покриване на извънредните и 

непредвидени разходи. При анализиране на изпълнението на ПИРО в настоящия Годишен 

отчетен доклад са отразени настъпилите промени в условията на живот, оказващи пряко 

въздействие върху социално-икономическото развитие на община Исперих през 2021 г. 
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Демографска характеристика 

Важен показател за социално-икономическото състояние на общината са 

демографските данни във всичките им измерения. Основни източници на информация за тях 

са Националния статистически институт (НСИ) и Главна дирекция ГРАО чрез своята 

Национална база данни „Население”. Все още няма официални статистически данни от 

проведеното през есента на 2021 година „Преброяване на населението и жилищния фонд”. 

Информацията за населението по постоянен и настоящ адрес от ГРАО и от НСИ е актуална 

към 31.12.2021 г.   

В община Исперих продължават неблагоприятните демографски тенденции. Влияние 

върху демографското развитие на общината оказват световните и национални демографски 

процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните - 

увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси населението на 

общината намалява и застарява ежегодно.  

Таблица 1: Население в община Исперих 2015 – 2021 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всичко 21232 20900 20602 20428 20268 20142 19828 

Мъже 10535 10360 10213 10117 10055 9976 9797 

Жени 10697 10540 10389 10311 10213 10166 10031 

В града 8354 8253 8146 8086 7928 7868 7697 

В селата 12878 12647 12456 12342 12340 12274 12131 

Източник: Национален статистически институт 

Анализът на данните показва, че в община Исперих има тенденция на намаляване на 

населението с около 7% за периода 2015-2021 г. В края на 2021 г. в общината живеят 19828 

души, което е с 2% или с 314 души по-малко спрямо 2020 г. 50,18% мъже и 49,82% жени. 

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

 
Графика 1: Динамика на населението в община Исперих 2015-2021 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).    
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Таблица 2: Население в община Исперих по населени места 2020 и 2021 г. 

  2020 2021 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Исперих 20142 9976 10166 19828 9797 10031 

с. Белинци 427 212 215 413 208 205 

с. Бърдоква 293 145 148 288 141 147 

с. Вазово 964 474 490 969 476 493 

с. Голям Поровец 514 262 252 505 253 252 

с. Делчево 420 213 207 402 200 202 

с. Драгомъж 342 173 169 330 165 165 

с. Духовец 467 233 234 460 227 233 

гр. Исперих 7868 3833 4035 7697 3743 3954 

с. Йонково 632 312 320 634 314 320 

с. Китанчево 1354 675 679 1351 671 680 

с. Конево 70 34 36 68 33 35 

с. Къпиновци 242 125 117 241 123 118 

с. Лудогорци 680 333 347 671 329 342 

с. Лъвино 933 469 464 927 465 462 

с. Малко Йонково 342 162 180 335 157 178 

с. Малък Поровец 319 166 153 308 155 153 

с. Печеница 239 129 110 231 126 105 

с. Подайва 1537 783 754 1540 775 765 

с. Райнино 308 147 161 301 148 153 

с. Свещари 586 281 305 577 282 295 

с. Средоселци 286 138 148 280 134 146 

с. Старо селище 327 162 165 317 162 155 

с. Тодорово 703 356 347 700 353 347 

с. Яким Груево 289 159 130 283 157 126 

Източник: Национален статистически институт 

Данните в Таблица 2 показват, че населението в повечето населени места намалява през 

отчетната година. Жителите на общинския център град Исперих намаляват с около 2% или със 

171 души. Най-малко жители към 2021 г. има село Конево – 68 души. Най-голямото село в 

общината по брой население е Подайва – 1540 души, следвано от Китанчево – 1351, Вазово - 

969 души и Лъвино – 927 души. 

Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12. 2019-2021 г. 

Постоянен адрес Настоящ адрес 
Постоянен и настоящ адрес в 

населеното място 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

34330 34147 33927 22242 22030 21737 20345 20191 19920 

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

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

настоящ адрес намалява с около 1% през 2021 г. спрямо 2019 г. Жителите на общината по 

постоянен адрес са с 403 души по-малко, а регистрираните по настоящ адрес намаляват с 505 

души. Регистрираните с постоянен и настоящ адрес в едно и също населено място също 

намаляват с 425 и към 31.12.2021 г. са 19920 души от жителите на общината. 

http://www.grao.bg/
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Голямата разлика между населението по данни на НСИ и ГРАО се дължи на факта, че 

голяма част от хората избрали постоянен адрес в община Исперих имат настоящ адрес в друга 

община. Броят на жителите с постоянен и настоящ адрес в същото населено място, които 

формират реалното население на общината е близък до броя на жителите по данни на НСИ. 

Населението на община Исперих застарява, но процентното съотношение на лицата 

под, в и над трудоспособна възраст се запазва относително постоянно.  
 

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2020 - 2021 г. 

 
2020 2021 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 20142 9976 10166 19828 9797 10031 

Под трудоспособна1 3046 1600 1446 2997 1585 1412 

В трудоспособна2 12252 6552 5700 12117 6432 5685 

Над трудоспособна3 4844 1824 3020 4714 1780 2934 

Източник: Национален статистически институт 

През 2021 г. под трудоспособна възраст е около 15% от населението на общината. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 4714 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 до 15 години и увеличаване на дела на населението на 60 и 

повече години. Към 2021 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.  

Таблица 5: Население в община Исперих по възрастови групи към 2019 – 2021  г. 

Възраст 2019 2020 2021 

Общо 20268 20142 19828 

0-9 1823 1828 1809 

10-19 2126 2063 2017 

20-29 1988 1992 1916 

30-39 2464 2391 2344 

40-49 3089 3048 2983 

50-59 3129 3192 3222 

60-69 2802 2759 2728 

70-79 2098 2126 2087 

80+ 749 743 722 

Източник: Национален статистически институт 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на 

неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

 

 

 
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
2 В трудоспособна възраст - тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 

години и 3 месеця за мъжете.  
3 Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години 

и 3 месец за мъжете. 
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Таблица 6: Естествен прираст на населението на община Исперих 2015-2021 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

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 

2021 148 80 68 474 252 222 -326 -172 -154 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 186 души на 

година, като през 2021 г. е минус 326 души. Средногодишният брой на живородените деца в 

община Исперих за периода 2014-2020 г. е 172. Средната смъртност за изследваните 7 години 

е 358 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са 

причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се демографска криза.  

Графика 2: Естествен прираст на населението 2015-2021 г. 

 

Таблица 7: Заселени, изселени и механичен прираст в община Исперих 2015-2021 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

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 

2021 557 256 301 545 263 282 12 -7 19 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст през повечето анализирани години като цяло е отрицателен, като 

за 2016 г. достига минус 223 души. През 2020 г. е отчетен положителен механичен прираст 

+170души. Тенденцията се запазва и през отчетната 2021 г., когато механичният прираст е +12 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Живородени Умрели Естествен прираст



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 

за наблюдение изпълнението на  

План за интегрирано развитие на община Исперих 2021-2027 г.  

 
 

 

10 
 

души. За изследвания период 2015-2021 г. населението на община Исперих намалява от 

миграция с 459 души или средногодишно с около 66 човека.  

Графика 3: Механичен прираст на населението 2015-2021 г. 

 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Исперих през 

2021 г. е намаляло с 314 души. Положителната миграция не успява да преодолее негативните 

демографски тенденции, породени от ниската раждаемост и висока смъртност. 

Влошаващите се демографски показатели продължават да влияят негативно върху 

социално-икономическите процеси в общината и създават естествени бариери пред постигане 

целите на Плана за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. 

Заетост и безработица 

Равнището на безработица в община Исперих през първата година от новия програмен 

период – 2021 г. намалява до 7,8% или с 3,2 пункта по-малко в сравнение с 2020 г. (11%). 

Броят на безработните намалява с 291 лица и към 31.12.2022 г. в бюрото по труда са 

регистрирани 710 лица от общината. За сравнение в община Исперих, съседна на Исперих, 

която също се обслужва от ДБТ – Исперих, безработицата през 2021 г. е 25,6%. Средната 

безработица в района на ДБТ също намалява през анализирания период с 2,6 пункта от 14,1% 

през 2020 г. на 11,5% през 2021 г.  

Таблица 8: Равнище на безработица и регистрирани лица към 31.12. в териториален разрез  

Общини 

31.12.2021г. 31.12.2020 г. Изменение /+ или -/ 

Брой лица 
Равнище  

% 
Брой лица 

Равнище  

% 
Брой лица 

Равнище  

% 

Исперих 710 7,8 1001 11       - 291 - 3,2 

Исперих 618 25,6 618 25,6           0 0 

За района на ДБТ 1328 11,5 1619 14,1       - 291 - 2,6 

За страната 157 283 4,79 220 292 6,71  - 63 009 - 1,92 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ - Исперих 

Безработицата в община Исперих е само с 3 пункта по-висока от средната за страната 

през 2021 г. и с 1 пункт по-ниска от средната за област Разград (8,8%). 
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В община Исперих безработните жени през 2021 г. са 347 /48,9%/. Безработните жени 

преобладават в групата без квалификация – 68,7% спрямо общия брой на регистрираните 

жени, тези с основно и по – ниско образование са 59% от групата.  

 
Таблица 9: Регистрирана безработица без квалификация и специалност към 31.12.2021 г. в териториален 

разрез (брой лица и абсолютен прираст)           

Общини 31.12.2021г. 31.12.2020г. Изменение /+ или -/ 

Исперих 463 631 -  168 

Исперих 428 413 +  15 

ЗА РАЙОНА НА ДБТ 891 1044 -  153 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ - Исперих 

Запазва се висок и устойчив относителният дял на регистрираните лица от региона без 

специалност и професия. Без квалификация през 2021 г. са 65% от регистрираните безработни 

от община Исперих или 463 лица. Броят им спрямо 2020 г. е намалял със 168. 

Таблица 10: Безработни по образование към 31.12.2021 г. в териториален разрез 

Общини 

31.12.2021 г. 31.12.2020 г. Изменение /+ или -/ 
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Исперих 395 58 33 534 116 59 -  139 -     58 -    26 

Исперих 373 26 14 366 25 16 +  7 +     1 -    2 

ЗА ДБТ 768 84 47 900 141 75 -  132 -     57 -    28 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ - Исперих 

  Наблюдава се тенденция на намаляване на регистрираните безработни специалисти и 

висшисти от община Исперих, като това е резултат от доброто функциониране на местната 

икономика и продължаващ процес на търсене на кадри с по-високо образование и 

квалификация. В края на 2021 г. в бюрото по труда са регистрирани 33 лица с висше 

образование от община Исперих и 58 специалисти. Броят на висшистите е с 26 по-малко 

спрямо 2020 г., а на специалистите с 58 лица по-малко. 

Броят на безработните с основно и по-ниско образование остава най-голям – 395 лица 

или 56% от безработните през 2021 г. Самата група е с две основни подгрупи: безработни 

лица с основно образование и безработни лица с начално и по-ниско образование. Изразено в 

динамичен ред за по-дълъг период се наблюдава тенденция на намаляване броя на лицата и от 

тази група. През 2021 г. са със 139 по-балко спрямо 2020 г. Това се дължи както на отпадането 

от регистрация, така и на включването им в заетост, основно на първичния пазар и по 

програми и в сезонна заетост.   

Безработните младежи до 29 годишна възраст в община Исперих през 2021 г. са 87 или 

12% от регистрираните лица. Броят им спрямо 2020 г. е намалял с 20 лица.                  

Възрастовата структура на регистрираните безработни лица се отличава с най-високи 

абсолютни и относителни стойности при регистрираните безработни във възрастовата 

граница над 55 г. 

В условията на променената от пандемията от КОВИД-19 обстановка през 2021 г. на 

територията на ДБТ – Исперих успешно се изпълняват както регионални програми за заетост, 

така и действащи проекти, финансирани от ОП „РЧР“.  

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

Проект „Младежка заетост“.Активно се прилагат новите мерки за справяне с пандемията в 

лицето на „Заетост за теб“, „Запази ме“, ПМС 151.  
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  Обявените свободни работни места (СРМ) само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през 2021 г. са 495, при 407 за същия период на 2020 г.  

Сравнителният анализ на данните с тези за същия период на 2020 г. налага следните 

изводи: 

- с най-голям  дял продължава да бъде броят на местата без изискване за специалност – 

88,1% от всички обявени свободни работни места на първичния пазар на труда, запазва се 

тенденцията на разтеж в тази насока; 

- забелязва се намаление на местата за работнически професии с 12, и наблюдавана 

тенденция за увеличаване на СРМ без специалност, които са 436, и са със 104 по-вече 

спрямо отчетния период на 2020 г. 

В групата „заявени свободни работни места” за специалисти на първичния трудов пазар 

(без тези по програми и мерки за заетост), най-висок е делът на местата за лица от 

специалистите от:   образованието – 23 – 40,4 % и услуги и транспорт охрана и др: 26 –  45,6 

% от всичко обявените 57 СРМ за специалисти. 

Високият относителен дял на СРМ за нискоквалифицирани работници е типичен за 

обслужвания район поради преобладаващата селско стопанска дейност и определен обхват на 

ТРЛ от програми за заетост, в голяма степен на ОП ”РЧР” по действащите схеми за периода 

както и заетост във фирми и кооперации със сезонно производство. 

За вишисти са заявени 57 СРМ. 

Новоразкритите места на първичния трудов пазар през анализирания период са в 

порядъка на 41 СРМ, което е показател за преодоляване на неблагоприятните икономически 

условия, произлизаща от пандемията по КОВИД 19, даваща отражение в динамаката и 

икономическата картина. Това е показател, че бизнесът залага на традиционните си работни 

места и се стреми да се адаптира към новите условия, с цел запазването на заетите лица. 

Въпреки тенденцията на повишаване на нови работни места, се запазва тенденцията на 

свиване на производствените отношения от страна на фирмите, като средство за запазване на 

производствените мощности в състояние на криза, и когато се резкриват нови работни места 

през наблюдавания период те са съобразени с тези дадености.  

 За сезонна заетост на първичния пазар са заявени 95 работни места, като основно 

обявените работни места са от фирми и кооперации, свързани със селскоктопанското 

производство. 

 Професионалната структура на разкритите за сезонна заетост СРМ на първичния пазар 

на труда, се запазва и потвърждава високия относителен дял на местата без изискване за 

специалност и професионална квалификация – 94 работни места или това са 99 % в 

относителна величина спрямо всички  обявени сезонни работни места, и 19,2 % от общия 

брой разкрити през периода.  

Очаквано с най-висок дял в отрасловото разпределение на разкритите работни места за 

периода  от работодателите са тези от селскостопанското производство.  

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- машинен оператор, производство на керамични изделия.; 

- лични асистенти; 

- чистач-хигиенисти; 

- домашни помощници; 

- пакетировач; 

- настройчик керамични машини. 

Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и мерки за 

заетост) през анализирания период са 238. За същия период на миналата година техният брой 

е 234, налице е увеличаване на броя СРМ с 4. Делът им възлиза на 32,5 % от общия брой 
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обявени СРМ, при 34,4% за същия период на предходната година, което показва тенденция за 

периода на запазване делът на обявените места на вторичния пазар.  

В обучение през отчетния период на 2021 г. са включени 48 безработни лица, от тях 42 

са  приключили обучението си. В обучение през отчетния период на 2020 г. са включении 110 

безработни лица, 106 са приключили  обучение. 

През отчетния период се наблюдава повишен интерес спрямо мерките и програмите за 

заетост, в т.ч. и новите за овладяване на епидемичната обстановка. Продължи да нараства 

интересът по отношение на програмите за заетост, заложени в НПДЗ 2021г., и по 

изпълнението на действащите схеми на ОП”РЧР”- Проект „Младежка заетост” и по Проект 

„Родители в заетост”. 

По проект „Младежка заетост” през периода са сключени 2 договора за 2 работни 

мяста. По проект „Родители в заетост” през периода  8 детегледачи са започнали работа. 

През периода активно действат на територията на ДБТ Исперих противоепидемичните 

мерки прилагани посредством  ПМС 151, проект „Запази ме” и  проект „Заетост за теб”.  

По ПМС 151 с направените промени по него, първи и втори етап са кандидатствали и 

одобрени  8 работодатели за 697 работни места. Като най-голям работодател тук е „Хан 

Аспарух” АД с 602 лица, останалите работодатели са „Ахинора” АД – 33 работни места, 

„Ахинора стил” ЕООД за 23 работници,” Семела” ООД за 16 работни места ”Скай май формс” 

ЕООД за 15 работни места, „Специални телове” ООД за 3 лица, ЕТ „Юлия Кючукова” за 2 

работни места и „Аргилов груп” ЕООД за 3 лица, „Перла Голд” ООД за 1 работно място. През 

третия етап има подадени документи за 1 работно място от ЕТ „Перла голд” . 

По  Проект „Заетост за теб”, през периода са сключени 55 договора за 87  работни 

места,с цел да се увеличи заетостта във фирмите запазващи позиции на пазара.  

С най - много заявени СРМ са:” Ренета Станчева РЗ ” ЕООД  за 8 работни места, 

„Тракция” АД за 6 СРМ „ Булспейс ” ЕООД за 4 СРМ, „ ПИМ ” ЕООД  за 3 СРМ , ЕООД „ 

БАШ ГРУП ”  за 4 СРМ, „АВВАА” ЕООД за 4СРМ. 

В края на периода активно се прилага и мярката за запазване заетостта в лицето на 

„Запази ме”. По новата мярка „Запазиме +” е прието 1 заявление за 2 лица. 

Към 31.12.20221г. от нея са се възползвали 11 фирми за 51 заети лица. С най – голям 

брой са „Мега шанс груп „ ЕООД за 16 работника и „Арен груп” ЕООД за 4 работни места. 

Увеличаването на безработицата за периода 2020-2021 г. е отрицателна тенденция, 

която отразява редица глобални социално-демографските условия с продължаващата 

пандемия от COVID-19 и оказва неблагоприятно въздействие върху индикаторите за 

постигане целите на Плана за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 

г. Като цяло пазарът на труда в общината се нуждае от стимулиране и допълнителни 

насърчителни мерки. 

 

 Социални дейности и услуги 

 

 През 2021 г. в община Исперих се предоставят широк кръг от социални услуги, развити 

на основата на оценка на потребностите от социални услуги в общината, в партньорство със 

заинтересованите страни. Те обхващат уязвими общности и различни възрастови групи от 

населението на територията на общината.  

 Към момента се предоставят широк спектър от социални услуги в общността и в 

специализирани институции. В групата на социалните дейности се отнасят социалните услуги 

за деца в риск, специализирани институции за възрастни хора, социални услуги на стари хора 

и хора с физически и психически увреждания и др. В резултат на развитието на социалните 

услуги, в общината значително е намаляла потребността от настаняване в институции.  
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През 2021 г. на територията на община Исперих функционират тринайсет вида 

социални услуги:  

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС /„Лудогорие“. Той е 

самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който се 

предоставят следните социални услуги: 

• Преходно жилище; 

• Център за обществена подкрепа; 

• Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания1; 

• Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  2; 

• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания; 

• Център за работа с деца на улицата. 

Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие“ за 2021 г. се предоставят на І, II и ІІІ етаж  в 

сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих, община 

Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски“  № 72, квартал 29 УПИ І по регулационния план 

на града, Акт №6388/04.04.2017 г. и Акт №4758/03.12.2010 г. за публична общинска 

собственост.   

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални помещения, 

дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, игротеки, зали за 

занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са оборудвани  и обзаведени според 

спецификата на работа с клиентите. Материалната база на всяка услуга гарантира качество на 

предоставяне на услугата и ефективна работа с нейните потребители.  

В сградата, където се предоставят услугите  е осигурена денонощна вътрешна и външна 

охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица, 

осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.  

Социална услуга - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

          Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи / девойки и е 

предназначена за:  

▪ Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, за които 

към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда; 

▪ Младежи и девойки от общността, които са над 15- годишна възраст, но поради една или 

друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради 

невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда. 

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към компенсиране на 

дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния 

институционален престой. Социалните работници подпомагат  младежите и девойките да 

придобият чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и 

битови умения.  

        В края на отчетения периода в услугата има 7 случая.  

Социална услуга - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, която е предназначена за 

деца в риск от 0 до 18-годишна възраст и техните семейства и е с капацитетът 40.   

Видовете социални услуги, които се предлагат в ЦОП са: 

1. Повишаване на родителският капацитет; 

2. Превенция на изоставянето; 

3. Превенция на насилието; 

4. Превенция на отклоняващото се поведение; 
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5. Превенция на отпадане от училище; 

6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет; 

7. Психологическа подкрепа; 

8. Логопедична подкрепа; 

9. Дейности в следосиновителният период; 

10. Дейности в слединтеграционният период; 

11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.  

         Общият брой на потребителите, ползващи услугите на ЦОП към 31.12.2021 г. е 42. 

 

Социална услуга - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

       ЦНСТ за деца без увреждания-1 е социална услуга от резидентен тип, която 

осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, изведени от 

семействата им. С помощта и подкрепата на социални работници се предоставя комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към развиване на 

социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот,подкрепа в образованието, 

развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране 

и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране 

на собствена идентичност. 

       Капацитетът на Центъра е 15 деца. В края отчетния период услугата се ползва от 15 

деца. 

      Социална услуга - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 

            ЦНСТДБУ-2 е социална услуга от резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на 

социалните работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните 

потребности на децата насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за 

самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на 

свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на 

контакт с биологичното семейство  и формиране на собствена идентичност. 

             Услугата е с капацитет 15 и е  предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В 

някои случаи по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на 

услугата и на младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

            През 2021 г. в ЦНСТДБУ-2 има 15 случая. 

В края 2021 г. услугата се ползва от 12 деца. 

 

Социална услуга - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за предоставяне 

на дневни грижи, мобилна и почасова услуга за деца и младежи с увреждания. Услугата е с 

капацитет 30 потребители.  

 В ДЦДМУ се осигуряват: 

– здравни и физически потребности на потребителите; 

- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 
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- мобилна работа. 

Към края на 2021 г. ползвателите на услугите на ДЦДМУ са ползвали 31.  

Социална услуга - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана  с превенция на 

попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция 

на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни 

услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Капацитетът на услугата е 20 

потребителя. 

От 01.02.2019 г. Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС ”Лудогорие” 

гр.Исперих работи по следните направления: 

1. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните 

семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения; 

2. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според 

сезона, санитарно-хигиенни услуги; 

3. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до 

здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване 

на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на 

децата; 

4. Психологическа подкрепа на деца и техните семейства; 

5. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, 

професионално ориентиране и пред-професионална подготовка; 

6. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на 

способностите на всяко дете; 

7. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране на 

децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ; 

8. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на неговите 

родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното 

семейство; 

9. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните родители при 

издаване на документи за самоличност, за записване в училище, при търсене на 

работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при контакти с институции. 

Към края на отчетената 2021 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 20 потребители. 

Социална услуга - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕН ТИП ЗА ДЕЦА И 

МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ (ЦНСТДМУ)  е 

социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване 

и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към 

момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини или приемно семейство. 

   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. 

ЦНСТДМУ е с капацитет 14, в края 2021 г.  
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Социална услуга – ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в 

общността, които подпомагат и разширяват възможностите на възрастните хора и хората с 

увреждания да водят самостоятелен живот в обичайната си домашна среда.Услугата е с 

капацитет 500 потребители. 

Предоставените услуги от ДСП – Исперих включват: 

- Ежедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена здравословна храна; 

- 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. 

Към декември 2021 г. патронираните лица от ДСП – Исперих са 228. 

 

Социална услуга - ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ  

       В изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за 

подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени 

увреждания в гр. Исперих“ от 02.11.2021 г. стартира предоставянето на комплекс от 

интегрирани здравно-социални услуги в новосъздадения Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания. 

Предвидено е да бъдат подкрепени 30 лица чрез дневни и почасови услуги и 60 лица да 

получат мобилни грижи в домашна среда.  

Социална услуга-„ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ 

          През 2021 г. Община Исперих предостави на 140 лица социалната услуга „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID-19“ в рамките на проект, финансиран от Фонд за 

европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане 2014-2020.  

    Подкрепени са чрез  топъл обяд, включващ - супа, основно ястие и хляб, както и един път 

седмично десерт следните целеви групи: 

    - Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради 

влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични 

увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; 

    - Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и 

нямат близки, които да им окажат подкрепа; 

    - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и в условията на извънредна. 

Социална услуга - „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ 

              В изпълнение на Проект BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна грижа + в 

Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

през 2021 г. са предоставени интегрирани социално-здравни услуги за 60 лица с увреждания 

и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците 

от COVID-19.  Спектърът от услуги, коита са предоставени  включва комплекс от мобилни, 

интегринари здравно-социални услуги в домашна среда, т. ч. психологична 
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подкрепа,  консултиране и подкрепа  за извършване на ежедневни битови дейности 

(доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги.).  

         В рамките на проекта е оказвана подкрепа на социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности, с цел превенция от заразяване от COVID-19  на ползвателите на 

услугите, коита са 142 лица. 

Социална услуга - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА 

     От 01.02.2021 г. Община Исперих предоставя социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

Съгласно Закона за социалните услуги това е специализирана социална услуга, която 

включва подкрепа от асистент за:  

     – самообслужване;  

     – движение и придвижване;  

     – промяна и поддържане на позицията на тялото;  

     – изпълнение на ежедневни и домакински дейности;  

     – комуникация.  

    Тя се предоставя на:  

     – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат 

определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  

     – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда 

помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска 

подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг 

закон. Капацитетът на услугата е за 56 потребители, а към декември 2021 г. ползвателите на 

услугата са 67. 

МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ“ 

       "Лична помощ" е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за 

извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или 

социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. 

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 

28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ. Община Исперих от 01.09.2019 г. е 

доставчик на социалната услуга. Към декември 2021 г. 195 са подкрепените лица по 

Механизма.  

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ 

     ⧫ През 2021 г. Община Исперих изпълни Проект Модернизиране на кухненското 

оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Исперих“.  

       Чрез проекта е обновена и модерницирана материалната база на Домашен социален 

патронаж – гр. Исперих с цел да се повиши качеството на предоставяните социални услуги на 

различни патронирани групи. Закупени и монтирани са  нови енергийно- ефективни  уреди за 

приготвяне на храна, отговарящи на съвременните  български и европейски стандарти.  

        Проектът е на стойност 37 704,00 лв. и е финансиран от Фонд „Социална закрила“ към 

Министерствот на труда и социалната политика. 

⧫ На 01.10.2021 г.Община Исперих се включи в изпълнението на Национална програма 

„Помощ за пенсиониране” за период от две години - до 01.10.2023 г., като целта й е подкрепа 

за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които 

активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е назначено едно лице. 

⧫ В периода от 15.06.2021 г.  до 15.06.2022 г. включително по Национална програма 

„Старт на кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено 1 лице за срок от 12 

месеца. 
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            Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на 

трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел 

улесняване на прехода между образование и заетост. 

           Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж, които са завършили висше 

образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. 

⧫ От 01.06.2021 г до 01.12.2021 г., включително Община Исперих изпълнява 

Регионална програма за заетост и обучение, по която са назначени 23 лица на 6 часов работен 

ден за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график..  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, 

парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   ⧫ От 01.10.2021 г. до 01.10.2023 г.  по Национална програма „Заетост и обучение на 

хора с трайни увреждания” в Общинска администрация – Исперих бяха назначени три лица на 

длъжност:  „Чистач-Хигиенист“ за период от две години. 

Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 

безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка за 

преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. 

⧫ През 2021 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в Общинска 

администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  едно лице, назначено на  длъжност: 

Младши специалист „Младежки медиатор”  от 07.05.2015 г. до 31.12.2024 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

⧫ През 2021г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в Общинска 

администрация – Исперих  са назначени две лица  на  длъжност: „Организатор обществено-

полезен труд  от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, 

рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община 

Исперих се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП). 

Община Исперих в бъдеще трябва да се стреми към запазване обхвата и качеството на 

съществуващите социални услуги. За повишаване качеството на предлаганите социални 

услуги е необходимо да бъдат предвидени допълнителни финансови средства за повишаване 

квалификацията и преквалификацията на служителите. 

Развитието на социалните услуги е от особена важност за осигуряване на достоен начин 

на живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на своята социална 

политика Община Исперих активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на 

живот и възможности за социално включване на групите в социален риск, като мобилизира 

всички ресурси – човешки и материални.  

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.  

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 по-

малко спрямо 2014 г.) и 8 стоматолози.  

Таблица 11: 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 

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.  

  Съгласно Регистъра на РЗИ –Разград, лечебните заведения за извънболнична помощ от 

Община Исперих са: 

Първична извънболнична медицинска помощ 
 Исперих 

АПМП – ИП 7 

АПМП – ИП  (ДП) 12 

АПМП – ГП  (ДП) 1 

 

1. Индивидуалните практики за първична медицинска помощ  са 7. Броят на 

общопрактикуващите лекари, работещи в тях са 7. 

2. Регистрираните практики за първична дентална помощ са 13, от които 12 са на 

индивидуални практики и 1 групова практика. Налице е дисбаланс по отношение на тяхното 

разпределение. 

Специализирана извънболнична медицинска помощ 
 Исперих 

АСМП – ИП 14 

МТЛ 2 

Специализираната извънболнична медицинска помощ в Община Исперих се осъществява от  

14 индивидуални лекари – специалисти и  2  МТЛ. 

 „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, Исперих 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.  

Лечебната дейност се осъществява в следните отделения и клинико-диагностични структури с 

нива на компетентност както следва: 

      ОТДЕЛЕНИЯ С ЛЕГЛА: 

1. Отделение по вътрешни болести – II ниво на компетентност  

 в отделението се осъществява дейност и по следните медицински специалности:  
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✓ Кардиология  - I ниво на компетентност; 

✓ Гастроентерология - II ниво на компетентност; 

✓ Пневмология и фтизиатрия - I ниво на компетентност.  

2. Отделение по нервни болести - II ниво на компетентност. 

3. Отделение по педиатрия – I ниво на компетентност. 

4. Отделение по хирургия – II ниво на компетентност. 

5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение - II ниво на компетентност. 

6.    Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – II ниво на компетентност. 

ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА: 

1. Отделение по образна диагностика – II ниво на компетентност. 

2. Отделение по обща и клинична патология. 

КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ: 

1. Клинична лаборатория – II ниво на компетентност. 

2. Микробиологична лаборатория – II ниво на компетентност. 

 ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ: 

1. Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести. 

Към 2021 г. 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.  

Здравно-демографската характеристика очертава неблагоприятни тенденции в 

развитието на здравното състояние. Сериозен проблем се явява нарушената профилактика на 

населението, което води до влошаване на общия здравен статус. Основните рискови фактори 

(тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска 

двигателна активност) продължават да обхващат голяма част от населението и да застрашават 

здравето му. Осигуреността на населението в общината с медицински специалисти е 

относително добра, но с териториални диспропорции и с неблагоприятна перспектива.  

Образование 

Образованието е основен фактор, който оказва влияние за изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие върху целевата територия и нейното население. Към 2021 г. училищната 

мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна система. 

За отчетния период не са закривани училища и системата е сравнително устойчива.  

Образователната система на Община Исперих към 2021 г. обхваща 7 основни училища, 

1 професионална гимназия и 1 профилирана гимназия. Те се разпределят по населени места 

както е показано в следващата таблица:  
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Таблица 12: 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 )  

  

Физкултурен 

салон  

Свободен  

капа  

цитет  

(брой и вид 

помещения)  

С
п

ец
и

а
ли

зи
р

а

н
и

 к
а

б
и

н
ет

и
 

К
о

м
п

ю
т

ъ
р

н
и

 

к
а

б
и

н
ет

и
 

1. ОУ ”Васил 

Априлов” гр. 

Исперих  

38  8  3 Ресурсен 

кабинет-

4бр.  

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  

5. ОУ”Христо 

Ботев”  

с.Китанчево  

7  1  1  Медицинск

и кабинет-

1бр  

Разрушен  4  



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 

за наблюдение изпълнението на  

План за интегрирано развитие на община Исперих 2021-2027 г.  

 
 

 

23 
 

6. ОУ ”Васил 

Левски”  

с. Тодорово  

6   1 Игротека- 

2бр.  

Стая за 

физкултура- 

2бр.  

Библиотека-

1бр  

Стая за 

самоподгото

вка-1бр 

Разрушен  не 

7. ОУ 

”Н.Й.Вапцаров”  

с. Вазово  

8  -  1  Медицинск

и кабинет-

1бр  

Стая за 

хранене-

1бр.  

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 13: Сравнителни данни за общообразователните и професионални училища по учебни години 

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

Брой училища 9 9 9 9 9 9 

Брой учители 141 154 129 123 123 123 

Брой паралелки 120 122 96 113 108 107 

Брой ученици 2452 2469 1929 2120 2090 2084 

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

в т.ч. - жени 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 учебната 2015/2016 г. е 

намалял с 368 или с 15%. Броят на паралелките в общообразователните училища също 

намалява с 13 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 



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 

за наблюдение изпълнението на  

План за интегрирано развитие на община Исперих 2021-2027 г.  

 
 

 

24 
 

общообразователните училища намалява като през 2020/2021 учебна година е 123 или с 18 по-

малко спрямо началото на изследвания период. 

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 клас4. 

 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 училища на територията 

на община Исперих са с оборудвани компютърни кабинети и интернет достъп.  

 Броят на детските градини в общината за периода 2014-2020 г. намалява с 5 от 19 на 14. 

На територията на община Исперих към отчетната 2021 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 683. 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; 

 
4 Данни за учебната 2020/2021 г. все още не са публикувани от НСИ 
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- „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. 

Таблица 14: Данни за общинските детски градини в община Исперих 2016-2022 г. 

Учебни години 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Брой деца, в това число: 747 709 712 717 704 683 

Момчета 399 374 371 383 355 349 

Момичета 348 335 341 334 349 334 

Брой групи в детските градини 38 32 33 33 33 32 

Брой педагогически персонал 80 67 72 71 70 66 

Брой детски учители 76 63 68 67 66 65 

Брой места на 100 деца в 

детските градини 
142 110 106 107 108 121 

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

 През учебната 2021/2022 година шестте детски градини в община Исперих се 

посещават от 683 деца, разпределени в 32 групи и обучавани от 66 души педагогически 

персонал, в т.ч. 65 детски учители. Броят на децата в детските градини намалява с 64 или с 9%  

спрямо 2016/2017 учебна година. На 100 деца в общината се падат 121 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/STEAM – 

среда. 

Таблица 15: Проекти и дейности на образователни институции в община Исперих през 2021 г. 

Институция Наименование на 

проекта/програмата 

Всички детски  градини и основни  училища Проекти по схема „Училищен плод“ към 

ДФ “Земеделие“ 

Всички детски градини и основни  училища   Проекти по схема  „Училищно мляко“ към 

ДФ „Земеделие“ 

ДГ „Щастливо детство“ с.Китанчево; 

ДГ „Кокиче“ с.Вазово; 

ДГ „Кокиче“ с.Йонково; ДГ „Слънце“ гр.Исперих;  ДГ 

„Първи юни“ гр.Исперих; ДГ „Мечо Пух“ гр.Исперих, 

ДГ „Щастливо детство“ гр.Исперих 

ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва 

Проект „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ /АПСПО/ 

към МОН 

https://infostat.nsi.bg/
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Всички детски градини и училища Проекти в изпълнение на Постановление № 

46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на 

минимални диференцирани размери на 

паричните средства за физическа активност, 

физическо възпитание, спорт и спортно-

туристическа дейност на деца и учащи в 

институции в системата на предучилищното и 

училищното образование и във висшите 

училища 

ДГ „Кокиче“ с.Вазово; ДГ „Радост“ с.Подайва, ДГ „Дора 

Габе“ с.Лудогорци 

 

Проекти по НП „Успяваме заедно“ 

ОУ „Васил Априлов „ гр.Исперих; 

ОУ„Христо Ботев“ гр. Исперих; 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ гр. Исперих; 

ОУ„Васил Левски“ с. Тодорово; 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово; 

ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва; 

ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци; 

ОУ „Христо Ботев“ – с.Китанчево 

Проекти по НП „Подкрепа за        успех“ 

ПГ„Васил Левски“ гр.Исперих; 

ПГ по  СС „Хан                  Аспарух“ гр. Исперих; 

ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих; 

ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва; 

ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци 

Проекти по НП „Информационни и  

комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното 

образование“ 

ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих; 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово  

  

Проекти по НП ,,Образование за         

утрешния ден“ 

ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва Проект по НП „Заедно за всяко  дете“ 

ПГ „Васил Левски“- гр.Исперих 

ОУ„Васил Априлов“  гр.Исперих 

ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих 

Проекти по НП „Отново заедно“ 

ОУ „Отец  Паисий“ с. Подайва; ОУ„Васил Левски“ с. 

Тодорово;   

ОУ„Васил Априлов“ гр.Исперих 

Проекти по НП „Осигуряване на  съвременна 

образователна среда” 

ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих 

ПГ по  СС „Хан                  Аспарух“  гр.Исперих; 

ОУ „Отец  Паисий“ с. Подайва 

Проекти по НП ,,Бизнесът 

преподава“ 

ОУ „Христо Ботев“ с. Китанчево;  

ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово 

Проекти по НП 

„Участвай и променяй –  родителят, активен 

партньор в училищния живот” 

ПГ по СС „Хан        Аспарух“ гр.Исперих; ПГ; „Васил 

Левски“ гр.Исперих; 

ОУ„Васил Априлов“ гр.Исперих; 

ОУ „Отец Паисий“  с. Подайва; 

ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци 

Проекти по НП „Квалификация“ 

ПГ по СС „Хан       Аспарух“ гр.Исперих Проект по НП  „Подкрепа за      дуалната 

система на обучение“ 

ОУ „Отец Паисий“  с. Подайва; 

ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово 

Проекти по НП „Иновации в  действие“ 

ОУ „Отец Паисий“  с. Подайва 

 

Проект по НП „Без свободен час“ 

ДГ „Слънце“ гр.Исперих; ДГ „Осми март“ с.Яким 

Груево; ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово; ОУ „Христо 

Ботев“ гр.Исперих; ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих; ОУ 

Проекти по НП „Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“ 

https://www.mon.bg/bg/100744
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„Христо Ботев“ с.Китанчево; ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва; ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ гр.Исперих Проект по Еразъм + „Знаещи и можещи в 

Европа“ – програмата на ЕС за подкрепа на 

образованието, обучението, младежта и 

спорта в Европа. 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ гр.Исперих Проект по Програма „Кариерно ориентиране“  

ПГ по СС „Хан Аспарух“ гр.Исперих Проект  „Повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна среда“ по ОП НОИР 2014-

2020  

  

„Алианс за регионални и граждански 

инициативи (АРГИ) партньор МИГ Исперих 

   

ПГ по СС „Хан       Аспарух“ гр.Исперих Проект „Топъл обяд“, реализиран съвместно с  

Областна организация на БЧК, гр.Разград 

ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих 

ОУ„Васил Априлов“  гр.Исперих 

ПГ по СС „Хан            Аспарух“ гр.Исперих 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово 

ОУ „Христо Ботев“  с.Лудогорци 

ОУ „Христо Ботев“  гр.Исперих 

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево 

Проект BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен 

достъп до училищно образование в условията 

на кризи“; 

ПГ по СС „Хан      Аспарух“ гр.Исперих Проект – „Моята култура в звук и образ“ 

финансиран от ЦОИДУЕМ  

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево Проект „Традициите ни сближават“, 

финансиран от ЦОИДУЕМ 

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, 

финансиран от ЦМЕДТ – АМАЛИПЕ 

гр.Велико Търново 

ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих 

 

Проект „Изпитът“, организиран от ДАБЧ, 

ИТВ „Аз мога, аз знам“, Международен 

фестивал за медийно изкуство „Арлекин“ – 

конкурс за написване на книга и създаване на 

филм за Васил Левски; 

ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих 

 

e-Twinning - проект „Направи промяната и 

бъди здрав“;  

e-Twinning - проект „Познавам обектите на 

ЮНЕСКО“; 

e-Twinning - проект „Всеки може да рисува. 

Хайде, рисувай и ти!“; 

 e-Twinning - проект „Съвместна работа с 2.0 

web инструменти – малко забавление“ – 

отличен с национален знак за качество и 

европейски знак за качество; кандидатура за 

голямата e-Twinning награда за 2022 година;   

e-Twinning- проект „Дигитално анимирана 

рисунка“ – отличен с национален знак за 

качество; 

e-Twinning- проект „Интернет пространството 

сближава разстоянията“ 
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Култура и спорт 

Въпреки ограниченията, наложени от пандемията от коронавирус през отчетната 2021 

година в община Исперих са реализирани редица събития от културния и спортния календар 

при спазване на мерките за сигурност и безопасност. 

ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩАТА 

     На територията на община Исперих през изминалата година  развивавха дейност 24 

читалища, които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване 

на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.  

          През 2021 г. по-активни в своята дейност бяха представителите на НЧ  „Съзнание - 1891“ 

гр. Исперих, които работиха по следните направления: 

      УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

• Детска музикална школа с класове по пиано, китара,  солфеж и пеене с музикален 

ръководител Сийка Русева; 

• Школа по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов.  

 ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: 

• Танцова формация „Исперихче” с хореограф Росен Богданов, корепетитор Иван 

Любомиров; 

• Детска танцова формация за аеробни танци – зумба, аеробика, хип-хоп” с  инструктор 

Виктория Тодорова; 

• Балетна формация „ФОРТЕ” с преподавател танцово изкуство в занимания по интереси 

Милена Милева; 

• Детска вокална формация „Теменуга” с музикален ръководител Виолета Чикова - 

Богатска; 

• Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с диригент Виолета 

Чикова-Богатска, корепетитор Йордан Иванов; 

• Група за народни песни „Ахинора” с корепетитор Величко Стоянов; 

• Любителски театър „Борис Илиев“ с преподавател  Енита Василева; 

• Кръжок „Художествено слово“  и „Бит и традиции“ с преподавател Нели  Атанасова; 

• Клуб „Авиомоделизъм“ с инструктор Васил Василев;   

• Група за руски и популярни песни с музикален ръководител Миланка Михайлова, 

корепетитор Величко Стоянов; 

• Група за народни танци – начинаещи /възрастни/ с хореограф Ивет Младенова, 

корепетитор Иван Любомиров. 

 

ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

През отчетния период читалището в гр.Исперих организира следните мероприятия: 

Конкурс „Исперих – град с името на хан”, посветен на 61 години от обявяването на 

Исперих  за град; Работилница  за изработване на мартеници и украсяване на дървото пред 

старата сграда на читалището; Изложба на мартеници и награждаване на отличените 

участници в конкурса за автентична и оригинална мартеница за малки и големи; Вечер на 

етносите;  Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”; Самостоятелни продукции на Детска 

музикална школа с класове по пиано, китара,  солфеж и пеене с музикален ръководител 

Сийка Русева и Детска вокална формация „Теменуга” с музикален ръководител Виолета 

Чикова – Богатска; Конкурс за рисунка на тема  „Децата на Европа рисуват”; 2 изложби  на 

приложничката  Теодора Николова и др. 
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       ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2021 г. 

I. Експозиционна дейност: 

     4 бр. Самостоятелни изложби в музея,  с предмети от собствения фонд: 

• Изложба с един предмет  „Шевна машина с история“. Изложбата е придружена с две 

кратки истории за свободата на твореца и красотата, по примера на семейство Сингер“. 

• Юбилейна фотоизложба в два модула „Петя Йорданова - устрем от жарта на 

Лудогорието“. Изложбата представя оригинални документи, снимки, писма и работни 

текстове на  поетесата, съхранявани във фонда на ИМ Исперих и съпътствана от кратък 

филм със същото заглавие, подготвен от музейни специалисти 

• Постерна изложба  „Типография и шрифт“. Изложбата е посветена на българската 

азбука и представя промяната от възникване на писмените знаци до съвременната 

българска азбука.  

• Ретроспективна фотоизложба „Празникът на свободата в Исперих (2007-2020 г.)“ 

с кратък филм „България си е България“, подготвен от музейни специалисти. 

     3 бр. Самостоятелни изложби извън музея: 

• „Гетската цивилизация“ - в  Археологически музей „Велики Преслав“ 

• „Гетската столица - Хелис-30 год. проучвания“ в  Археологически музей „Велики 

Преслав“  Изложбата съдържа материали от основен и научно – спомагателен фонд  на 

ИМ Исперих 

• „Гетската столица - Хелис-30 год. проучвания“ в  Исторически музей - Кнежа 

2 бр. Съвместни изложби в страната, с участие на движими културни ценности от основните 

фондове на ИМ Исперих: 

• „С духа на Ботевци“  в Регионален исторически музей Плевен. Представени са 

оригинални материали от основен фонд „История на България ХV-XIX век“ 

• „Доспехите на тракийските войни“ – НАИМ при БАН. Представен е шлем халкидски 

тип, реставриран. Подготвена е анотация за участие в каталога на изложбата. 

 

II. Музейни събития и други дейности за популяризиране дейността на ИМ Исперих и 

културно-историческото наследство: 

• През 2021г. Исторически музей – Исперих е единствения музей, удостоен с грамота на 

победител в конкурса на в. „Стандарт“ - „Чудесата на България“. 

• За нощта на музеите е написан сценарий, подготвена и представена пред 

обществеността театралната възстановка „Заседание на Кеманларския общински 

съвет“, като част от Майските празници на град Исперих. 

• Кинолектория за ученици от ПГСС „Хан Аспарух“ гр.  Исперих, посветена на 

официалното откриване на  паметника на Хан Аспарух в Исперих  през 1981 г.  

 

III.  Популяризиране: 

Беседи и медийни публикации: 

• Изнесени 62 беседи от специалистите на музея пред публика на музейни изложби/ в АР 

„Сборяново“ Етнографската къща. 

• Публикувани  YouTube канала на музея 7 бр. видеоклипове с автор – музеен служител 

• Подготвени и публикувани 138 бр.  прес- съобщения за БТА, в. „Екип 7”,  forum24, 

фейсбук страницата на музея. 

• Поставено е началото за създаване на нов уебсайт на музея от Георги Декор – зав.- 

отдел „Художествен“ към ИМ Исперих. 
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Интервюта:  

• Д-р Веселина Белева - за Радио Шумен по повод работата по книгата на Милена 

Николова „Старият Исперих в образи и  случки“, издание на ИМ Исперих 

• Мария Николаева – зам. директор: две радиоинтервюта за археологически проучвания в 

резерват  „Сборяново“ за БТА и Радио Шумен 

Образователни програми 

• Подготвени са 6 образователни програми, насочени към 3 целеви групи от учащи, 

проведени са 13 занятия. 

Брой посетители на обект Тракийска гробница при с. Свещари: 11493 общо;  в т. ч 

чужденци: 1351; учащи: 1288; студенти: 284. 

 

IV. Изпълнение на проекти, създадени партньорства : 

Археология 

За проучвания: 

• Археологически проучвания и теренна консервация на обект  Ранносредновековно 

селище в м. Петрова нива  

• Археологически проучвания и теренна консервация на обект  Тракийски градски 

център в АР „Сборяново“ 

За консервация и реставрация 

• Почистване, структурно укрепване и защита на каменни квадриот градежа на кулата и 

крепостна стена III,  обект Тракийски град АР „Сборяново“ 

Програма на НФ Култура 

• „Оборудване на фондохранилище, дигитализация на фондови единици и реставрация на 

движими културни ценности от „Художествен“ отдел на Исторически музей Исперих“. 

Поради изчерпване на финансовия ресурс за програмата, ИМ Исперих не получи 

финансиране, въпреки, че проектът е одобрен. 

Министерство на културата 

• Целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални 

институции за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на 

изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно- 

историческото наследство. 

Проекти в изпълнение: 

• Продължи работа по проект „Свещари в нова светлина“ се изпълнява от Фондация 

„Кредо Бонум “в партньорство с музея от 2018г. Проектът е за обновяване, 

социализация и популяризиране на Тракийската гробница при с. Свещари – паметник 

под егидата на ЮНЕСКО. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 

Посланическия фонд за опазване на културното наследство – Ambassador’s Fund For 

Cultural Preservation (AFCP), Посолството на САЩ и Министерство на културата, и се 

ръководи от фондация Credo Bonum.  

Партньорства: 

• През 2021г. е създадено партньорство с Община Исперих, която кандидатства с проект 

към Норвежката програма по Първа покана за набиране на проектни предложения по 

резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство", Подрезултат 1.1 

"Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места". 

Проектът е одобрен за финансиране през 2022 г. 

• Създадено е партньорство с НИЦ по военна история и археология към Факултета по 

хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” за 

обмен на научна литература, проучвания, участия в научни конференции и форуми,  
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• Дългогодишно е партньорството на музея с департамент „История“ на  СУ „Климент 

Охридски“ гр. София. През 2021г. в археологическите проучвания отново се включиха 

студенти от университета, които участваха в разкопките, под ръководството на гл. ас. доц. 

д-р Даниела Стоянова и ас д-р Елена Пенчева от СУ „Св. Климент Охридски“ 

• Исторически музей – Исперих, в партньорство с Община Исперих, сдружение „Български 

младежки форум“ гр. София и общинския съветник Дамян Милев, се включи в 

подготовката на второто издание на Фестивал за съвременно изкуство и спорт „В 

шепите на Демир баба“ в АР „Сборяново“. Поради влошената пандемична обстановка, 

фестивалът е отложен за следващата година. Част от подготовката на фестивала се 

осъществи чрез провеждане на Национален конкурс „Разкажи ми Лудогорието“. 

Представител на музея участва в журито на конкурса в категория стихотворение, разказ, 

есе и/или научна статия.  

• Осъществени са партньорства по програма на МОН със 6 училища от страната за 

посещения  на културно- исторически обекти. 

V. Фондова дейност 

Във връзка с изискванията на Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и 

управление на музейните фондове е извършено издаването на основния, спомагателния и 

обменен фонд на отдел: „Етнография“, „Нова История“ и „Най- нова история“.  

Движение на фондови единици 

Извадени са от фондовете на музея за експониране в експозиции и обслужване на 

граждани и за реставрация и консервация 326 бр. културни ценности. 

Продължена е обработката на Научния архив на музея, като описът му е допълнен с 

1890 архивни единици, от които 1886 придобити чрез дарение. 

VI.  Консервация и реставрация 

Музейният реставратор е специалистът, който отговаря за комплексната консервация и 

реставрация на експонатите, осъществява планова работа по консервация и реставрация на 

културни ценности от музейните фондове. 

За извършване на консервационно – реставрационната дейност, ателието периодично се  

зарежда с необходимите химикали и материали. 

През 2021 г. в ателието са обработени 168 бр. културни ценности от различни 

материали – керамика и метал, камък и кост. В това число влизат: ДКЦ от постоянната 

музейна експозиция в лабиринта на обект Тракийска царска гробница с кариатиди, предмети, 

придобити в резултат на археологическите проучвания в АР „Сборяново“ и такива, заведени 

във фхондовете на музея.   

Под ръководството на проф. д-р Валентин Тодоров и с участието на музейния 

реставратор, на място в музея е извършена реставрация и консервация на каменната 

възглавница от обект Тракийска царска гробница с кариатиди – ДКЦ от основен фонд 

„Археология“. 

Във връзка с опазване на движимите културни ценности, съхранявани във Фонд 

„Етнография“ е извършена дезинсекция и дератизация на Етнографската къща. Бяха 

премахнати също клони и дървета от двора. Извършена е основна профилактика на тъканите 

от фонда на музея. Дървеният материал – част от градежа на Етнографската къща, както и 

движими културни ценности от дърво ежегодно се обработват с консервант.  

VII. Конференции: 

• Участие в научна конференция „Светът на българина през XX век“ гр. Димитровград – 

2 музейни специалисти, изнесени 2 доклада. 

• Участие в научна конференция „Музеите на Словакия“, представена в гр. София – 3 

музейни специалисти. 
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• Участие в Трета национална конференция „Преглед на музейните анимации“ в гр. 

Шумен - 3 музейни специалисти. 

• Участие в заключителна конференция по проект „Дигитално представяне и опазване на 

нематериалното културно наследство“ към Бургаски свободен университет и РИМ 

Бургас -2 музейни специалисти 

• Участие в Национална научна конференция – „80 години от Крайовския договор. 

Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови 

документи, нови прочит, нови тези“ в гр. Добрич) -2 музейни специалисти, изнесен 1 

доклад. 

VIII. Научни публикации: 

Мария Николаева –археолог и зам. дир. по научната част: 

• „Изделия от кост и рог от средновековното селище в м. „Петрова нива“ АР 

„Сборяново“ в съавторство – поместено в електронен вид в сб. „Приноси към 

българската археология“ т. ХI 2021г. 

Християн Узунов – археолог: 

• „Късноантична и средновековна крепост „Балък дере“, Община Ивайловград – Ивайло 

Кънев, Християн Узунов; В Археологически открития и разкопки през 2020-2021 

Теодора Василева- гл. уредник, археолог: 

• Електронна публикация: „Основни характеристики на погребалните практики и гробни 

съоръжения през периода IV - III в. пр. Хр. в некрополите на Севтополис и Хелис“/ 

Teodora Vasileva - „Basic characteristics of funeral practices and burial facilities in Thrace 

(IV-III century BC) (following examples from the necropolises of Seuthopolis and Helis“)  

• „Просветно-благотворително дружество „Добруджа“ - Кеманлар“ - отпечатан в книжно 

тяло: „Добруджа“-сборник 34 от 2021 г„ с. 326- 334. 

• Предадени за печат „За забравените герои и спомените от окопа (част втора). Есенни 

четения “Сборяново“- Исперих“.(под печат). 

• Предадени за печат „Коледарската група от с. Свещари и нейните песни. Есенни 

четения „Сборяново“- Исперих“. (под печат). 

Д-р Веселина Белева – Главен уредник, отдел История на България, 15-19 в.: 

• Предадени за печат: Доклад на тема „Исперихски литературни гласове: 70 години от 

създаването на литературен клуб в Исперих“ от участие в национална научна 

конференция „Светът на българина през ХХ век“, организирана от ИМ – 

Димитровград, на тема– под печат 

• Предадени за печат Научно съобщение на тема „Ключ българскаго язика” от Г. С. 

Раковски – „разглобяване на речта“, „овладяване“ на Европа“ – за сборника на РИМ-

Разград „Книгата и образованието – исторически аспекти и традиции“ – под печат 

 

ДЕЙНОСТТА НА ЦОБ „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА“ - гр.ИСПЕРИХ 

 

      От самото си създаване до днес Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ 

гр.Исперих заема своето важно  място в културния и образователния живот на града и региона.  

Дейността на библиотеката през 2021 година е подчинена на основната й мисия: 

Библиотеката да се утвърждава като водещ обществен, информационен и културен център, и 

активен посредник между информацията и потребителите. 

Основни акценти в дейността на библиотеката през годината бяха насочени към: 

✓ Комплектуване и организация на библиотечен фонд, отговарящ на информационните 

потребности на читателите; 

✓ Осъществяване на съвременно библиотечно - информационно обслужване и въвеждане 
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на иновативни форми; 

✓ Експертна помощ и организиране на текуща професионална квалификация за 

библиотечните специалисти от библиотеката и региона; 

✓ Реализиране на проекти и партньорски инициативи. 

През 2021 година броят на новопостъпилите заглавия е 626  на обща стойност 9 045,00 лв., 

които по начин на доставка се разпределят, както следва: 

✓ закупени от бюджета - 23 библиотечни единици  на обща стойност 590,00 лв.  

✓ получени като дарение – 302 библиотечниединици  на  стойност  

3706,00 лв. 

✓  от абонамент – 6 заглавия  на периодични издания на обща стойност 546,00 лв. 

✓ от защитен и реализиран  проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” – 2021 г. към Министерство на културата - 302 

библиотечни единици  на обща стойност  4 748,00 лв. 

Всички новопостъпили заглавия са въведени в електронния каталог, а паралелно с това  

продължава поддържането и на традиционните каталози. 

 Информация за изпълнението на спортния календар на общината за 2021 г. 

       През 2021 г. за развитието на спорта Община Исперих оказа финансова помощ на 

регистрираните спортни клубове. Средствата, които бяха отделени от бюджета през 

изминалата година за спортно-състезателна дейност са в размер на 70 000 лв. 

      На територията на община Исперих през 2021 г. развиваха дейност следните клубове:  

Таблица 16: Спортни клубове на територията на община Исперих към 2021 година 

№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. СНЦ "Футболен клуб – Левски“ – с.Подайва футбол 

2. СНЦ "Футболен клуб - Стрела" с.Тодорово футбол 

3. 
СНЦ "Футболен клуб - Бенковски"- гр.Исперих футбол 

4. 
СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “ училищен спортен клуб 

5. 
СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев -

2016" с.Китанчево 
борба 

6. СНЦ "Колоклуб Димитровец " – гр.Исперих колоездене 

7. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" – гр.Исперих волейбол 

8. 
СНЦ „Спортен клуб Бурдин мотоспорт“ 

гр.Исперих 
мотоспорт 

9. 
СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов" – 

гр.Исперих 
училищен спортен клуб 

10. СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса" – гр.Исперих тенис на маса 

 

Проведените спортни мероприятия през 2021 г са: 

➢ Европейски ден на спорта в училище; 

➢ Традиционни селищни спортни празници; 

➢ Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса; 

➢ Награждаване на най-добрите спортисти за 2021 г. 
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 Икономическо развитие 

Икономическото развитие на община Исперих през 2021 г. се характеризира с различна 

динамика, но като цяло отчитаме застой, предизвикан от неблагоприятните 

макроикономически условия, включително пандемията от коронавирус, инфлация, ръст в 

цените на горивата и други.  

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 2020 г. е 674 или с 9 повече спрямо 2017 г., но 

с 20 по-малко спрямо 2019 г. Пандемията от коронавирус предизвиква фалити, икономическа 

криза и естествено се отразява на местната икономика. 

Таблица 17: Брой предприятия (без финансовите) в община Исперих за 2017 - 2020 г. 5 

Икономически дейности 2017 2018 2019 2020 

Селско, горско и рибно стопанство 76 87 93 92 

Преработваща промишленост 49 43 43 41 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

4 4 4 4 

Строителство 8 13 16 18 

Търговия, ремонт на автомобили е 

мотоциклети 
317 326 323 307 

Транспорт, складиране и пощи 41 42 44 42 

Хотелиерство и ресторантьорство 34 35 40 33 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения 

6 7 6 6 

Операции с недвижими имоти 18 18 15 16 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
22 26 28 25 

Административни и спомагателни 

дейности 
11 7 6 4 

Образование 4 4 ..  

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
34 33 33 34 

Култура, спорт и развлечения 12 8 8 8 

Други дейности 25 29 27 35 

Общо за общината: 665 686 694 674 

Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Разград 

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

настоящия Годишен отчетен доклад са за 2020 г. Данните за 2021 г. по икономически показатели ще бъдат 

публикувани от НСИ в края на 2022 г. 
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Най-много фирми развиват дейност в сектора на търговията и услугите – 307 

предприятия, следва сектор „селско, горско и рибно стопанство” – 92 и преработваща 

промишленост – 42 предприятия.  

Произведената продукция нараства през 2019 г. до 284 229 хил. лева, но през 2020 г. 

отчитаме спад и намалява на 274 625 хил. лева. Приходите от дейността нарастват и достигат 

394 495 хил. лева, а нетните приходи от продажби леко намаляват и през 2020 г. са – 347 505 

хил. лева. Печалбите намаляват с 23% от  44 415 хил. лева през 2019 г. на 34 295 хил. лева през 

2020 г. Броят на заетите лица намалява със 130 на 3655, а на наетите лица намалява със 140 на  

3099 лица. 

Таблица 18: Сравнителен анализ на основните икономически показатели на отчетените 

нефинансови предприятия 2017-2020 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 

2020 674 274625 394495 347505 357958 34295 945 3655 3099 

Източник: Национален статистически институт  

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 94% от предприятията в общината са микро с до 10 заети лица, останалите 7% са 

малки предприятия с персонал от 10 до 50 лица. Към 2020 г. в Исперих има 8 средни 

предприятия с повече от 50 работници и служители. 

Таблица 19: Средна годишна работна заплата в община Исперих икономически дейности 2017-2020  

Икономически дейности 
Година 

2017 2018 2019 2020 

Общо 9014 10069 11193 12457 

Селско, горско и рибно стопанство 10765 12272 13984 14889 

Добивна промишленост 7410 .. .. .. 

Преработваща промишленост 9384 10166 11580 12621 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
.. .. - - 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване 
.. .. .. .. 

Строителство 4243 5746 6587 6706 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 6272 7255 7562 8058 

Транспорт; складиране и пощи 8714 9675 10582 11535 

Хотелиерство и ресторантьорство 5289 5628 6446 7299 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; Далекосъобщения 
6510 .. 7381 7378 

Финансови и застрахователни дейности 6736 6643 7125 7881 

Операции с недвижими имоти .. .. .. .. 
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Професионални дейности и научни изследвания 7011 7593 8708 9904 

Административни и спомагателни дейности .. .. 7045 11295 

Държавно управление 9854 10609 12312 12212 

Образование 10290 12855 14104 14660 

Хуманно здравеопазване и социална работа 8711 9341 10783 12366 

Култура, спорт и развлечения 7731 8619 10089 9543 

Други дейности 7063 6439 10342 13691 

Източник: Национален статистически институт  

Средната годишна работна заплата в община Исперих се увеличава с 38% - от 9 014 

лева през 2017 г. на 12 457 лева през 2020 г., но остава със стойности под средните за област 

Разград (13902 лева) и за страната (16687 лева). Най-високи през 2020 г. 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 по-

големи предприятия: 

„Хан Аспарух” АД – производството на стенни и подови плочки;  

„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. 
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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 

 Селското стопанство продължава да бъде един от водещите отрасли на общинската 

икономика в Исперих през отчетната 2021 година. Секторът запазва стабилни позиции и е сред 

основните източници на доходи и заетост в района. Поземлените ресурси са основен фактор за 

развитието на земеделието. 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 2021 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, а през 2021 г. се 

увеличава на 240 000 дка.  

Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата 

земеделска територия. Комасираните площи в община Исперих са около 75%. 

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 по-

незначителни площи. 

 
Таблица 20: Обработваема земеделска земя за община Исперих 2017-2021 г. 

Площадка по 

години 
Ниви 

2017 224 114 

2018 224 114 

2019 224 114 

2020 224 114 

2021 240 000 

Източник: ОДЗ – Разград 
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Броят на регистрираните земеделски производители в община Исперих намалява 

ежегодно, като броят им от 797 през 2017 г. намалява до 634 през 2021 г., което представлява 

спад от 163 или около 20% за последните 5 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 2017-2021 г.  

Таблица 21: Брой регистрирани земеделски производители по стопански  години   

2017-2021 г. 

 

 

 

 

Източник: ОДЗ – Разград 

 

Общият брой на стопанствата в общината към 2021 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 50 ха на 

стопанство, което показва наличието на голям брой дребни полупазарни стопанства. 

В община Исперих към 2021 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 22: Основни видове отглеждани земеделски култури в община Исперих през 2021 г. 

Култури Площ дка 
Среден 

добив/дка 

Пшеница 85662 620 

Ечемик 13881 600 

Маслодайна 

рапица 
15527 300 

Тритикале 890 120 

Слънчоглед 63385 280 

Царевица за 

зърно 
36501 580 

Тютюн-

Ориенталски 
453 - 

Ябълки 76,5 1190 

Праскови 53,1 700 

Сливи 1871 700 

Череши 1188 633 

Вишни 178 360 

2017 2018 2019 2020 2021 

797 767 737 661 634 
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Ягоди 79 500 

Малини 40 330 

Лавандула 265 350 

Източник: ОДЗ – Разград 

Основните видове земеделски култури, отглеждани в общината към 2021 г. са пшеница, 

слънчоглед, царевица и рапица. Най-много площи се засяват с пшеница – 85 622 дка или близо 

40%, следвани от слънчогледа – 63385 дка и царевица за зърно – 36 501 дка. От трайните 

насаждения най-големи са площите засяти със сливи и череши. 

 Тенденцията през годините е постепенно намаляване на броя на отглежданите животни. 

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

 Няма изградени съвременни специализирани ферми за отглеждане на животни. Общите 

показатели в животновъдството през последните години имат значителни отклонения, като 

тенденцията е в намаляването на техния брой. Отглеждането на крави и овце за млеконадой 

е  без перспектива за този отрасъл. Има и създадени традиции, които биха спомогнали за по-

бързото приобщаване на населението към новите екологически изисквания при 

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

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

продукция. 
Таблица 23: 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, 
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„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 финансиране, които предлагат 

европейските фондове са добър начин за подкрепа на сектора и неговото възстановяване.  

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 24: Общински горски фонд на община Исперих по населени места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

По смисъла на Закона за горите, „лесистост” е процентното отношение на площта на 

една територия, заета от гори, към цялата й площ. По данни на РДГ - Русе към 31.12.2021 г. 

залесената площ в община Исперих е 8959 ха, а общата площ на общината е 40 224 ха, от което 

следва, че лесистостта е 22.27 %. 

 

 

№ 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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За периода 2019-2021 г. е определяно средногодишно ползване на дървесина от 

общинския горски фонд в размер на 3690 куб. метра. 

Таблица 25: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от горския фонд на Исперих за 2021 г. 

Предвидено и осъществено ползване 

на дървесина през  

2021 г. 

Общо 

лежаща 

маса 

в т.ч. по категории дървесина 

едра средна дребна дърва вършина 

плътни кубически метри 

Предвидено ползване през 2021 г. 32566 4760 3726 568 23495 17 

Добита дървесина през 2021 г. 24923 3836 2386 147 18473 81 

Източник: РДГ - Русе 

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.  

През отчетната 2021 г. е предвидено ползване на 32566 плътни куб. м. дървесина и е 

реално добита 24 923 куб. м. дървесина.  

В община Исперих към 2021 г. функционира едно дървообработващо предприятие. на 

територията на общината са регистрирани 6 бр. обекти в които постъпва, преработва се или от 

които се експедира дървесина. 

Средногодишното залесяване на територията на общината 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. 

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  
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 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 най-характерните 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;  

- 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.  
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Таблица 26: Дейност на местата за настаняване в община Исперих 2014-2020 г. 

Г
о

д
и

н
и

 Места за 

настаня-ване 

брой6 

Легла – 

брой 

Легла денонощия 

– брой 

Стаи –   

брой 

2014 3 139 50735 49 

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 

2020 5 164 31676 77 

Източник: НСИ 

Към 2020 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 

2020 г. Заетостта на легловата база на годишна база за съжаление отбелязва намаление от 50 

735 към 2014 г. на 31676 легладенонощия за 2020 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 2021 г. и пълния ефект от COVID 19 върху местната икономика 

може да бъде отчетен едва в края на 2022 г. 

  ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:         

  Отчетната 2021 г. се характеризира с политическа, икономическа и финансова 

неустойчивост, предизвикани от продължаващата пандемия от коронавирусна 

инфекция и последиците от нея, както и от провежданите три пъти през годината 

парламентарни избори и редовни президентски избори. Политическата криза забави 

финансирането на много приоритетни проекти за общините, както и приемането на 

Националния план за възстановяване и устойчивост, по който трябваше да се 

кандидатства за преодоляване на последиците от пандемията.  

В социално-икономическите условия за развитие на община Исперих не се 

наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г. Наложени са мерки за 

опазване живота и здравето на населението и в същото време се работи активно за 

пълноценно изпълнение на дейностите, водещи до подобряване на всички сфери на 

обществения живот. Пандемията ограничава значително социалния живот, създава 

икономически и финансови рискове и неустойчивост.  

През 2020 г. отчитаме ръст на безработицата, който през 2021 г. е преодолян. 

Отчетната година се характеризира с рекордна инфлация, поскъпване на цените на 

 
6 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 изготвяне на настоящия 

доклад НСИ не са публикували обобщена информация за местата за настаняване и подслон през 2020 г. 
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енергоносителите, горивата и храните от първа необходимост. Свободният пазар на 

електроенергия и високите цени за небитови абонати наложиха непопулярни мерки за 

строги икономии на ел. енергия.  

Демографските показатели на община Исперих продължават да се влошават. 

Населението намалява, запазва се тенденцията на ниска раждаемост и висока 

смъртност. Селищната система остава устойчива с изключение на село Конево, където 

населението е под 100 души и има риск от обезлюдяване.  

В края на 2021 г. в общината живеят 19828 души, което е с 2% или с 314 души по-

малко спрямо 2020 г. 50,18% мъже и 49,82% жени. Градското население (на гр. Исперих) 

е 39%, а в селата живеят 61% от жителите на общината.  

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 186 души на 

година, като през 2021 г. е минус 326 души. Тенденциите на ниска раждаемост и висока 

смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и 

задълбочаващата се демографска криза.  През 2020 г. е отчетен положителен механичен 

прираст +170души. Тенденцията се запазва и през отчетната 2021 г., когато механичният 

прираст е +12 души. Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в 

община Исперих през 2021 г. е намаляло с 314 души. Положителната миграция не успява 

да преодолее негативните демографски тенденции, породени от ниската раждаемост и 

висока смъртност. 

Образователната система в общината е добре организирана и материално 

обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини през 2021 г. 

продължава да намалява. 

Населението е сравнително добре обезпечено със здравни и лечебни заведения, 

медицинско оборудване и персонал. В общината се предлагат разнообразни и качествени 

социални дейности и услуги, които напълно отговарят на потребностите на населението.  

Равнището на безработица в община Исперих през първата година от новия 

програмен период – 2021 г. намалява до 7,8% или с 3,2 пункта по-малко в сравнение с 

2020 г. (11%). Броят на безработните намалява с 291 лица и към 31.12.2022 г. в бюрото по 

труда са регистрирани 710 лица от общината. Безработицата в община Исперих през 

2021 г. е само с 3 пункта по-висока от средната за страната (4,8%) и с 1 пункт по-ниска 

от средната за област Разград (8,8%). 

Средната годишна работна заплата в община Исперих се увеличава с 38% - от 9 

014 лева през 2017 г. на 12 457 лева през 2020 г., но остава със стойности под средните за 

област Разград (13902 лева) и за страната (16687 лева).  

През 2021 г. икономическото развитие на общината се влошава спрямо 

предходните години, поради неблагоприятните макроикономически условия, ковид 

кризата, инфлация, общо поскъпване на живота и политически фактори. Влошават се 

основните показатели на повечето нефинансови предприятия.  

През отчетната година отчитаме ръст на социалните и здравни разходи - за 

ограничаване на заболеваемостта от ковид, помощи за здравната система, за 

насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в защита на най-

уязвимите групи.  

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 

социално-икономическите и  политически фактори Община Исперих се справя успешно 

и в условията на ограничени възможности за финансиране успява да реализира част от 

планираните в ПИРО проекти и дейности.                   
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II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА 

НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица 27: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО на 

община Исперих към 2021 г. по индикатори за наблюдение 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ  

Приоритет, мярка Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност 

2021 

година 

Приоритет 1.1 Създаване на 

благоприятна бизнес среда, 

привличане на инвестиции и 

насърчаване на 

предприемачеството 

    

Мярка 1.1.1 Стимулиране на 

местното предприемачество и 

инвестиционната активност 

Въведени мерки за 

стимулиране на 

предприемачеството 

брой 3 3 

Проведени обучения за млади 

предприемачи 

брой 6 2 

М 1.1.2. Административна 

подкрепа за бизнеса и 

фермерските стопанства, 

насърчаване на иновациите и 

технологичното обновяване. 

Подкрепа на нови инвеститори и 

стартиращи компании 

Проведени 

информационни дни за МСП 

брой 12 - 

Разработен раздел „Бизнес 

профил“ на сайта на общината 

брой 1 - 

М 1.1.3. 

Подкрепа на дейности за 

въвеждане на нови технологии, в 

т.ч. за намаляване на ресурсната и 

енергийна ефективност на 

производството и насърчаване на 

прехода към кръгова икономика 

Организирани кампании за 

информиране и насърчаване на 

МСП да реализират проекти за 

въвеждане на нови технологии с 

цел намаляване на ресурсната и 

енергийна ефективност на 

производството и насърчаване на 

прехода към кръгова икономика 

брой 20 0 

Реализирани проекти от МСП за 

въвеждане на нови технологии с 

цел намаляване на ресурсната и 

енергийна ефективност на 

производството и насърчаване на 

прехода към кръгова икономика 

брой 10 0 

Приоритет 1.2 Подкрепа за 

устойчиви качествени работни 

места и подобряване достъпа до 

заетост 
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М 1.2.1. Повишаване на заетостта 

и ефективността на пазара на 

труда 

Проведени обучения за заети лица 

и преквалификация съобразно 

регионалните и местните 

потребности от квалификация на 

работната сила 

брой 20 10 

М 1.2.2. Активиране на неактивни 

лица чрез осигуряване на заетост, 

социална интеграция и 

повишаване на тяхната 

конкурентоспособност 

Проведени обучения за активиране 

на неактивни лица чрез 

осигуряване на заетост, социална 

интеграция и повишаване на 

тяхната конкурентоспособност 

брой 20 5 

М 1.2.3. Подпомагане на МСП за 

запазване на работните места 

МСП с мерки за подобряване 

качеството на работните места и 

оборудване и адаптиране на нови 

работни места 

брой 5 3 

Открити нови паралелки с 

професионални направления 

спрямо потребностите на местния 

бизнес 

брой 3 - 

Приоритет 1.3: Устойчиво 

развитие на селското и горското 

стопанство 

    

М 1.3.1. Подобряване на 

икономическото състояние на 

земеделските и животновъдните 

стопанства и развитие на 

биоикономика 

Обновени и модернизирани 

земеделски и животновъдни 

стопанства 

брой 

 

 

15 

 

 

10 

Стопанства, преминали към 

биологично растениевъдство и 

животновъдство 

брой 15 1 

М 1.3.2. Устойчиво планиране на 

дейностите в горските територии 

и подобряване стопанисването на 

горите 

Разработени 

горскостопански планове и 

програми и планове за управление 

на защитени територии 

брой 3 1 

М 1.3.3. Залесяване на изоставени 

неземеделски земи 

Залесени с местни дървесни 

видове изоставени неземеделски 

земи, горски територии, ерозирали 

и застрашени от ерозия територии 

извън горските територии 

дка 20 - 

Приоритет 1.4.: Развитие на 

устойчив туризъм със запазени 

традиции, култура и културно-

историческо наследство 

    

М 1.4.1. Развитие на туризма 

като индустрия, базирана на 

специфичните местни ресурси, 

природни и културни 

забележителности 

Разработени 

междуобщински 

маркетингови и рекламни 

стратегии и програми за 

съвместни туристически дейности 

брой  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

Организирани събития и 

мероприятия за популяризиране на 

общината като туристическа 

дестинация 

брой 10 2 
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М 1.4.2. Обновяване и 

поддържане на 

инфраструктурата, обслужваща 

туризма на територията на 

общината 

 

Изградени нови места за 

настаняване, къщи за гости и 

малки семейни хотели в 

близките до АР „Сборяново“ 

населени места 

 

 

брой 5 0 

Реализирани проекти за 

експониране и реставрация 

на културно-историческите обекти 

на територията на АР 

„Сборяново“, в т.ч. и 

реновиране на съпътстващата 

туристическа инфраструктура, 

изградени екопътеки и велоалеи 

брой 3 2 

М 1.4.3. Подобряване на 

качеството на услугите, 

предлагани в туристическите 

обекти на територията на 

общината 

Повишена професионалната 

и езикова квалификация на 

работещите в туристическия 

отрасъл 

брой 15 - 

Реализирани проекти за нови 

атракции и експониране на 

културно-историческото 

наследство 

брой 3 2 

Приоритет 2.1: Подобряване 

на достъпа до качествено 

образование и обучение 

    

М 2.1.1 Осигуряване на 

условия за равен достъп до 

качествено и приобщаващо 

образование и обучение 

Процент обхванати и 

задържани деца и ученици в 

задължителна предучилищна 

и училищна възраст в 

образователната система 

Процент 97 98 

М 2.1.2 Развитие на качествено 

професионално образование, 

придобиване на умения в 

съответствие с пазара на труда 

Брой обучени учители в 

областта на цифровото 

образование и цифровите 

компетентности 

брой 100 - 

Брой лица, включени в програми 

за ограмотяване и цифрова 

грамотност грамотност 

брой 100 - 

М 2.1.3. Модернизация на 

образователната 

инфраструктура и създаване на 

условия за разширяване 

използването на ИКТ 

инфраструктура в учебния 

процес 

Модернизирана 

материална база на 

предучилищното и 

училищно образование, 

центрове за подкрепа за 

личностно развитие, спортни 

площадки, физк. салони. 

брой 8 2 

Въведени иновации в общинското 

образование 

брой 20 - 

Приоритет 2.2.: Предоставяне на 

качествени 

социални услуги и пълноценно 

социално включване 

 

 

 

 

М.2.2.1 Разширяване на 

териториалния обхват, 

качеството и броя на 

предоставяните услуги 

Разкрити нови социални 

услуги 

 

 

брой 10 13 

Разкрити филиали на ДСП 

в населени места извън гр.Исперих 

брой 2 0 

М 2.2.2 Предотвратяване на 

рискове, водещи към социално 

изключване и изолация 

Брой лица с увреждания 

или с ниски доходи, 

получили достъп до социални 

услуги 

брой 2000 1055 
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Приоритет 2.3 Достъпно 

здравеопазване с високо качество 

на предоставяните услуги 

    

М 2.3.1 Подобряване на достъпа и 

материалната обезпеченост на 

здравните и дентално- 

медицински услуги на 

територията на общината 

Обновени и благоустроени обекти 

от здравната инфраструктура 

брой 3 3 

М 2.3.2 Разширяване на мрежата 

от здравни и интегрирани 

здравно-социални услуги в 

общината и повишаване на 

качеството им 

Предоставени нови интегрирани 

здравно-социални услуги 

брой 8 3 

Приоритет 2.4 Подкрепа, 

обновяване и популяризиране на 

културното наследство, 

културните институции и 

свързаните с тях дейности 

    

М 2.4.1 Обновяване на обекти от 

културната инфраструктура. 

Консервация и реставрация на 

културни и исторически ценности 

Обновени обекти от културната 

инфраструктура 

брой 15 3 

М 2.4.2 Опазване, развитие и 

популяризиране на културното 

наследство и културните услуги 

Организирани кампании и събития 

за популяризиране на културно-

историческото наследство 

брой 7 2 

М 2.4.3 Подпомагане дейността 

на културните институции в 

общината 

Подпомогнати от общината 

дейности на културните 

институции 

брой 20 10 

Приоритет 2.5: Устойчиво 

развитие на физическото 

възпитание и спорта 

    

М 2.5.1. Подобряване на 

училищната спортна 

инфраструктура 

Реализирани проекти за 

модернизиране на спортните 

площадки в училищата 

брой 8 0 

М 2.5.2. Създаване на 

благоприятни условия за 

развитие на спорта и 

популяризиране на физическата 

активност 

Обновени/създадени открити 

и закрити спортни площи; 

брой 8 3 

Организирани и проведени 

ученически спортни събития 

брой 14 - 

Приоритет 2.6 Повишаване 

потенциала на човешкия ресурс в 

публичния и неправителствения 

сектор за по-добро и ефективно 

административно обслужване и 

активиране на гражданското 

участие в обществения живот 

    

Мярка 2.6.1 Прилагане на 

съвременни технологии за 

архивиране и съхраняване на 

документацията в ОА - Исперих и 

кметствата и въвеждане на 

иновативни практики и стандарти 

във връзка с административното 

обслужване на гражданите и 

бизнеса 

Предоставени нови 

електронни услуги за 

гражданите и бизнеса 

брой 10 10 
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Мярка 2.6.2 - Повишаване на 

мотивацията и професионалния 

капацитет на служителите в ОА 

и на общинските съветници в 

управлението, изпълнението, 

наблюдението и оценката на 

планови и стратегически 

документи за реализация на 

местните политики 

Въведени иновации в 

публичното управление и 

споделени добри практики 

чрез междуобщинско 

сътрудничество 

брой 5 0 

Проведени общи и специализирани 

обучения на служителите от ОА за 

повишаване на административния 

им капацитет, вкл. за работа с 

трудни граждани и хора с 

увреждания 

брой 15 5 

Мярка 2.6.3 - Открита, прозрачна 

и гъвкава администрация, 

работеща в синхрон с гражданите 

и бизнеса 

Подобрени 

функционалност на сайта на 

община Исперих за открита и 

прозрачна администрация 

брой 5 - 

Мярка 2.6.4 - Развитие на 

неправителствения сектор и 

стимулиране на гражданското 

участие за активно включване в 

обществения живот 

Финансирани малки проекти на 

НПО и граждански обединения за 

благоустрояване на междублокови 

пространства, почистване на 

замърсени райони в общината 

брой 30 4 

Приоритет 3.1 Модернизиране на 

съществуващата инфраструктура 

на общината за подобряване на 

териториалната свързаност и 

достъп до обектите за публични 

услуги 

    

М 3.1.1 Поддържане и обновяване 

на съществуващата 

пътна и улична мрежа 

Изградена/рехабилитирана 

републиканска пътна мрежа 

Км  0 

Изградена/рехабилитирана 

общинска пътна мрежа 
Км 

 0 

Изградена/рехабилитирана улична 

мрежа 
Км 

 6.5 

Изградена /рехабилитирана 

тротоарна мрежа Км 
 6.5 

М 3.1.2 Изграждане, 

възстановяване и поддържане на 

зони за обществен отдих и спорт 

в гр.Исперих и населените места 

на общината 

Изградени спортни и детски 

площадки 

брой 17 3 

Мярка 3.2.2 Подобряване на 

организацията и контрола по 

събиране на отпадъци, вкл. 

разделно събиране 

Закупени нови съдове за 

смет и нова техника 

брой 100/2 50/1 

М 3.2.3 Подобряване качеството 

на атмосферния въздух чрез 

ограничаване на вредните 

емисии 

Закупена почистваща 

техника за почистване и 

миене на улиците 

брой 2 0 

Засадена дървесна и храстова 

растителност 

брой 1000 - 

М 3.2.4 Опазване 

идентичността на природното 

наследство и наследеното 

биологично разнообразие 

Разработени/актуализирани 

планове за опазване и 

управление на защитени 

територии и зони 

 

брой 2 0 

Проведени кампании за 

почистване на локални 

замърсявания, обществени зелени 

площи, паркове, градинки и др. 

брой 10 3 
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 Граждански инициативи, свързани 

с опазването на околната среда 

брой 5 - 

Приоритет 3.3.: Повишаване на 

енергийната ефективност и дела 

на ВЕИ 

    

М 3.3.1 Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради 

държавна или общинска 

собственост от публичната 

инфраструктура 

Въведени мерки за ЕЕ в публични 

сгради - общинска или държавна 

собственост 

брой 4 5 

М 3.3.2 Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

жилищни многофамилни сгради 

Въведени мерки за ЕЕ в 

многофамилни жилищни сгради 

брой 14 - 

М 3.3.3 Подобряване на 

енергийната ефективност на 

уличното осветление на 

територията на общината 

Населени места с подобрена ЕЕ на 

уличното осветление на 

територията на общината 

брой 24 0 

М 3.3.4. Въвеждане на система от 

стандарти за планиране, контрол 

и мониторинг на енергийната 

ефективност 

Сертифицирани сгради - общинска 

собственост с внедрени ЕЕ мерки 

брой 5 5 

М 3.3.5 Повишаване дела на ВЕИ 

(възобновяеми енергийни 

източници) на територията на 

общината 

Инсталирани системи, използващи 

възобновяеми енергийни 

източници в сгради - общинска 

собственост 

брой 3 1 

Приоритет 3.4.: Развитие на 

териториалното 

сътрудничество 

    

М 3.4.1. Териториално 

сътрудничество в областта на 

културно-историческото и 

природно наследство 

Изготвени проекти за интегрирани 

териториални инвестиции със 

съседни общини в областта на 

културно-историческото 

наследство 

брой 1 0 

Организирани съвместни 

инициативи за развитие на 

алтернативни форми на туризъм с 

други общини 

брой 2 0 

Разработени междуобщински 

стратегии и програми за съвместни 

туристически дейности със 

съседни общини 

брой 1 0 

М 3.4.2. Обмяна на добри 

практики с общини за 

разширяване на 

междуобщинското 

сътрудничество 

Създадени партньорства за обмяна 

на добри практики 

брой 2 1 

М 3.4 3. Териториално 

сътрудничество в областта на 

опазване на околната среда и 

предоставянето на социални 

услуги 

Изготвени проекти за интегрирани 

териториални инвестиции със 

съседни общини за организиране и 

контрол по събирането и 

оползотворяване на отпадъци 

брой 1 0 

Изготвени проекти за интегрирани 

териториални инвестиции със 

съседни общини за предоставяне 

на социални услуги 

брой 1 0 
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Стратегическа цел Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност 

2021 

година 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за 

устойчив икономически растеж и 

повишена 

конкурентноспособност на 

местната икономика 

    

 Дял на предприятията от община 

Исперих спрямо област Разград 

% 19 16 

 Средна годишна брутна заплата на 

наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение 

Лева 15 000 12 457 

 Произведена продукция от 

предприятия в нефинансовия 

сектор в община Исперих 

Хил. лева 360 000 274625 

 Нетни приходи от продажби на 

предприятията  

Хил. лева 350 000 347505 

 Нетни приходи от продажби на 

предприятията на 1 жител 

средногодишно 

Лева 23 17,53 

 Места за настаняване Брой 10 5 

 Реализирани нощувки Брой 8000 - 

Стратегическа цел 2: 

Подобряване състоянието на 

жизнената среда чрез създаване 

на условия за социално 

включване, достъпно 

здравеопазване с високо качество 

на предоставяните услуги, 

модерно образование, култура и 

спорт, ефективна администрация 

    

 Равнище на безработица % 6,5 7,8 

 Относителен дял на заетите в 

индустрията в общия брой наети 

лица 

% 38 45 

 Естествен прираст на населението; 

Механичен прираст 

Брой -130/100 -326/+12 

 Новоразкрити социални услуги Брой 5 3 

 Брой професионални паралелки, 

преминали към дуално обучение 

Брой 4 - 

 Брой болнични легла в МБАЛ на 

1000 души 

Брой 0,7 5,55 

 Население на 1 общопрактикуващ 

лекар 

Брой 
2200 

360 

 Население на 1 дентален лекар Брой 1500 2518 
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Стратегическа цел 3: Устойчиво и 

балансирано развитие на 

територията на община Исперих с 

подобрена техническа 

инфраструктура и съхранена 

околна среда 

  
 

 

 Дължина на рехабилитирана 

общинска пътна мрежа 

Км 
 

0 

 Дължина на рехабилитирана 

улична мрежа 

Км 
 

6.5 

 Загуба на вода във 

водоснабдителната мрежа 

Куб. м 
 

- 

 Публични сгради с въведени мерки 

за енергийна ефективност 

брой 5 5 

Данните в Таблица 27 представят оценката за постигнатия напредък в изпълнението на 

ПИРО на община Исперих като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на 

определена стратегическа цел и приоритет на плана. Индикаторите се отчитат като са 

съпоставени данните от ПИРО към края на 2020 г. с тези към края на 2021 г. Някои 

показатели, за които няма изменение, не могат да бъдат отчетени на годишна база или няма 

данни са със същите стойности като тези в плана или не е отразена информация. 

Резултатите от оценката показват, че населението на общината намалява. Трайните 

тенденции на отрицателен естествен прираст (ниска раждаемост и висока смъртност) се 

запазват и това води до застаряване на населението и влошаване на възрастовата структура. 

Броят на учениците в местните училища и на децата в детските градини също намалява. В 

общината се предоставят много разнообразни и качествени социални услуги. Културният и 

спортният календар са наситени със събития, провеждани според ограниченията на 

пандемията от коронавирус през 2021 година. Данните за тези индикатори показват добър 

напредък на годишна база в постигането на Стратегическа цел 2 на ПИРО: Подобряване 

състоянието на жизнената среда чрез създаване на условия за социално включване, достъпно 

здравеопазване с високо качество на предоставяните услуги, модерно образование, култура и 

спорт, ефективна администрация. 

През 2021 г. безработицата в общината намалява и е по-ниска от средните стойности за 

област Разград и малко по-висока от тази за страната. Средната годишна работна заплата също 

расте, но в процентно отношение е по-ниска от средните възнаграждения за страната.  

Кризата с пандемията от коронавирус се отразява негативно на местната икономика. 

Въпреки това финансовите резултати от дейността на някой фирми се подобряват спрямо 

предходните години. За съжаление към момента на изготвяне на настоящия годишен доклад, 

няма официална статистика за състоянието на икономиката през 2021 г. и все още не е отчетен 

в пълен обем ефектът от пандемията върху местния бизнес. Инфлацията и високите цени на 

горивата и енергоносителите все повече оказват негативно влияние върху икономиката. 

Обобщено през 2021 г. отчитаме умерен напредък в постигане на Стратегическа цел 1 на 

ПИРО: Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена конкурентноспособност на 

местната икономика. 

Анализът на индикаторите, съотносими към Стратегическа цел 3: Устойчиво и 

балансирано развитие на територията на община Исперих с подобрена техническа 

инфраструктура и съхранена околна среда, показва най-добър напредък през отчетната 

година. За това допринасят дейностите по подобряване на уличната мрежа в населените места, 

ремонт на обществени сгради, облагородяване на обществени площи, паркове, детски, спортни 

площадки и други обекти на техническата инфраструктура. 
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ИЗВОДИ:  

Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва обновяване на 

инфраструктурите, устойчиво развитие на селското стопанство, намаляване на 

населението и безработицата, ръст на средната работна заплата и други положителни 

въздействия. Кризата с коронавируса COVID 19 продължава да поставя на сериозни 

изпитания здравната и социалната система в общината.   

Остават нерешени демографските проблеми и кризата в икономиката, породени 

от пандемията, високата инфлация и скока на цените на енергоносителите.   

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база 

индикатори можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, 

извънредните разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и 

задълбочаваща се икономическа и финансова криза. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите  цели и приоритети в 

плана и показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи 

изпълнението на Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на 

територията на община Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена 

околна среда.  На второ място се нарежда Стратегическа цел 2: Подобряване състоянието 

на жизнената среда чрез създаване на условия за социално включване, достъпно 

здравеопазване с високо качество на предоставяните услуги, модерно образование, 

култура и спорт, ефективна администрация. 

Най-незадоволителни са резултатите за индикаторите, оценяващи напредъка по 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена 

конкурентноспособност на местната икономика. 

 

III. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Таблица 28: Справка за изпълнени проекти и дейностите в община Исперих през 2021 г. 

№ 

по 

ред 

Стратегическа цел, 

Приоритет,  Проект/Дейност 

Обща 

стойност 

лева 

Период на 

изпълнение 

Източник на 

средства – 

програма, фонд, 

бюджет            

(собствен 

финансов принос 

в %) 

Резултати 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

Подкрепа за устойчив 

икономически растеж и 

повишена 

конкурентноспособност на 

местната икономика 

4063331    

 Приоритет 1.1. Създаване на 

благоприятна бизнес среда, 

привличане на инвестиции и 

насърчаване на 

предприемачеството 

775544    

1 Проект „Успехът обича 

предприемчивите” на фирма 

„Фаст Акаунтинг” ЕООД 

гр.Исперих   

63414 2020-2021 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

-Подготовка на местни 

кандидат предприемачи за 

планиране и стартиране на 

самостоятелна стопанска 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=7g%2BlvpAm6wfWaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
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дейност и самонаемане; 

- Предоставяне на 

комплексна 

специализирана подкрепа: 

обучения и услуги за 

подпомагане в разработката 

и преценката на бизнес 

идеи; 

- Предоставяне на 

консултантска подкрепа за 

стартиране на бизнес. 

2 Проект на фирма „МИЛАНОВ 

– Г” ЕООД гр.Исперих  

390007 2020-2021 ОП „Иновации и 

конкурентоспособн

ост” 

2014-2020 

Основната дейност е 

свързана с производство на 

палта. Закупено ново 

производствено 

оборудване, монтирано в 

производствената база на 

фирмата в село Малко 

Йонково 

3 Проект Виртуален инкубатор 

за местни предприемачи на 

Сдружение „Зорница”  

65353 2020-2022 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Подготовка на местни 

потенциални предприемачи 

за планиране и стартиране 

на самостоятелна стопанска 

дейност и самонаемане. 

Предоставяне на 

комплексна 

специализирана подкрепа: 

обучения и услуги 

4 Проект на "Исперих Лес" ООД 

за закупуване на оборудване за 

автосервиз 

99713 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Създаване на нов бизнес, 

чрез изграждане на 

Автосервиз в гр.Исперих 

5 Проект на „ЕНИГМА – 

ПЛАС” ЕООД с.Йонково 

99068 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Изграждане на работилница 

за алуминиева и PVC 

дограма 

6 Проект на ЕТ "МИБО ПРИНТ 

- БОЖИДАР КРАСИМИРОВ" 

гр.Исперих 

57989 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Създаване на иновативно 3-

Д печатно студио на 

територията на МИГ 

„Исперих“ 

 Приоритет 1.2: Подкрепа за 

устойчиви качествени работни 

места и подобряване достъпа 

до заетост 

461242    

7 Финансирани 30 проекта за 

подкрепа на микро, малки и 

средни предприятия за 

преодоляване на 

икономическите последствия 

от пандемията COVID-19 

461242 2020-2022 ОП „Иновации и 

конкурентоспособн

ост” 

2014-2020 

Преодоляване недостига на 

средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

 Приоритет 1.3. Устойчиво 

развитие на селското и 

горското стопанство 

2796550    

8 Проект на „Агротайм” ЕООД 

за изграждане на Цех за 

преработка на костилкови 

плодове 

1655164 2019-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Въвеждане на съвременно 

технологично оборудване 

за постигане на високо 

качество на 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=Bl%2FaLzOV34zWaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=Bl%2FaLzOV34zWaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=Bl%2FaLzOV34zWaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=oiHtgDTdPs7WaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=S7D5ShnSPc8Bh8g5JAgo9w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=S7D5ShnSPc8Bh8g5JAgo9w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=VOlmIgvILramF8yWcmUEig%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=VOlmIgvILramF8yWcmUEig%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
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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произвежданите 

хранителни продукти в 

происводствена базав 

гр.Исперих 

9 Проект на „Агриел” ЕООД за 

отглеждане и разширяване на 

овощна градина 

48895 2019-2024 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Извършване на инвестиции 

в земеделско стопанство в 

землището на с.Духовец и 

с.Лудогорци 

10 Проект на ПИМ-ГР. 

ИСПЕРИХ ЕООД 

425614 2020-2022 Програма за 

морско дело и 

рибарство 

2014-2020 

Изграждане и оборудване 

на предприятие за 

интензивно отглеждане на 

риба и зарибителен 

материал в гр. Исперих 

11 Проект на ЕТ "Едхем 
Хюсеин" за модернизиране 
на животновъдно 
стопанство  

92719 2021-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Модернизиране на 

животновъден обект в 

с.Лудогорци. Закупуване на 

трактор колесен, марка 

Hattat, модел Т4110 и 

силажокомбайн, марка 

Celmak, модел SF-CH 125 

12 Проект на ЗП Mюзеям Юсуф 

Мехмед 

100000 2021-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020,  

МИГ Исперих 

Закупуване на 

специализирана 

селскостопанска техника за 

обработка и прибиране на 

реколта от пшеница и сено 

от пасища и мери за 

цялостно подсигуряване на 

фуражите нужди за 

изхранване на 

отглежданите животни от 

кандидата в с. Подайва 

13 Проект на ЗП Бейсим Руфад 

Расим за модернизиране на 

земеделско стопанство в 

с.Белинци 

86762 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Закупуване на земеделска 

техника за отглеждане на 

трайни насаждения 

14 Проектна фирма БИО ХЕРБС- 

СМ ЕООД за изграждане на 

база в с.Лудогорци 

108465 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Закупуване на Универсална 

Сушилна инсталация с 

колички и Универсална 

Сушилна инсталация тип „ 

Дюшек” 

15 Проект на ЗП Емел Бейсим 

Руфад в с.Белинци   

95142 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Закупуване на земеделска 

техника и оборудване за 

доене на животните в 

стопанство - Миксер за 

силаж,торазпръскващо 

ремарке и Доилна зала за 

овце 1х24 места за доене с 

24 апарата. 

16 Проект на ЕТ Райков-Префере-

Свилен Райков с.Бърдоква 

98980 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Закупуване на земеделска 

техника за обработка на 

овошки 

17 Проект на „Агриел” ЕООД за 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна система 

84809 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Извършване на инвестиции 

в земеделско стопанство в 

землището на гр.Исперих 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=iV%2B6ztegjaEMfM%2FxivpC%2FA%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=iV%2B6ztegjaEMfM%2FxivpC%2FA%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=eAFX0RmsfUnADP%2FgqcQcvA%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=eAFX0RmsfUnADP%2FgqcQcvA%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
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Приоритет 1.4. Развитие на 

устойчив туризъм със запазени 

традиции, култура и културно-

историческо наследство 

29995    

18 Проект на Сдружение РОДНО 

ЛУДОГОРИЕ 

15000 2021-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

МИГ-Исперих 

Създаването на 

инициативна група от 

младежи и възрастни хора 

от местното население, 

които да изследват и 

популяризират местното 

културно наследство, 

свързано с легендите на 

една от малко изследваните 

културни общности в 

резервата „Сборяново“, а 

именно алианите и Текето 

Демир баба 

19 Проект "С вдъхновение и 

почит – споделяй и 

преоткривай наследството на 

родния край" на СНЦ 

Туристическо дружество 

"Димитровец" 

14995 2021-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

МИГ-Исперих 

Опазване и валоризиране на 

културното и природно 

наследство и повишаване 

туристическата 

атрактивност на 

територията на община 

Исперих. Чрез 

театрализирана 

възстановка- спектакъл 

"Старият Исперих в образи 

и случки " и изнесените 5 

представления повече от 

600 посетители ще се 

докоснат до интересни лица 

и събития от миналото на 

града и региона. Ще бъдат 

възстановени 4 пешеходни 

туристически маршрута.  

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

Подобряване състоянието на 

жизнената среда чрез 

създаване на условия за 

социално включване, 

достъпно здравеопазване с 

високо качество на 

предоставяните услуги, 

модерно образование, 

култура и спорт, ефективна 

администрация 

2785836    

 Приоритет 2.1: Подобряване 

на достъпа до качествено 

образование и обучение 

249138    

20 Изграждане на пристройка към 

детска градина „1-ви юни“, 

гр.Исперих 

217180 2021 Общински бюджет Подобряване и 

разширяване на обектите на 

наобразователната 

инфраструктура 

21 Ремонт на парна инсталация на 

ДГ „Кокиче“, с. Вазово 

31958 2021 Общински бюджет Подобряване на 

енергийната ефективност в 

образователни обекти 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=oOmBbFZPOh7KcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=oOmBbFZPOh7KcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=oOmBbFZPOh7KcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
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 Приоритет 2.2. Предоставяне 

на качествени социални услуги 

и пълноценно социално 

включване 

1905527    

22 Социално-икономическа 

интеграция на 

маргинализираните общности 

в Община Исперих 

199994 2019-2021 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

BG05M90P001-

2.033  МИГ 

Исперих 

Подобрен достъпа до 

заетост ,социални и здравни 

услуги за социално 

изключени лица ,живеещи в 

тежки социално-

икономически условия, 

най-вече представители  на 

ромски общности в уязвимо 

положение в 6 населени 

места – гр.Исперих 

/вкл.кв.,,Запад”/ и селата 

Вазово,Китанчево,Подайва,

Бърдоква и Драгомъж. 

23 Патронажна грижа за 

независим и достоен живот 

60430 2020-2021 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

BG05M9OP001-

2.103  

“Патронажна 

грижа за възрастни 

хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 4” 

Подобрено качеството 

 на живот и възможностите 

за социално включване на 

хора с увреждания и 

възрастни хора чрез 

осигуряване на мрежа от 

услуги в домашна среда и 

изграждане на подходящ 

капацитет за 

предоставянето им.  

Основни дейности: 

1. Предоставени почасови 

мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с 

увреждания и възрасни 

хора; 

2. Проведено обучение и 

супервизия на персонала; 

3. Закупени транспортни 

средства за извършване на 

мобилна работа   

24 Предоставяне на „Топъл обяд“ 

в условията на пандемията от 

COVID -19 на нуждаещите се 

лица в община Исперих 

97692 2021 ОП „Храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане“ 

Предоставяне на услугата 

„топъл обяд“ на 140 лица с 

ТЕЛК или доходи под 

социалния минимум на 

територията на гр. Исперих 

25 „Модернизиране на 

кухненското оборудване и 

обзавеждане на Домашен 

социален патронаж - гр. 

Исперих“ 

37704 2021 Фонд „Социална 

закрила“ 

Доставено и монтирано 

модерно кухненско 

оборудване 

26 Закупен автомобил за 

Домашен социален патронаж 

22320 2021 Държавен бюджет Техническо обезпечаване за 

осигуряване на услугата 

„Домашен патронаж”  

27 Патронажна грижа + в Община 

Исперих 

487392 2021-2023 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Предоставяне на 

интегрирана здравно-

социална услуга, насочена 

към 55 възрастни хора и 

лица с увреждания, други 
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уязвими групи, вкл. лица 

поставени под карантина 

във връзка с COVID-19 

(доставка на продукти от 

първа необходимост, 

заплащане на битови 

сметки, заявяване и 

получаване на неотложни 

административни и битови 

услуги и др. 

28 Разкриване на Център за 

подкрепа на лица с 

увреждания и техните 

семейства, включително с 

тежки множествени 

увреждания в гр. Исперих 

999995 2020-2022 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Бивша училищна сграда в 

гр. Исперих след основен 

ремонт е преобразувана в 

Дневен център за лица с 

увреждания. Предоставя се 

дневна грижа на до 30 лица, 

мобилна грижа по домовете 

на до 60 лица и заместваща 

грижа до 14 дни в годината 

24/7 за лица, чиито близки 

имат временно затруднение 

да полагат грижи за тях  
Приоритет 2.3 Достъпно 

здравеопазване с високо 

качество на предоставяните 

услуги 

204456 
   

29 Капиталов трансфер за МБАЛ-

Исперих 

112820 2021 Общински бюджет Подкрепа за осигуряване на 

устойчиво здравеопазване в 

община Исперих 

30 Проект на Доктор Самедин 

Сабит - Амбулатория за 

специализирана медицинска 

помощ - индивидуална 

практика ЕТ 

31376 2020-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Закупуване на стационарен 

ехограф 

31 Проект на Амбулатория за 

индивидуална практика за 

първична медицинска помощ 

по дентална медицина - 

АИППМПДМ - Д-р Артам 

Адемов ЕООД 

60260 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Закупуване на 3D дентален 

скенер и 3D дентален 

принтер  

 
Приоритет 2.4 Подкрепа, 

обновяване и популяризиране 

на културното наследство, 

културните институции и 

свързаните с тях дейности 

206911 
   

32 Ремонт на покрив на читалище 

„Нов живот“, с. Конево 

30000 2021 Общински бюджет Подобряване техническото 

състояние на обекти на 

културната инфраструктура 

33 Основен ремонт на покривна 

конструкция – Младежки дом, 

гр.Исперих  

15564 2020-2021 Общински бюджет Подобряване техническото 

състояние на обекти на 

културната инфраструктура 

34 Изграждане на лятна сцена на 

открито към Народно 

читалище „Съзнание 1891“, гр. 

Исперих 

161347 2021-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Проектът за изграждане на 

лятна сцена на открито 

върху 643 кв.м. ЗП и 

озеленяване 342,30 кв.м.   
Приоритет 2.5: Устойчиво 

развитие на физическото 

20000 
   

http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=44YVkT0t2grivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=44YVkT0t2grivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=44YVkT0t2grivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=44YVkT0t2grivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=44YVkT0t2grivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=o8RbAaAFnCZSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=o8RbAaAFnCZSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=o8RbAaAFnCZSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=o8RbAaAFnCZSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=o8RbAaAFnCZSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=o8RbAaAFnCZSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
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възпитание и спорта 

35 Рехабилитация на детски 

площадки в детски градини в 

населените места на община 

Исперих 

20000 2021 Общински бюджет Създаване на нови детски и 

спортни съоръжения в 

обекти на образователната 

инфраструктура  
Приоритет 2.6 Повишаване 

потенциала на човешкия 

ресурс в публичния и 

неправителствения сектор за 

по-добро и ефективно 

административно обслужване 

и активиране на гражданското 

участие в обществения живот 

199804 
   

36 Овластяване на жените от 

уязвимите общности чрез 

разширяване на мрежата от 

Майчни центрове в Община 

Исперих 

199804 2019-2021 ОП,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-2020 

Проект на "НЧ РОМА-

ВАЗОВО-2007" Проекта 

допринася за намалена 

безработица, по- добра 

самоорганизация и 

засилена гражданска роля 

на жените от уязвимите 

общности. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Устойчиво и балансирано 

развитие на територията на 

община Исперих с подобрена 

техническа инфраструктура 

и съхранена околна среда 

1621845    

 Приоритет 3.1. Модернизиране 

на съществуващата 

инфраструктура на общината 

за подобряване на 

териториалната свързаност и 

достъп до обектите за 

публични услуги 

1152587    

37 Текущ ремонт на улици в 

гр.Исперих 

467081 2021 Държавен бюджет Ремонтирани 2087 м улици 

в гр. Исперих – Тимок, Хан 

Омуртаг, Хан Крум, 

Вихрен, Росица, 

Ал.Константинов, 

В.Левски, Цар 

Освободител, 

кръстовището на ул.Искър 

и ул. Тунджа, тротоари по 

ул. Ал.Константинов 

38 Текущ ремонт на улици по 

населените места на  община 

Исперих 

313868 2021 Държавен бюджет Текущ ремонт на улици 

4498 м в селата:Лудогорци, 

Бърдоква, Делчево, 

Къпиновци, М.Йонково, 

Средоселци, Тодорово, 

Вазово, Г.Поровец; ремонт 

на банкети по пътя Вазово-

Исперих 

39 „Почистване, облагородяване 

и изграждане  на детска 

площадка и кът за отдих в 

с.Китанчево,общ.Исперих 

  

9941 2021 ПУДООС 1.Почистени 4232 кв.м 

силно замърсена площ в 

с.Китанчево, засадени нови 

10 бр. широколистни 

дървета /липа и червен 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=25LhcJN3GgLgENjWalH1Zg%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/155/Company?uin=25LhcJN3GgLgENjWalH1Zg%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
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дъб/, поставени 3 броя  

паркови кошчета за 

отпадъци 

2.Създадена зона за отдих 

/1 бр. градинска беседка, 6 

бр. неподвижни дървени 

пейки/ 

3.Изградена детска 

площадка с Комбинирано 

детско съоръжение и  

детски влак 

40 „Създаване на еко-парк,  зона 

за отдих  и кът за игра на деца, 

подрастващи и фитнес кът за 

младежи” 

9981 2021 ПУДООС 1.Създаден мини еко-паркв 

с.Малък Поровец 

(почистени  2 000 м2 силно 

замърсена площ, засадени 

10  бр. декоративни храсти 

и 2 бр. широколистни 

дървета „Червен 

дъб”;поставени 4 бр. 

паркови кошчета за 

отпадъци) 

2.Създадена зона за отдих с 

6 бр. неподвижни дървени 

пейки  и 1 комплект маса с 

пейки. 

3.Създаден  кът за спорт за 

младежи и възрастни -

монтираникростренажор и 

успоредка 

41 Екологична среда за детска 

градина „Радост“ с.Подайва 

4975 2021 ПУДООС Доставени и монтирани: 

детска пързалка; монтирана 

детска двойна 

люлка;люлкаклатушка;дост

авени и монтирани  пейки с 

облегалки 4 бр. и пейки без 

облегалки 2 бр.; доставена 

и монтирана врата за мини 

футбол ипоставени 3 броя 

кошчета 

42 Изграждане и възстановяване 

на зони за обществен отдих в 

гр. Исперих 

312385 2021-2024 МИГ Исперих- 

Мярка 7.4 

“Инвестиции в 

устройването, 

подобрението или 

разширяването на 

местни основни 

услуги за селското 

население, 

включително 

развлечения и 

култура, и 

свързаната с тях 

инфраструктура” 

Изграждане на две детски 

площадки и две фитнес 

зони на територията на гр. 

Исперих 

43 Изграждане на водоем, 

гр.Исперих 

34356 2021 Общински бюджет Подобряване състоянието 

на водните обекти в 

община Исперих 

 Приоритет 3.2. Устойчива 

околна среда, опазване и 

349390    
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възстановяване на природното 

наследство и биологичното 

разнообразие 

44 Закупуване на оборудване, 

машини, съоръжения за ОП 

„Чистота“ 

46290 2021 Общински бюджет Повишаване капацитета и 

модернизация на 

оборуването в общинско 

предприятие „Чистота” 

45 Закупуване на транспортни 

средства: 

-Камион до 3,5 т 

-Специализиран камион за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

303100 2021 Общински бюджет Повишаване капацитета и 

модернизация на 

оборуването в общинско 

предприятие „Чистота” 

 Приоритет 3.3. Повишаване на 

енергийната ефективност и 

дела на ВЕИ 

119868    

46 Въвеждане на система за 

производство на водородно-

кислородна смес по метода 

импулсна електролиза на вода 

за сградата на общ. 

Администрация - Исперих 

83880 2021 Общински бюджет Въвеждане на иновативни 

енергийно ефективни 

източници в 

административни сгради в 

община Исперих 

47 Разработване на технически 

проект за „Въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност за външно 

изкуствено осветление за 24 

населени места в община 

Исперих 

35988 2021 Общински бюджет Разработен технически 

проект за „Въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност за външно 

изкуствено осветление за 

24 населени места в община 

Исперих 

 Приоритет 3.4. Развитие на 

териториалното 

сътрудничество 

    

      

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 8 471 012 

Обобщената справка показва, че за отчетната 2021 г. на територията на община 

Исперих  са изпълнени 47 проекти и дейности на обща стойност 8 471 012  лева.  

За постигане на заложените цели и мерки в ПИРО през годината най-съществен принос 

има Община Исперих, която е привлякла най-много средства от европейските фондове. 

Общината няма съвместни проекти с бизнеса и публично-частни партньорства. Не са 

реализирани проекти с други български общини в условия на междуобщинско сътрудничество. 

За изпълнението на Плана за интегрирано развитие през годината са допринесли и проектите 

на местните училища, детски градини, социални и културни институции и други. 

Изпълнение на Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и 

повишена конкурентноспособност на местната икономика 

През 2021 г. по Стратегическа цел 1 има 19 изпълнени проекта за 4 063 331 лева.  

По Приоритет 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, привличане на инвестиции 

и насърчаване на предприемачеството, са реализирани 6 проекти и дейности на стойност 775 

544 лева.  

По Приоритет 1.2: Подкрепа за устойчиви качествени работни места и подобряване 

достъпа до заетост, е реализиран 1 проект за 461 242 лева.  

По Приоритет 1.3. Устойчиво развитие на селското и горското стопанство, са 

изпълнени 10 проекта през отчетната 2021 година на обща стойност 2 796 550 лева. 
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По Приоритет 1.4. Развитие на устойчив туризъм със запазени традиции, култура и 

културно-историческо наследство са изпълнени 2 проекта за  29 995 лева. 

Изпълнение на Стратегическа цел 2: Подобряване състоянието на жизнената среда чрез 

създаване на условия за социално включване, достъпно здравеопазване с високо качество на 

предоставяните услуги, модерно образование, култура и спорт, ефективна администрация 

 През 2021 г. по Стратегическа цел 2 са реализирани 17 проекта на стойност 2 785 

836 лева. Все още не са стартирали възможностите за финансиране по т.нар. „зелена 

сделка“, по Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми за 

програмен период 2021-2027 г. 

По Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до качествено образование и обучение, 

отчитаме 2 проекта за 249 138 лева. 

По Приоритет 2.2. Предоставяне на качествени социални услуги и пълноценно 

социално включване, са изпълнени 7 проекти и дейности на обща стойност 1 905 527 лева. 

По Приоритет 2.3. Достъпно здравеопазване с високо качество на предоставяните 

услуги, отчитаме 3 проекта за 204 456 лева. 

По Приоритет 2.4. Подкрепа, обновяване и популяризиране на културното наследство, 

културните институции и свързаните с тях дейности, отчитаме 3 проекта за 206911 лева. 

По Приоритет 2.5. Устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта е изпълнен 

само един проект за 20 000 лева. 

По Приоритет 2.6. Повишаване потенциала на човешкия ресурс в публичния и 

неправителствения сектор за по-добро и ефективно административно обслужване и 

активиране на гражданското участие в обществения живот е отчетен един проект за 199 804 

лева. 

Изпълнение на Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на територията 

на община Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена околна среда  

През 2021 г. по Стратегическа цел 3 са изпълнени 11 проекта на стойност 1 621 845 
лева. 

По Приоритет 3.1. Модернизиране на съществуващата инфраструктура на общината за 

подобряване на териториалната свързаност и достъп до обектите за публични услуги, са 

изпълнени 7 проекта на стойност 1 152 587 лева. 

По Приоритет 3.2. Устойчива околна среда, опазване и възстановяване на природното 

наследство и биологичното разнообразие, отчитаме 2 изпълнени проекта през отчетната 

година на стойност 349 390 лева.  

По Приоритет 3.3. Повишаване на енергийната ефективност и дела на ВЕИ, отчитаме 2 

изпълнени проекта на стойност 119 868 лева.  

По Приоритет 3.4.  Развитие на териториалното сътрудничество, няма изпълнени 

проекти през отчетната година. 

ИЗВОДИ:  

Най-успшна през отчетната година по техническо и финансово изпълнение е 

Стратегическа цел 1 „Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена 

конкурентноспособност на местната икономика“ с 56% техническо и 27% финансово 

изпълнение.  

На второ място е Стратегическа цел 2 „Подобряване състоянието на жизнената 

среда чрез създаване на условия за социално включване, достъпно здравеопазване с 
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високо качество на предоставяните услуги, модерно образование, култура и спорт, 

ефективна администрация“ с 36% техническо и 19% финансово изпълнение.  

Трета е Стратегическа цел 3 „Устойчиво и балансирано развитие на територията 

на община Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена околна среда“ – 

27% техническо и 4% финансово изпълнение.  Причината за изоставането е липсата на 

възможности за финансиране на големи инфраструктурни обекти през отчетната година 

поради забяване на оперативните програми за новия програмен период и на 

Националния план за възстановяване и устойчивост. 

В Индикативната финансова таблица към ПИРО на община Исперих 2021-2027 г. 

за трите основни стратегически цели са заложени общо 169 проекти и дейности на обща 

стойност 73 700 хиляди лева. За календарната 2021 г. са изпълнени 47 проекти и дейности 

на обща стойност 8 471 хиляди лева.  

Изводът е, че приключените през 2021 г. проекти и дейности са допринесли за 

27,81% техническо и 11,497% финансово изпълнение на Плана за интегрирано развитие 

на община Исперих, което е добър напредък за първата година от прилагане на 

стратегическия документ. 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни 

Предмет на наблюдение на ПИРО е изпълнението на целите и приоритетите, заложени 

в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес 

структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа. 

Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са 

заложени в самия План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. и 

се спазват и изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и приоритети. 

Орган на наблюдение на ПИРО е Общинския съвет. 

Функциите по наблюдението на ПИРО включват: 

• Наблюдение на изпълнението на ПИРО въз основа на определените 

макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към целите на 

европейската политика за сближаване през периода 2021-2027 г., глобалните 

екологични индикатори, целите на Националната програма за развитие „България 2030“ 

и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията на 

целите, приоритетите и мерките за регионално развитие;  

• Координация на дейностите по наблюдението на ПИРО със заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица; 

• Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 

изпълнението на ПИРО; 

• Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на 

конкретни указания за преодоляването им; 

• Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност 

при изпълнението на ПИРО. 
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Системата за наблюдение на ПИРО включва следните основни компоненти:  

• Системата от индикатори за наблюдение – отчетени по-горе, отразяващи специфичния 

характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото 

състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в 

контекста на устойчивото регионално развитие; 

• Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията - наблюдението на изпълнението на ПИРО се осъществява на основата 

на данни на НСИ, ИСУН, АПИ, АЗ, АУЕР, ИАОС, РИОСВ, РЗИ И ДР., както и на 

основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на 

информация. При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се 

включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на 

населението, живеещо в общините на района.  

• Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ПИРО се 

осигурява от бюджета на Община Исперих. 

• Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  

плановете за интегрирано развитие и програмите за тяхната реализация.  

• Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на 

социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните 

планови документи.  

• Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния 

сектор активно участват в процеса на разработване на ПИРО и наблюдение 

изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за 

изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в 

реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за 

живот и развитие.   

Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  

За изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 

управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, 

подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на 

регионалния план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и 

приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от 

планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане 

на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката 

общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 

доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност 

промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, 

регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите 

на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната 

власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за 

интегрирано за развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват 

информация за изготвяне на междинната и последващата оценка.   

По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет,  или по искане на Кмета 

могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по 

определена тема или специфичен проблем.  
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Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация 

на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира 

актуализация на ПИРО, за да се направят необходимите корекции в документа и да се 

предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се 

отговори на нуждите на района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода 

на действие на регионалния план за развитие и дава представа за степента на цялостното 

изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите 

мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е 

достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и 

констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в съответния район.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид 

при разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

 Междинната и последващата оценка на плана за интегрирано развитие се внасят за 

обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

 През периода на действие на плана за интегрирано развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 

управление на регионалното развитие. 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми 

Водещи проблеми при прилагане на ПИРО на община Исперих през първата година на 

неговото действие – 2021 г. са предимно от глобално, европейско и национално ниво и са 

извън компетенциите и възможностите за въздействие на местната власт. Такива са 

споменатите вече в настоящия доклад проблеми: продължаваща пандемия от коронавирус и 

свързаните с това ограничения и извънредни разходи, високата инфлация, цената на 

енергоносителите, които поставят сериозни изпитания пред общинския бюджет. Проблеми са 

създадени и от политическите кризи в управлението на страната и забавянето на Националния 

план за възстановяване и устойчивост, който следваше да компенсира в известна степен 

последиците от пандемията. Все още не са стартирали и процедурите за финансиране на 

проекти и дейности по оперативните програми за периода 2021-2027 г. Стратегическият план 

за развитие на земеделието и селските райони 2022-2027 г. все още не е готов и това ще забави 

значително инвестициите в селското стопанство през следващите години. 

При изготвяне на настоящия доклад беше отчетен проблем с липсата на актуална 

статистическа информация за 2021 г., необходима за социално-икономическия анализ. 

Проблем, също така, е че в по-голямата си част, предоставяната информация от НСИ е на ниво 

област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни показатели за 

изтеклата година по някой от индикаторите, свързани с БВП, доходи и разходи на 

домакинствата и някой данни за развитието на местната икономика. Регистрирана е също така, 

обвързаност на информацията, предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което също 

води до предоставяне на данни, изчислени на база показатели от предходна на отчетната 

година. 
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В голяма част от случаите, особено при реализацията на „меките” мерки, е 

изключително трудно да бъде измерено тяхното финансово изражение. Следва коректно да се 

прецизират вида на индикаторите и начина на изчисляване на напредъка по стратегически 

цели и приоритети.  

Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация за 

проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация – Исперих 

институции. Някой от тях не предоставят данни за проектите и размера на вложените средства 

или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни инициативи и инвестиции. Това 

изкривява информацията в отчета за напредъка, свързан с икономическото развитие на 

общината, иновациите и конкурентоспособността. 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

плана за интегрирано развитие 

За осигуряване на информация, публичност, отчетност и прозрачност относно 

изпълнението на ПИРО, постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 

програмата за неговата реализация, в плана е заложен специален Комуникационният 

механизъм.  

Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните групи 

заинтересовани страни следва да се прилага в рамките на целия процес на изпълнение на плана 

до неговото финално отчитане с последваща оценка.  

Обществеността следва да бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от 

програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били изразходвани 

финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на програмата за реализация на 

ПИРО. Гражданите имат възможност да участват в изпълнението на плана като партньори на 

администрацията или чрез реализацията на техни частни бизнес и социални проекти  

Комуникационният механизъм предвижда мерки за публичност, комуникация, 

информация и включване на заинтересованите страни и партньорите в процесите на 

изпълнение, отчитане и актуализация на ПИРО. 

Предвиждат се следните мерки: 

1. Ежегодна комуникация по електронна поща с представителите на заинтересованите страни 

и партньорите за получаване на обратна връзка и информация за техните проекти, 

дейности и инвестиции през годината, допринасящи за изпълнението на ПИРО; 

2. Ежегодно публикуване на годишните отчетни доклади за наблюдение изпълнението на 

ПИРО; 

3. Провеждане на годишна среща /през месец април всяка година/ с партньорите и 

заинтересованите страни за представяне и обсъждане на Годишния отчетен доклад за 

наблюдение изпълнението на ПИРО; 

4. Публикуване на сайта на Общината и обсъждане с партньорите и заинтересованите страни 

на доклада за междинна оценка на ПИРО; 

5. Събиране на данни и информация от привлечените партньори и заинтересовани страни за 

идентифициране на нови проблеми и генериране на идеи за актуализация на ПИРО, при 

необходимост. 

Комуникационният механизъм предвижда постоянна комуникация с медиите за 

популяризиране на всички изпълнявани проекти и дейности от програмата за реализация на 

ПИРО.  

 Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 

на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на плана за интегрирано развитие 

се осъществява от Кмета на Община Исперих и Общинския съвет в съответствие с техните 

компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана се осигурява участието на 
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граждани, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

Местните органи на управление в община Исперих се стремят да осигурят условия за: 

• Периодични срещи между заинтересованите страни; 

• Участие в съвместни проекти; 

• Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие; 

• Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на 

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на 

местните ресурси; 

• Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански 

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

• Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за  

предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на Плана за 

интегрирано развитие; 

 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 

информационен поток Община Исперих използвани следните инструменти:  

• Публикации на електронната страница на Общината;  

• Плакати, брошури, пресконференции и други за популяризиране на изпълняваните 

проекти и дейности;  

• Информационни срещи и др. 

 Годишните доклади за наблюдение на изпълнението и ПИРО 2021-2027 г. са публично 

достъпни на интернет страницата на Община Исперих - https://www.isperih.bg/index.php/bg.  

 4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на план за интегрирано 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината 

Планът за интегрирано развитие е основен управленски инструмент, който подчинява 

всички останали документи за секторно развитие, но притежава една особеност – разположен е 

в по-голяма времева амплитуда /7 години/, по отношение на цялостния планов процес. Тази 

специфика произтича от факта, че ПИРО 2021-2027 г. осигурява приемственост и преходност 

на политиките между предходните планови периоди: (2007-2013 г.) и (2014-2020 г.), като в 

същото време наследява и обединява изпълнението на редица общински секторни стратегии, 

програми и планове, каквито са:  

• Общ устройствен план на община Исперих;  

• Общинска програма за опазване на околната среда;  

• Общинска програма за управление на отпадъците; 

• Стратегия за управление на общинската собственост; 

• Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост;  

• Стратегия за развитие на социалните услуги в община Исперих; 

• Програма за енергийна ефективност; 

• Краткосрочна и дългорсрочна програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива; 

• Програми за развитие на туризма и други. 

Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно планиране и 

отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за интегрирано развитие 

достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността за 
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едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на 

възникнали несъответствия по отделни части и раздели. 

По отношение предприетите мерки за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени следва да се отбележи, че община Исперих не 

прави изключение от другите общини в страната и е уязвима на климатичните промени. 

Основна причина за това е остарялата и често неадекватна инфраструктура както в 

общинския център – Исперих така и в останалите села от общината. Причина, също така, е 

слабото равнище на осведоменост сред широката общественост относно климатичните 

проблеми, причините за тях, елиминиране на тяхното влияние, както и превенцията. 

Дейностите за ограничаване и адаптация към изменението на климата се изразяват в 

ограничаване на емисиите на парникови газове, изграждане на екологосъобразен модел на 

енергийно развитие. Всички реализирани и реализиращи се инфраструктурни проекти в 

общината обхващат задължително внедряването на енергоефективни мерки. Стъпка в тази 

посока е изпълнението и ежегодното отчитане на Програмата за енергийна ефективност и 

използване на енергия от възобновяеми източници. На ограничаване изменението на климата 

са посветени и голяма част от мерките и дейностите, в изпълнение на Общинските програми за 

опазване на околната среда и Управление на отпадъците, които допринасят и за изпълнение на 

целите на ПИРО. 

 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 

ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 

партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 

неговия успех и широка обществена подкрепа. 

Планът за интегрирано развитие е основен документ за провеждане на политиката за 

регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 

изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 

решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и 

изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното 

устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 

наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за 

партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В цялостния процес на разработване, изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка 

на ПИРО при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на 

общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите 

на гражданското общество в общината. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на 

управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на 

конкретните дейности. 

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането на 
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изграданите вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на изпълнение да 

се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за 

разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и допълнителни финансови 

средства. Реализирането на стратегическите цели и приоритети следва да стане в условията на 

тясно  взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е 

да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в 

условията на междуобщинско и международно сътрудничество. 

 Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за интегрирани 

териториални инвестиции между общините и бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно 

условие е съчетаването на икономическите цели в развитието с опазването на околната среда и 

разумното използване на културното материално и нематериално наследство в общината. 

 Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани местни и 

регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка на активните 

партньори по време на изпълнение на ПИРО. Участието на партньорите на всички нива на 

подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, 

компетентност, ефективност и реалистичност на плана.  

 6. Резултати от извършените оценки към края на 2021 година 

Таблица 29: Оценка на изпълнението на ПИРО на община Исперих през 2021 г.  

по стратегически цели  

Стратегическа 

цел 

 

Прогнозен 

брой 

проекти 

Прогнозна 

стойност 

хил. лева 

Отчетен 

брой 

изпълнени 

проекти 

2021 г. 

Отчетна 

стойност на 

изпълненит

е проекти за 

2021 г. 

хил. лева 

Техническо 

изпълнение в 

% за 2021 г. 

Финансово 

изпълнение  

в % 

за 2021 г. 

СЦ 1 34 15150 19 4063 55,88 26,82 

СЦ 2 47 14350 17 2786 36,17 19,41 

СЦ 3 41 44200 11 1622 26,83 3,67 

ВСИЧКО  169 73700 47 8471 27,81 11,49 

 Резултатите от извършените оценки след направения подробен анализ на реализираните 

проекти и дейности и напредъка в изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на Община Исперих за 

календарната 2021 г. по приоритети са обобщени в Таблица 29.  

Данните илюстрират приноса на изпълнените проекти и дейности през годината за 

постигане на съответните приоритети на Плана за интегрирано развитие. 

Техническото Финансовото изпълнение спрямо заложеното в индикативната финансова 

таблица на ПИРО е най-добро при СЦ 1 – 26,82%, следвана от СЦ 2 – 19,41% и СЦ 3 – 3,67%. 

Техническото изпълнение на база брой проекти през годината е най-успешо при СЦ 1 – 

55,88%, следвана от СЦ 2 – 36,17% и СЦ 3 – 26,83%.  

ИЗВОД: 

Общото финансово изпълнение на ПИРО на община Исперих към 2021 г. е 11,49%, 

а техническото 27,81% спрямо заложеното в Програмата за реализация на плана. В края 

на годината в процес на изпълнение са още проекти и дейности, резултатите от които ще 

бъдат отчетени в годишния доклад за следващата отчетна 2022 година. На тази база 

можем да дадем добра оценка на общото изпълнение на проекти и дейности от плана за 

развитие през първата година на неговото прилагане. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Отчетната 2021 е първата година на действие и прилагане на Плана за интегрирано 

развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г., през която са приключени 47 проекти и 

дейности на обща стойност 8 471 012 лева. 

 Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от продължаващата пандемия 

от COVID 19, политическата, финансова и икономическа нестабилност, е реализиран 

съществен напредък в изпълнението на плана. Финансирането на повечето проекти и дейности 

през отчетната година е от европейските фондове, чрез ПРСР, Оперативните програми за 

предходния период 2014-2020 г., държавния и общинския бюджети. 

В социално-икономическите условия за развитие на община Исперих през 2021 година 

не се наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г., освен влошаващите се 

икономически показатели и повишените разходи в социалната и здравна системи. 

Наложени са мерки за ограничаване на заболеваемостта от ковид и помощи за 

здравната система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в 

защита на най-уязвимите групи. Пандемията възпрепятства провеждането на масови културни 

и спортни прояви, ограничи значително социалния живот, създаде икономически и финансови 

рискове и неустойчивост. Отчитаме ръст на социалните и здравни разходи, спад в броя на 

нощувките и туристо-потока. За първи път от няколко години през 2020 г. отчитаме ръст на 

безработицата, който през 2021 г. продължава. Отчетната година се характеризира с рекордна 

инфлация, поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа необходимост. 

Свободният пазар на електроенергия и високите цени налагат непопулярни мерки за строги 

икономии.  

Демографските показатели на община Исперих продължават да се влошават. 

Населението намалява, запазва се тенденцията на ниска раждаемост и висока смъртност. 

Селищната система остава устойчива с изключение на село Конево, където населението е под 

100 души и има риск от обезлюдяване.  

В края на 2021 г. в общината живеят 19828 души, което е с 2% или с 314 души по-малко 

спрямо 2020 г. 50,18% мъже и 49,82% жени. Градското население (на гр. Исперих) е 39%, а в 

селата живеят 61% от жителите на общината.  

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 186 души на 

година, като през 2021 г. е минус 326 души. Тенденциите на ниска раждаемост и висока 

смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се 

демографска криза.  През 2020 г. е отчетен положителен механичен прираст +170души. 

Тенденцията се запазва и през отчетната 2021 г., когато механичният прираст е +12 души. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Исперих през 2021 

г. е намаляло с 314 души. Положителната миграция не успява да преодолее негативните 

демографски тенденции, породени от ниската раждаемост и висока смъртност. 

Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена. 

Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини през 2021 г. продължава да 

намалява. 

Населението е сравнително добре обезпечено със здравни и лечебни заведения, 

медицинско оборудване и персонал. В общината се предлагат разнообразни и качествени 

социални дейности и услуги, които напълно отговарят на потребностите на населението.  

Равнището на безработица в община Исперих през първата година от новия програмен 

период – 2021 г. намалява до 7,8% или с 3,2 пункта по-малко в сравнение с 2020 г. (11%). 

Броят на безработните намалява с 291 лица и към 31.12.2022 г. в бюрото по труда са 

регистрирани 710 лица от общината. Безработицата в община Исперих през 2021 г. е само с 3 
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пункта по-висока от средната за страната (4,8%) и с 1 пункт по-ниска от средната за област 

Разград (8,8%). 

Средната годишна работна заплата в община Исперих се увеличава с 38% - от 9 014 

лева през 2017 г. на 12 457 лева през 2020 г., но остава със стойности под средните за област 

Разград (13902 лева) и за страната (16687 лева).  

През 2021 г. икономическото развитие на общината се влошава спрямо предходните 

години, поради неблагоприятните макроикономически условия, ковид кризата, инфлация, 

общо поскъпване на живота и политически фактори. Влошават се основните показатели на 

повечето нефинансови предприятия.  

През отчетната година отчитаме ръст на социалните и здравни разходи - за 

ограничаване на заболеваемостта от ковид, помощи за здравната система, за насърчаване и 

подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в защита на най-уязвимите групи.  

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 

социално-икономическите и  политически фактори Община Исперих се справя успешно и в 

условията на ограничени възможности за финансиране успява да реализира част от 

планираните в ПИРО проекти и дейности.                   

В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите на Община Исперих, 

местния бизнес, земеделски производители, училища, социални и културни институции, за 

които има официална информация. За съжаление липсват данни за проектите и инвестициите 

на местния бизнес, финансирани със собствени средства и банкови заеми, така че вероятно 

постигнатият напредък в изпълнението на плана за интегрирано развитие е още по-голям. 

Най-успшна през отчетната година по техническо и финансово изпълнение е 

Стратегическа цел 1 „Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена 

конкурентноспособност на местната икономика“ с 56% техническо и 27% финансово 

изпълнение.  

На второ място е Стратегическа цел 2 „Подобряване състоянието на жизнената среда 

чрез създаване на условия за социално включване, достъпно здравеопазване с високо качество 

на предоставяните услуги, модерно образование, култура и спорт, ефективна администрация“ 

с 36% техническо и 19% финансово изпълнение.  

Трета е Стратегическа цел 3 „Устойчиво и балансирано развитие на територията на 

община Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена околна среда“ – 27% 

техническо и 4% финансово изпълнение.  Причината за изоставането е липсата на 

възможности за финансиране на големи инфраструктурни обекти през отчетната година 

поради забяване на оперативните програми за новия програмен период и на Националния план 

за възстановяване и устойчивост. 

В Индикативната финансова таблица към ПИРО на община Исперих 2021-2027 г. за 

трите основни стратегически цели са заложени общо 169 проекти и дейности на обща стойност 

73 700 хиляди лева. За календарната 2021 г. са изпълнени 47 проекти и дейности на обща 

стойност 8 471 хиляди лева.  

Изводът е, че приключените през 2021 г. проекти и дейности са допринесли за 27,81% 

техническо и 11,497% финансово изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 

Исперих, което е добър напредък за първата година от прилагане на стратегическия документ. 

Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва обновяване на 

инфраструктурите, устойчиво развитие на селското стопанство, намаляване на населението и 

безработицата, ръст на средната работна заплата и други положителни въздействия. Кризата с 

коронавируса COVID 19 продължава да поставя на сериозни изпитания здравната и 

социалната система в общината.   

Остават нерешени демографските проблеми и кризата в икономиката, породени от 

пандемията, високата инфлация и скока на цените на енергоносителите.   
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Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база индикатори 

можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, извънредните 

разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и задълбочаваща се 

икономическа и финансова криза. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите  цели и приоритети в плана и 

показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението на 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на територията на община Исперих с 

подобрена техническа инфраструктура и съхранена околна среда.  На второ място се нарежда 

Стратегическа цел 2: Подобряване състоянието на жизнената среда чрез създаване на условия 

за социално включване, достъпно здравеопазване с високо качество на предоставяните услуги, 

модерно образование, култура и спорт, ефективна администрация. 

Най-незадоволителни са резултатите за индикаторите, оценяващи напредъка по 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена 

конкурентноспособност на местната икономика. 

 В резултат на проведения годишен преглед за напредъка в изпълнението на Плана за 

интегрирано за развитие на община Исперих 2021-2027 г. и подобряване качеството, 

реалистичността и изпълнимостта на документа имаме следните препоръки:  

- ПИРО да се съгласува с окончателните варианти на Оперативните програми и СПРЗСР за 

новия програмен период 2021-2027 г., след тяхното одобрение и да се актуализира, като се 

включат реално измерими индикатори за оценка на напредъка по приоритетите на плана; 

 

- Да се търсят възможности за партньорски проекти с бизнеса и съседни общини;  

- Бизнесът и НПО да предоставят и отчитат пред Община Исперих своите проекти и 

инвестиционни дейности и намерения, за да бъдат отразявани в отчетите и докладите за 

изпълнение на ПИРО. 

- Да се създаде специална мониторингова работна група за наблюдение и оценка на  

изпълнението на ПИРО с участието на всички заинтересовани страни; 

- Община Исперих да продължи балансираната си териториална политика за местно 

развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени места; 

- Реализираните допълнително мерки и дейности, които съответстват на визията, основните 

приоритети и цели в ПИРО, да бъдат добавени в годишните отчети за изпълнение на 

документа; 

- Годишното отчитане на изпълнението на йерархично подчинените на ПИРО документи – 

стратегии, програми и планове, се извършва в различен времеви диапазон, което поражда 

информационен дефицит за развитието на отделните сектори и не позволява постигането 

на необходимата пълнота в съдържанието на Доклада за наблюдение на изпълнението на 

плана, който би следвало да обобщава резултатите от изпълнението на всички секторни 

политики на Община Исперих.  
 

Настоящият Годишен отчетен доклад е разработен на основание чл. 23 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и е приет с 

Решение на Общински съвет – Исперих № ................................... от .......................................2022 г.  


