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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

CORINE Coordination of the information of the environment 

SWOT 
Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Силни и слаби страни, 

възможности и заплахи) 

ААМР Американска агенция за международно развитие 

АД Акционерно дружество 

АМ Автомагистрала 

БАН Българска академия на науките 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГИС Географска информационна система 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДМСГД Дом за медико социални грижи за деца 

ДСП Домашен социален патронаж 

ЕС Европейски съюз 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИМ Исторически музей 

ИП Инвестиционен приоритет на оперативна програма 

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

ИСУ Интегрирана система за управление 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

ИУЕОО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

КАВ Качество на атмосферния въздух 
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МВЕЦ Микро водноелектрическа централа 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МОН Министерство на образованието и науката 

МПС Моторно превозно средство 
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МСП Малки и средни предприятия 
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ОПИК Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 
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ОПНОИР Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 

ОПОС Оперативна програма Околна среда 2014-2020 

ОПР Общински план за развитие 
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ОПРЧР Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 
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ПО Приоритетна ос на оперативна програма 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Същност и обхват на общинския план 

Общинското развитие е комплексен процес, определен от историческите 

закономерности, съвременните условия и бъдещите възможности пред местните общности. В 

този процес се преплитат социалните, икономическите, екологичните, културните и 

управленските съображения, заедно с взаимодействията между публичните и частните 

интереси. Характерната сложност на местното развитие изисква неговото регламентирано 

планиране.  

В община Исперих, основният инструмент за това е нейния Общински план за 

развитие. Той предоставя логика за взимане на разнообразни решения, съобразени с 

местните специфики – проблеми, потенциали, потребности и реалистични перспективи. 

Разработва се в съответствие с действащото законодателство в сферата на регионалното 

развитие. Целият процес по планирането на общинското развитие се осъществи в условията 

на активен и креативен диалог между различните заинтересовани страни и техните 

съображения.  

Документът се фокусира върху развитието в периода 2014-2020 година и предоставя 

стратегическа рамка и програма за общинското развитие през следващия, втори за България, 

програмен период на ЕС. Така общинският план е предпоставка за балансирано развитие до 

2020 г.  

Изявата на силните страни се ограничава от съществуващите общински проблеми. 

Значителна част от общинските села са напълно обезлюдени, и днес са необходими 

решителни и последователни мерки за съхраняване на селския бит и начин на живот в 

общината. Неоптимално използвания потенциал на земеделските земи и нуждаещите се от 

обновяване индустриални зони са пречки пред икономическия растеж. Нужно е споделено 

разбиране за нуждата от разнообразен туристически продукт, който преди всичко трябва да 

бъде средство за пълноценна изява на природното и културно наследство. Рисковете пред 

културното и природно наследство изискват постоянни усилия и са основна задача. 

Жизнената среда, транспортната достъпност, качественото водоснабдяване и нерешените 

въпроси за управление на отпадъчните води и отпадъците също са на дневен ред. 

Много важно е да се насърчават разнообразни партньорства с различни цели и на 

различни нива, в които водеща роля има общината. 
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Изброените специфики определят предизвикателството пред настоящия общинския 

план – да предложи разумни и изпълними начини за усвояване на потенциалите и решаване 

на проблемите в община Исперих. Водеща философия е съхраняването и надграждането на 

вече съществуващите дадености, а най-важните насоки са: 

 съхранено и популярно историческо и природно наследство, което е представено 

в своето многообразие и е фактор за икономическо развитие; 

 икономически растеж, базиран на разнообразие от допълващи се сектори и 

дейности, местната наука и стремежа за баланс между опазването на ресурсите и 

стимулирането на продукцията; 

 продължаване на стремежите за осигуряване на достоен живот на всички 

социални групи, качествени образование, здравеопазване и социални услуги; 

 благоприятни и привлекателни условия за живот в градовете и съхранените села; 

 засилена функция на регионален център и водеща роля в междуобщински 

партньорства с български и чужди общини. 

 

1.2. Цел и задачи 

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община 

Исперих през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и конкретизира общата 

законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да 

изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към 

устойчивото развитие на общината. 

1.2.1. Цел 

Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и 

последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 

ниво. Общинският план на Исперих следва да бъде оперативен документ, обединяващ целите 

и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за 

развитие на област Разград и действащите устройствени планове.  

1.2.2. Задачи 

За успешното постигане на основната цел са изпълнени следните задачи: 
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 управление и координация на дейностите от обхвата проекта по разработването на 

ОПР. Осъществени са планиране на дейностите във времето, разпределение на 

отговорностите между отделните експерти, коректна и постоянна комуникация с 

Възложителя – Община Исперих – и всички заинтересовани страни; 

 предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването 

на ОПР; 

 определяне на структура на ОПР, отчитаща „Методически указания за разработване 

на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за 

развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020)” („Методически указания 

за...”) на МРРБ; 

 информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от 

разнообразни и официални източници на информация; 

 проучване на основните законодателни и стратегически документи за обобщаване на 

изводи; 

 извършване на комплексен анализ на икономическото и социалното развитие в 

общината; 

 поставянето на оценки на проблемите и потенциалите сред отделните сфери на 

развитие в общината, последвани от синтезен SWOT анализ; 

 приложение на ясен подход за формулиране на изпълними стратегически 

предложения; 

 очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни области и 

съпътстващите ги мерки; 

 разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с 

„Методически указания за...”; 

 успоредни два дискусионни форума и анкетно проучване, ориентирани към 

различни целеви групи – основен инструмент за генериране на идеи. Резултатите от 

публичните дейности са неразделна част от подхода за изграждане на стратегия на 

общинския план и основни аргументи за стратегическите му послания. 
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1.3. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

1.3.1. Законодателна рамка 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Исперих е основен елемент от 

системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. 

Обемът и съдържанието на ОПР се определят от постановките на Закона за регионалното 

развитие и правилника за неговото прилагане. Общинският план е разположен на най-

ниското ниво за планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на 

общината. 

ОПР осъществява прехода между документите на областно и градско ниво, въведени от 

Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Закона за устройство на територията. 

Общинският план в най-голяма степен спомага за съгласуваността на отделните стратегии, 

концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на националното 

пространство. Същността на функционалната обвързаност между Областната стратегия за 

развитие (ОСР) и ОПР се изразява от нуждата за съответствие и липсата на конфликт между 

стратегическите компоненти на двата документа. За тази цел, стратегическите цели и 

приоритети от по-високото областно ниво се интерпретират и получават подходящ 

конкретен израз в рамките на общинското развитие. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, 

общинският план задължително следва Стратегическите насоки за разработване на целите 

и приоритетите на общинските планове за развитие. 

Приемане на общинския план 

В съответствие с чл. 13 от ЗРР, документът се приема от общинския съвет по 

предложение на кмета на общината. Кметът на общината организира и контролира 

дейностите по изработването и реализацията на ОПР, а общинският съвет обсъжда и приема 

разработката или актуализацията на документа. Осигуряването на публичност и участието на 

заинтересованите страни в процесите е условие без което не може да се подготви пълноценен 

и законосъобразен управленски документ. Съгласно разпоредбите на Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), кметът и общинският съвет 

съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на дейностите по ОПР. 
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Функционални връзки на ОПР с други стратегически документи: 

 

 

 

 

1.3.2. Стратегическа рамка 

Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на ОПР 

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Стратегията Европа 2020 

Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС. 

Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на 

съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов икономически 

растеж. Икономическият растеж на Европа трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и 

по-приобщаващ. Предложеният модел категорично извежда значението на иновациите, 
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осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на социалните неравенства към 

постигането на балансирано европейско развитие. 

Интелигентният, устойчивият и приобщаващият растеж на Европа придобива 

конкретен образ с дефинирането на пет ключови цели. Целите са измерими и обвързани с 

прецизни индикативни стойности, трябва да бъдат постигнати до 2020 и покриват темите за 

иновациите, дигиталната икономика, заетостта, младежките политики, производителността, 

бедността и ресурсната обезпеченост. Ефективността на стратегията изисква координирани и 

комбинирани инициативи и на европейско, и на национално ниво. Подобно изискване е 

довело до приравняването на общоевропейските цели към условията в отделните държави.  

Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението между 

20 и 64 години от 63% през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76%. Екологичните цели 

на националното ни развитие са намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо 

1990, 16% относителен дял на енергията от възобновяеми източници от крайното брутно 

енергийно потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25% и намаляване на 

енергийната интензивност на БВП с 50% до 2020. В социалната сфера, преждевременно 

напусналите училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато дела на лицата с висше 

образование на възраст между 30 и 34 години следва да стане 36%. 

Национална програма за развитие „България 2020” 

Националната програма за развитие „България 2020” е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. 

„България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020” в 

границите на страната. НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на балансирано социално-

икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване 

на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. Националната програма проследява актуалното 

състояние на факторите за икономическо развитие и се стреми към тяхното равностойно 

разглеждане, но и приоритетно фокусиране върху някои от тях. Идентифицирани са следните 

основни фактори – човешки капитал, заетост, физически капитал, инфраструктура, 

технологии и информационни системи. 

На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози, 

НПР БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета. 

Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и здравеопазването, 
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достигането до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни подобрения, приложение 

на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на аграрния сектор.  

Националната стратегия за регионално развитие 

Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, 

равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода 2012-2020. 

Стратегията следва да осигури начините и да обозначи средствата за намаляване на 

неравенствата между отделните региони, области и общини в страната. Стремежът за 

постигането на баланс продължава общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. 

НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между 

управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ2020. Целите и 

приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането на 

устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и техническата 

инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

Национална концепция за пространствено развитие 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от 

първата Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа 

средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на 

териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и 

израз на секторните политики и стратегии. 

Националната концепция изтъква важността на успешната териториална интеграция на 

страната ни в европейското пространство чрез развитието на български транспортни, 

екологични и културни оси и свързването им с международните коридори. Акцент се поставя 

върху постигането и поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове, 

предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и 

периферните райони. 

Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 

2014-2020 г. 

Регионалните планове за развитие се разработват в контекста и според заложените 

предвиждания на Националната стратегия за регионално развитие и специфичните 

характеристики на дадения район от ниво 2. Регионалният план на Северен централен район 

насочва и рамкира разработването на Областната стратегия за развитие на област Разград и 

Общинските планове за развитие на общините в нейния обхват. 
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Визията за Северен централен район е за „Бързо и устойчиво развиващ се европейски 

район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат 

своето бъдеще и личностна реализация”. Набляга се основно на съществуващите ресурси за 

постигане на устойчив растеж.  

Четирите стратегически цели на плана поставят акцент върху: 

 Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост, 

производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за 

районите от Дунавското пространство; 

 Социалната сфера – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални 

различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност; 

 Свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и 

населените места; 

 Опазване на околната среда - прилагане на европейските и национални стандарти 

за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на 

енергия от ВЕИ; 

 

Областна стратегия за развитие на област Разград за периода 2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие на област Разград е стратегическата рамка за 

Общинския план за развитие на община Исперих. 

Стратегическите цели и приоритетните сфери за развитие, заложени в областната 

стратегия, са проследени и заложени в съдържанието на общинската стратегия за развитие. 

ОСР от своя страна следва рамката на РПР като я доразвива и допълва според местните 

особености. 

 

Стратегически цели на ОСР са: 

 Устойчив икономически растеж чрез ефективно прилагане на иновативни подходи, 

технологии и взаимодействие между различните сектори за повишаване 

конкурентоспособността на областта; 

 Подобряване на здравеопазването, образованието и социалния статус на хората за 

постигане на социална сигурност, равнопоставеност и перспективност; 
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 Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност на областта 

и изява на уникалното историческо и културно наследство в хармонично единство със 

съхранена околна среда; 

 Добро планиране и управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране 

между местните власти, бизнеса и гражданските организации чрез прилагане на принципите 

на солидарност и споделена отговорност.  

 

Част от ОСР Разград са стратегическите насоки за разработване на ОПР Исперих. 

Насоките и залегналите в плана приоритетни направления са свързани с развитие и 

интервенции за подобряване на градската среда, стимули за маркетинг, иновации и работа в 

мрежи на МСП и традиционни сектори. Внимание се обръща и на подобряване сферата на 

услугите и важната роля на образованието, науката и иновациите. Туризмът и културното 

наследство са един от основните ресурси на областта, заедно с  природните ресурси, което 

изисква и тяхното устойчиво управление и опазване. Други приоритети за областта са 

подобряване на съществуващата инфраструктура, нови практики на управление и 

сътрудничество. 
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1.4. Структура на общинския план за 

развитие 

Общинският план за развитие на община 

Исперих е структуриран спрямо разпоредбите 

на чл. 13 от ЗРР. Включени са всички 

необходими елементи, разкриващи състоянието 

на настоящата ситуация, предвидената 

стратегия за развитие 2020 и начините за 

нейното осъществяване, включително и чрез 

реализацията на конкретни проекти. Всеки 

един от приложените елементи е разработен на 

основата на предварително разписани подход и 

съвкупност от методи.  

Методически, планът обединява четири 

основни части – анализ, оценка, стратегически 

предложения и набор от инструменти за 

реализация, наблюдение и актуализация. 

Четирите основни части са логически 

обвързани и всеки следващ представлява хронологично и смислово продължение на 

предходната част. 

Съгласно изискването на чл. 13, ал. 2 от ЗРР Общинският план за развитие съдържа:  

1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация 

на плана; 

4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 

7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират 

проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение 

на проектите; 

Структура на общинския план 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

18 

8. предварителната оценка на плана; 

9. мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени. 

 

1.4.1. Анализ на съвременната ситуация анализ на икономическото и социалното 

развитие на общината 

Анализът на съвременната ситуация в община Исперих е съчетан с успоредната й 

оценка. Подробното описание на отделните аспекти от общинското развитие завършва с 

обобщени изводи, комбинация от проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и 

потенциали са основа за извеждането на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-

важните моменти в историческото и съвременното развитие на общината. Обобщени са 

положителните и отрицателните характеристики в рамките на община Исперих и 

прилежащия й пространствен контекст – тенденциите на регионално, национално и 

европейско ниво. Съдържанието на SWOT анализа насочва към необходимите мерки за 

подчертаване на силните и преодоляване на слабите страни. 

Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната 

характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото 

развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на община 

Исперих. Подробно проучена е транспортната система, количествените и качествените 

измерения на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи. 

Административният капацитет на общината е представен като единство на възможности и 

ограничения за приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие 

между община Исперих, неправителствения сектор и бизнеса. Изброените аспекти покриват 

разнообразието на общинското развитие и напълно съответстват на т. 2.2.1 от частта в 

„Методическите указания...”, посветена на общинските планове за развитие. 

Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация, 

становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с 

изводите от проведените дискусионни форуми и анкетно проучване. 

 

1.4.2. Стратегическа част 

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 2020 

година, формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите мерки. 
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Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и 

съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. За тази цел се разработи 

завършен подход, включващ компонентите на SWOT анализа и тяхното пресичане, за 

извеждане на сценарии на развитие – как може да се надградят силните и преодолеят 

слабите страни, съобразно възможностите на външната среда и как може да се 

подчертаят силните и преобразуват слабите страни, съобразно заплахите от външната 

среда. Към подхода се присъединяват и проследените обществени потребности и препоръки, 

заедно с насоките на стратегическите документи от по-високо ниво и секторните политики в 

общината. Трите разгледани аспекта са използвани за синтезирането на ключови теми. 

Предложена е ясна структура, припознаваща идеята за интегрирания подход в 

стратегическото планиране – изведените четири цели се разгръщат в единството на шест 

приоритетни области. С подобен подход се постига синергичен ефект между резултатите на 

отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел допринасят повече 

от един приоритет. 

 

1.4.3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на 

развитието в община Исперих през следващите седем години. Финансовата таблица изразява 

ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. 

Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни области 

от стратегията на ОПР. Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат осигурени чрез 

съчетаване на различни финансови източници. Адекватното планиране на финансовата 

таблица е предпоставка за успешно и ефикасно управление на финансовите ресурси на 

общината. За тази цел бъдещите финансови средства са реалистично предвидени на основата 

на финансовия разчет на ОСР на Исперих за 2014-2020 и потенциала на Община Исперих да 

привлича и управлява средства от Оперативните програми. Мобилизирани са всички 

възможни средства за финансиране на проекти, включително и в селата. Приложени са 

методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите средства за реализация на проектите, 

част от различните приоритетни области.  
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1.4.4. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата 

от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за въздействие, 

проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, измерващи 

ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида 

индикатори са въведени следствие на предписанията от „Методическите указания...”. 

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа в България. Така могат да бъдат посочени техни начални, междинни 

и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне на годишните 

доклади за изпълнението на ОПР, междинната и последващата оценка на плана. 

 

1.4.5. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща 

функциите на участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са 

отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева 

обвързаност между отделните функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса за 

наблюдение, оценка и актуализация на плана и конкретното участие и принос на 

въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето за да се въведе 

управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен е начинът за 

интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и оценката. Отбелязан 

е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща оценка, както и на 

актуализация на ОПР, когато подобна е необходима. 

 

1.4.6. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните 

заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публично представяне и 

разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на ОПР. 

Особено внимание беше отделено на ползотворното взаимодействие и поддържане на 
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активна комуникация между всички участващи в процеса. Приложиха се и се предвиждат 

подходящите средства за споделяне на информация, представяне на ОПР и съвместно 

действие между Община Исперих, кметовете и кметските наместници, културните 

институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и експертния екип. 

Положителните контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР, 

следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години. 

 

1.4.7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява 

конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения. Програмата 

илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и проектите от 

съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, 

описани и обосновани отделните проекти и връзките между тях. Извършена е оценка на 

ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени 

заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект.  

 

1.4.8. Предварителна оценка на плана 

В съответствие с чл. 32 на Закона за регионално развитие (ЗРР), при разработването на 

Общински план за развитие (ОПР) задължително се извършва предварителна оценка. Тя 

следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗРР и ППЗРР и да включва: 

1) оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 

2) екологична оценка по реда на ЗООС. 

Основната цел на Предварителната оценка е да допринесе за подобряване качеството на 

ОПР и да способства за бъдещото му ефективно и ефикасно изпълнение. Предварителната 

оценка на социално-икономическото въздействие следва да послужи като база за сравнение и 

ориентир за извършване на надеждна междинна и последваща оценка за резултатите от 

изпълнението на ОПР за периода 2014 – 2020 година.  

 

1.4.9. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени. 

С изменението на Закона за регионалното развитие (ДВ, бр. 22 от 2014). В чл.13, ал. 2, е 

е създадена нова т. 9., която е в сила от 11.03.2014 г. въведено е изискване като задължителен 
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елемент на Общинския план за развитие да се съдържат мерки за ограничаване изменението 

на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени. 

 

1.5. Методи и принципи 

В рамките на разработването на ОПР са приложени доказани теоретични постановки и 

методологически подходи за стратегическо планиране на устойчивото общинско развитие. 

Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка на стратегически 

документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и прогнозиране на 

развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно е подходено към инструментите 

за реализация на плана, изградени на основата на прилаганите европейски подходи, но и на 

реалните опит и умения за управление на проекти в българските общини, включително 

структурите на местното самоуправление, неправителствения и частния сектор. Подобен 

начин осигурява внедряването на съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост. 

 Структурираност. Общинският план е съвкупност на смислово, функционално 

и хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за последователно 

надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована стратегия и 

оперативни инструменти за реализация. 

 Всеобхватност. Изследванията и изводите на ОПР са свързани с разнообразните 

социални, икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното 

развитие. 

 Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална 

статистическа информация. Използвани са данните от Националното преброяване на 

населението през 2011 г., както и текущата статистика на НСИ. Същият принцип е използван 

и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост. 

 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е 

ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са проследени 

характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите, 

формулирани са стратегическите предложения и са положени основите за сътрудничество с 

оглед на реализацията на ОПР. 
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2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

2.1. Структура на анализа 

Анализът се основава на няколко основни принципа – посочване на моментната 

характеристика заедно с извеждане на обособилите се тенденции и закономерности; 

сравнение на общински показатели с референтните стойности на национално и областно 

ниво; съчетаване на анализа с оценка, чрез дефинирането на обобщени проблеми и 

потенциали на различните сфери от общинското развитие.  

Обхватът аналитичната част ще завърши със синтезен SWOT анализ, където са описани 

вътрешните характеристики (силните и слабите страни на община Исперих) и външните 

фактори за развитие (възможностите и заплахите, произтичащи от по-високите териториални 

нива). Оперативният SWOT анализ е с фокусирано съдържание и обосновава избраните 

стратегически предложения. 

 

Структура и подход на анализа на община Исперих 

Анализ на икономическото и социално развитие на общината 

Подробно описание на фактите, закономерностите и тенденциите в развитието 

Обобщаване на проблеми и потенциали. 

Обща характеристика 

на община Исперих 

Общата характеристика разкрива специфичните характеристики 

и идентичността на община Исперих. Разгледани са 

географската характеристика, историческата характеристика и 

културното наследство, функционално-пространственото 

развитие. 

Състояние на местната 

икономика 

Посочени са актуалните стойности на основните икономически 

показатели и е проследена динамиката в местната икономика. 

Систематично представени са икономическата структура и 

отделните икономически дейности. Оценена е ролята на община 

Исперих за областната икономика. 

Развитие на социалната 

сфера и човешките 

ресурси 

Проследена е общата характеристика на населението, оценени са 

образователното равнище и образователната инфраструктура, 

здравните услуги и инфраструктура, социалните услуги, 

трудовия пазар и безработицата. 
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Инфраструктурно 

развитие, свързаност и 

достъпност 

Представени са степента на изграденост и липсващите елементи 

на транспортната инфраструктура, железопътната мрежа, 

енергийната инфраструктура, комуникационната 

инфраструктура, водоснабдителната и канализационна 

инфраструктура. 

Състояние на околната 

среда 

Проучени са компонентите на околната среда, заедно с 

факторите, оказващи въздействие върху тях.  Подчертано е 

значението на качеството на въздуха, водите, почвите, зелената 

система и горския фонд за наличието на жизнена и здравословна 

среда. 

Управление и 

административен 

капацитет 

Детайлно разгледани са административната структура и 

организация на общинската администрация, състоянието на 

гражданския сектор, капацитета за разработване на политики, 

програми, проекти и инициативи, тенденциите в изпълнението 

на общинските бюджети.  

 

 

Синтезен SWOT анализ 

 Положителни фактори Негативни фактори 

Характеристики на 

община Исперих 
Силни страни Слаби страни 

Външни 

характеристики 
Възможности Заплахи 
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2.2. Обща характеристика на Община Исперих: 

2.2.1. Резюме 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ 

Площ 405 км
2
 

Население 22 692 жители 

Населени места 24 

Средна годишна  t
◦
 11÷12

◦
C 

Средни валежи за годината 565÷786 л.м
2
 

 

Община Исперих е разположена в Североизточна България, част от област Разград. 

Общината се състои от 24 населени места. Административен център е град Исперих. 

Община Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част от 

Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, Добрич и 

Русе. Община Исперих се намира в област с административен център Разград и е в Северен 

централен райоон за планиране. Община Исперих е втората по големина община в 

Разградска област с площ 405 кв. км. 

Населението на Община Исперих към 2011 година наброява 22,692 жители, в т.ч. гр. 

Исперих 8,973 жители. Най-големите села са Подайва с 1,613 жители и Китанчево с 1,464. 

Най-малкото село пък е Конево с 95 жители. 

 

2.2.2. Географски профил 

Община Исперих е разположена в Лудогорието, което е част от Дунавската равнина. 

Общината се намира в Разградска област, в Северен централен райоон за планиране. Тя е 

втората по големина община в Разградска област с площ от 402 кв. км. Състои се от 23 

населени места, от които 22 села и град Исперих. Център на общината е гр. Исперих, 

отдалечен на 37 km североизточно от гр.Разград, на 72 km югозападно от гр. Силистра и река 

Дунав, и на 150 km северозападно от гр.Варна и Северното Черноморие.  

Община Исперих в административно-териториално отношение граничи с областния 

център гр. Разград, общините Самуил и Завет от Разградска област и общините Дулово и 

Главиница от Силистренска област.  

През територията на общината преминава II - класните републикански пътища II- 23 

Русе - Кубрат - Исперих - Дулово. 
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Общината заема част от южните склонове на Лудогорското плато. Релефът е равнинно-

хълмист, със средна надморска височина 250-300 метра.  

На територията на община Исперих се намира най-големият карстов извор в тази част 

на страната. Дълголетните карстови процеси са довели до създаването на характерен и 

уникален за района комплекс от карстови форми - пещери, понори,скални ниши, цепнатини, 

дупки и др., представляващи интерес за палеонтолози, спелеолози и археолози, както и за 

развитието на специфични форми на туристическа дейност.  

 

2.2.3. Климатична характеристика  

Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и Средна България 

(без Черноморието), заедно с прилежащите им планини. Тя е в най-тясна връзка с 

източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от Средиземно море и не се 

чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на последното. Поради това климатът 

в тази област носи типичните белези на източноевропейския климат: сравнително студена за 

съответната географска ширина зима и относително горещо лято, като средната годишна 

амплитуда на температурата е предимно между 23 и 24°, а на места достига до 25°. 

Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата, като амплитудата в 

годишния ход на валежите (разликата между лятната и зимната им сума) достига до 15-25% 

от годишната им сума.  

Главно по направление север - юг в европейско континенталната област се забелязват 

редица изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и на две подобласти: 

умерено континентална и преходно континентална.  

Умерено-континентална климатична подобласт обхваща Северна България и западната 

част на Средна България, т.е. общо взето, северната половина на частта от европейско 

континенталната климатична област, която влиза в пределите на нашата страна. В тази 

климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре изразен. Зимата 

тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в страната, а лятото е горещо 

поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните географски ширини 

или формирани на място под въздействие на силното лятно слънце.  

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната 

климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 

характеризира с горещо лято и студена зима. Валежите са по-ниски от средните за страната, 
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но са по-обилни в сравнение с останалите области в Лудогорието. Годишният ход на 

валежите в този район има подчертано континентален характер. Максимумът е през юни, а 

минимумът - през февруари. Валежите от сняг са в периода ноември – април.  

Средното месечно и сезонно разпределение на валежите е както следва: зима -131 л. кв. 

м, пролет -165 л. кв. м, лято - 227 л. кв. м и есен - 133 л. кв. м.  

Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Средната годишна 

температура е 10,3°С. Минималните температури през зимата в някои случаи падат до -25°С. 

Не са изключения и резките понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-

топли се очертават месеците юли и август. Типичен пролетен месец е април, а типичен 

есенен - октомври. За добре изразения континентален характер на климата в района на 

община Исперих свидетелстват средните месечни температури за януари /-2°С/ и за юли 

/24°С/, валежният режим /февруарски минимум и юнски максимум/ и сравнително 

продължителното задържане на снежната покривка /над 3 месеца/.  

 

2.2.4. Почвена характеристика 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 

характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната 

основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от 

север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и излужените черноземи / 

оподзолените / черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви 

горски почви /61% / са образувани върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под 

влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е била унищожена и 

заменена с по-сухолюбива растителност.  

Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви 

се характеризират с маломощен хумусно-елувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см., 

като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра 

структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта.  

Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за 

отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за развитието на 

зърнопроизводството и техническите култури. Освен изброените култури, почвено 

климатичните условия в района на Община Исперих са подходящи за ягодоплодни и овощни 

насаждения. Традиционни селскостопански производства са: отглеждането и добиването на 
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зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни насаждения, дребното месно и млечно 

животновъдство и др.  

 

2.2.5. Водоизточници 

Водоизточниците в общината са общо 57 броя, като от тях използваеми за питейни 

цели са 34 броя. Останалите са кладенци с дълбочина между 15 и 19 метра, които притежават 

бистра, но с лош вкус вода.  

Максималният дебит на използваните източници е 568 л/сек. Степента на задоволеност 

с вода на населените места в общината е сравнително добра. Няма достатъчно водни ресурси 

за промишлени нужди и поливане. 

Водата в Община Исперих сега е изобилна, понеже се доставя от големи каптирани 

извори при заличеното с. Сборяново (Демир Баба Текке) и долината на север от него - главно 

р. Крапинец, която според археолозите в периода IV-III в. пр.н.е. е била плавателна и е 

достигала до р. Дунав.  

Най-голямата група кладенци се намирала на юг от града, над сегашната гара Исперих, 

дълбочината им е 19 м. и имат бистра вода. Съществува каптиране на извора при с. 

Драгомъж, откъдето се водоснабдява гр. Исперих и с. Яким Груево.  

На територията на общината съществуват множество малки водоеми, които са богати 

на риба. 

 

2.2.6. Природни и други ресурси  

Горите, които съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от големите 

й богатства. Общата залесена площ възлиза на 10 912,7 ха, а общият дървесен запас се 

оценява на 1 028 475 куб. м. Средногодишният добив на дървесина възлиза на 37 000 куб. м. 

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

широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа, ясен, явор, дива череша и др. Залесяването 

включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у нас каквито са: червен 

американски дъб, унгарска акация и различни клонове хибридни тополи. 

Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 

дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. тревни 

растителни видове.  
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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 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. 

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 и историческо-археологически резерват "Сборяново". 

Седиментните скали, които се разкриват са от етажите на долната креда хотрив и 

барем. Скалните формации по долината на реката образуват типични скални венци и скални 

корнизи. 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. 

 

2.2.7. Защитени територии 

Божурите (Код в регистъра: 405) 

Категория: Защитена местност, Площ: 3.16 хектара 

Местоположение: Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: с. Подайва; 
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Документи за обявяване: Заповед No.РД-534 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен 

вестник. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1199 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен 

вестник. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-557 от 12.07.2007 г., бр. 

68/2007 на Държавен вестник. 

Цели на обявяване: Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia 

peregrina Mill.). 

Плътността на популацията е съвсем ниска, но е относително стабилна. Растението е 

разпространено предимно поединично и расте на отделни стръкове. В това местообитание 

липсва горски масив и това обуславя ниската му плътност. 

Находище на червен божур (Код в регистъра: 418) 

Категория: Защитена местност, Площ: 4.67 хектара 

Местоположение: Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: с. Печеница; 

Документи за обявяване: Заповед No.РД-534 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен 

вестник. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1199 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен 

вестник. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-557 от 12.07.2007 г., бр. 

68/2007 на Държавен вестник 

Цели на обявяване: Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia 

peregina); 

През последните пет години не са установени значителни промени в плътността на 

популацията – тя е между 6 и 8 екземпляра на квадратен метър. 

Режим на дейности и за двете защитени местности: 

1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата; 

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията; 

3. Забранява се пашата на домашни животни; 

4. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата 

им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности,с които поврежда или изменя, както естественият облик на местността, така и на 

водния и режим; 

6. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия 
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Защитена зона Лудогорие
1
 (Код в регистъра: BG0002062) Категория: ЗЗ по 

директивата за птиците и по директивата за местообитанията. Обявена със Заповед No.РД-

837 от 17.11.2008 г., бр. 11/2009 на Държавен вестник; 

Площ: 91389.06 хектара общо, което включва и територии от съседни общини.
2
. На 

територията на Община Исперих обхваща следните населени мяста: гр. Исперих, с. Вазово, 

с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. 

Свещари, с. Старо селище. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла 

(Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч 

(Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр 

(Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), 

Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов 

                                                           
1
Вж. http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective 

2
 Останалата част обхнаща следннте области, общини и населени места:  

Област: Разград, Община: Завет, Населено място: гр. Завет, с. Брестовене, с. Веселец, с. Иван Шишманово, с. 

Острово, с. Прелез 

2. Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, 

с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище 

3. Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: гр. Кубрат, с. Беловец, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, 

с. Сеслав 

4. Област: Разград, Община: Разград, Населено място: с. Дянково, с. Побит камък, с. Топчии, с. Черковна, с. 

Ясеновец 

5. Област: Разград, Община: Самуил, Населено място: с. Голям извор 

6. Област: Русе, Община: Ветово, Населено място: гр. Глоджево, с. Смирненски 

7. Област: Русе, Община: Русе, Населено място: с. Тетово 

8. Област: Русе, Община: Сливо поле, Населено място: с. Кошарна, с. Черешово 

9. Област: Силистра, Община: Алфатар, Населено място: гр. Алфатар 

10. Област: Силистра, Община: Главиница, Населено място: гр. Главиница, с. Бащино, с. Вълкан, с. Зарица, с. 

Звенимир, с. Зебил, с. Листец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Стефан Караджа 

11. Област: Силистра, Община: Дулово, Населено място: с. Боил, с. Водно, с. Вокил, с. Долец, с. Златоклас, с. 

Овен, с. Окорш, с. Паисиево, с. Поройно, с. Правда, с. Раздел, с. Руйно, с. Черковна, с. Черник, с. Чернолик, с. 

Яребица 

12. Област: Силистра, Община: Силистра, Населено място: с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. 

Професор Иширково 

13. Област: Силистра, Община: Ситово, Населено място: с. Босна, с. Добротица, с. Ирник 

14. Област: Силистра, Община: Тутракан, Населено място: с. Белица, с. Преславци 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
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(Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo 

bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus 

canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска 

бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 

(Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula 

chloropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis 

hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster). 

 

2.2.8. Историческа справка 

Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В 

местността “Айорман” има останки от късно антично и средновековно селище. Град Исперих 

е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище. Исперих е старо 

селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен регистър от 1573 год. От 1934 

год е преименувано на село Исперих. С указ № 38 обнародван на 02.02.1960 г. на 

Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 г. село Исперих е обявено за град.  

 

Културно-историческо наследство 

 Историко-археологически резерват “Сборяново” 

 Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО 

 Гетска столица Хелис 

 Тракийски укрепен град 

 Светилище Камен рид 

 Ранно-средновековни селища Бювен касаба и Петрова нива 

 Демир баба теке 

 Исторически музей, гр. Исперих 

 Етнографска къща, гр. Исперих 

 Етнографска сбирка с. Свещари 

 Вятърна мелница с. Белинци 

 Панаир на царевицата 

 Резерват „Воден – Ири Хисар” – възможности за ловен туризъм 
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Запазеното културно-историческо наследство от древността, съчетано с природните 

дадености в общината е предпоставка за развитие на туризма. На територията на община 

Исперих са запазени археологически паметници от дълбока древност. 

Националният историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 6470 дка и  

ох¬ранителна зона 13 304 дка в община Исперих (между селата Малък Поровец и Свещари).  

В границите на резервата се намира един от деветте паметника на културата в България 

под закрилата на ЮНЕСКО - Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на 

културно-историческото наследство през 1985 г. Тук са разположени и четири други 

проучени гробници, два големи могилни некропола от елинистическата епоха, некропол от 

старожелязната епоха, две селищни могили и некропол от халколита, светилища от 

старожелязната и елинистическата епоха, тракийски укрепен град-столица, няколко 

укрепени селища от различни епохи от Антич¬ността до Средновековието и Алианско теке. 

Най-значителното откритие в района и първо по време/1982г/ е гробницата под Могила 

№7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила), по-вече известна с името 

Свещарската гробница. Тя е един от деветте паметника на културата в България под 

закрилата на ЮНЕСКО.Нейната оригинална архитектура, скулптурна и живописна украса я 

нареждат сред най-известните творения на елинистическата гробна архитектура и декорация. 

Построена в първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр., тя представлява уникален паметник на 

тракийската гробнична архитектура.Размерите й са внушителни-дължина 7,5 м, ширина при 

фасадата-6,5 м,височина на гробната камера/отвътре/-4,45 м. Изградена от големи 

варовикови блокове, тя се състои от дромос /коридор/ и три помещения-камери, като всяка 

камера е покрита с отделен свод. Украсата на гробницата е в духа на тогавашната 

елинистическа култура, но пречупен през вижданията и вярванията на гетите.  

С цел опазване и съхранение на ценното културно-историческо и природно богатство 

през 1985г. на територията на Община Исперих е създаден Историко- археологическия 

резерват “Сборяново”.Той е разположен в западната част на Лудогорското плато, по 

поречието на р. Крапинец, между селата Малък Поровец и Свещари и е един от редките и 

щастливи случаи на хармонично съществуване на археологически паметници в една 

сравнително малко променена от времето на създаването им природна среда. През вековете 

се е оформил уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи от дълбока 

древност до наши дни в кът от природата, съхранил редки животински и растителни видове. 
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Обявен е за Историко-археологически резерват с името “Сборяново” с РМС №19 от 

8.12.1988 г. До настоящия момент в резервата са регистрирани над 140 археологически 

обекти от различни исторически периоди, като най-атрактивните са Свещарската царска 

гробница, Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището Камен рид и ранно-

средновековните селища Бювен касаба и Петрова нива. Местността е предпочитано 

място за отдих и провеждане на големи събори. 

В рамките на резервата и в непосредствена близост до гробницата се намира и 

мюсюлманският шиитски религиозен център „Демир Баба теке". Мястото, на което е 

построено в началото на ХVІІ век текето Демир баба е било свещено за населявалите този 

район различни племена и народи повече от 2000 г преди построяването му. От 

многобройните постройки до наши дни е оцеляло само тюрбето (гробница) на алианския 

светец Демир баба. Седмоъгълната постройка с купол и четириъгълно преддверие с вход на 

изток е построена на мястото на древното тракийско светилище /VІ-ІІ в.сл.Хр./. По времето 

на траките в светилището са били почитани хтоническите божества-на земята, водата, 

подземното царство.Част от огромните скални блокове от жертвениците на светилището са 

вградени в дебелите му 1,2-1,5 м стени До наши дни е запазена и скалата-жертвеник до входа 

на вътрешния двор на Демир баба теке, и улеите вдълбани в нея пазят спомена за възлияния 

с вода, вино и жертвена кръв, която се е стичала в дълбок глинен съд ,вкопан в основите 

й.Демир баба /Железният баща/ и досега е най-почитаният светец сред алианското население 

на Североизточна България. Тюрбето му се посещава от многобройни вярващи от цялата 

страна и чужбина. Има денонощна охрана от служители на Исторически музей- Исперих. 

Отворено е целогодишно през светлата част на денонощието. До него може да се стигне по 

асфалтиран път, благоустроена алея и стълбище започващи от паркинга на хижа Ахинора в 

Сборяново.  

 Гетска столица Хелис е построена в последната четвърт на ІV в пр. Хр. върху площ 

над 100 дка върху сравнително равното плато, заобиколено от три страни от дълбоко 

врязания каньон на р. Крапинец в центъра на Сборяново и има забележителна 

фортификация. Единственото пряко достъпно място в древността бил тесният провлак от 

югозапад. Двойната крепостна стена, която я обгражда е с дебелина 3,50-4,20 м, 

предполагаема височина в древността 10 –12 м, дължина 1400 м и следва конфигурацията на 

терена. Двата основни входа на крепостта-северната и южната порти-са защитени 

посредством сложна система от стени и бастиони. 
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Укрепената площ била гъсто застроена от жилища, стопански и други сгради в 

традицията на североизтока- дървена конструкция дебело обмазана с глина, но в хода на 

разкопките се откриват и по-монументални сгради по елинистически образец. До обекта 

може да се стигне по добре поддържан асфалтиран път, свързващ селата Малък Поровец и 

Свещари и прекосяващ резервата.  

Камен рид 

В началото на І хилядолетие преди Хр. върху голото плато Камен рид в Сборяново 

гетите започнали да принасят жертви на слънчевия бог. Основано в зората на железния век, 

светилището просъществувало около 7 века, постепенно добивайки окончателния си облик. 

То заема 47,5 декара площ, оградена от запазени до височина 1 м каменни стени. 

Единствения вход на свещената територия е от юг, където и досега личат останките от най-

древната и стена. В северозападната край на територията два големи каменни кръга бележат 

местата, където се извършвало свещенодействието. В единия кръг е вграден голям камък-

жертвеник.  

Бювен касаба е ранно-средновековното селище в местността и представлява ансамбъл 

от вкопани и полувкопани жилищни, стопански и представителни сгради. Вкопаната част на 

постройките е облицована с камък, а наземната вероятно е била от дърво. В хода на 

проучванията са разкрити основите на малък еднокорабен параклис, в който е намерен 

бронзов кръст-реликварий. Проучванията в района продължават оформяйки облика на 

ранно-средновековно имение от ІХ-ХІ в. 

Резерватът "Воден" е само на 12 километра от град Исперих, след село Малък 

Поровец. В него се намира правителствена резиденция, в която са посрещани официално 

гостуващи в страната видни държавни ръководители. Воденската гора е благоприятна за 

развитието на богата фауна и има много добра хранителна база за развъждане на дивеч. Тук 

на воля се разхождат нейните обитатели зубри (уникалните представители на европейската 

фауна, наричани още бизони, най-едрите животни сред копитните бозайници), сърни и 

благородни елени, елени-лопатари, сръндаци, муфлон, дива свиня, див заек и др. През 1961 г. 

воденските зубри са доставени от Министерството на горите от Полша - четири от тези 

редки и красиви животни, които се адаптират и аклиматизират успешно във Воденската гора, 

която е предимно дъбова и церова, но се среща още габър, клен, явор, липа и други дървесни 

и храстови видове и тревна растителност. Тук се среща и нетипичния вид за региона - 
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черният щъркел, който мигрира през пролетта в горското стопанство и се развива много 

добре. 

Вятърната мелница се намира на 15 км от Исперих, в село Белинци .Създадената   в 

началото на ХХ век изцяло дървена вятърна мелница е  недвижима културна ценност с 

местно значение. В нея може да се види мелене на зърнени култури от два хромела и да се 

научи за конструкцията, историята и значението на вятърните мелници за нашия район. 

"Замъка" в с. Малък Поровец е средновековна крепост ,която  се извисява на висок 

южен хълм над красивото исперихско село Малък Поровец. Опасват я високи стени от дялан 

камък с кули и бойници, досущ като познатите ни от историческите места и филмите. 

Гледката от тях е впечатляваща и несравнима. Въздухът наоколо е сред най-чистите в района 

според научни изследвания. Наблизо - само на няколко километра са известният 

археологически резерват "Сборяново", където се намират световноизвестната Свещарска 

гробница и култовият център Демир Баба Текке и ловният резерват Воден.  
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2.3. Икономика и социално-икономическо развитие на Община Исперих 

 

Резюме 

Водещите икономически сектори в общината са производството на керамични 

изделия, машиностроенето и шивашката промишленост. 

Водещите предприятия са: 

“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 . 

 Водещи сектори на селското стопанство в общината са отглеждането на зърнени и 

технически култури, свиневъдството и говедовъдството. На територията на общината се 

намира един от най-големите и модерни свинекомплекси в страната, собственост на 

„Агротайм” ООД. Налице са и големи кравеферми. 

Най-големите компании в областта на селското стопанства са: „Аннона грейн” АД, 

ЗПК „Хан Аспарух”, „Северагро” ЕООД, „Караджа- ФАГ” ООД и „Агротида” ООД. 
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2.3.1. Стопански субекти на територията на община Исперих. 

По данни на търговския регистър стопанските субекти на територията на община 

Исперих са 1205 броя. На голям е делът на едноличните търговци /ЕТ/, който е 57 %. На 

второ място като предпочитание на правноорганизационна форма са едноличните дружества 

с ограничена отговорност /ЕООД/ - 29 % , а 11 % са ООД. На територията на общината са 

регистрирани 20 кооперации, като делът им в общия брой на стопанските субетки е 2 %. 

Акционерните дружества, Едноличните акционерни дружества и Събирателните дружества 

също присъстват, но техният брой е значително по-малък, съответно 8 бр. АД, 3 бр. – СД и 

само едно ЕАД. 

 

Фиг. 1 

 

 

Разпределението на стопанските субекти по населени места и видове 

правноорганизационна форма е представено в Таблица № 1. Съвсем очаквано най-голям 

брой фирми /850/ са регистрирани със седалище и адрес на управление в общинския център – 

град Исперих. Останалите 355 са в останалите населени места от общината. В процентно 

изражение стопанските субекти в общинския център спрамо останилите населени места са 

71% и 29 %.  
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Фиг.2. Съотношение на фирмите в гр. Исперих спрямо останалите населени места в 

общината 

 

 

Извън административния център на общината най-голям брой фирми са регистрирани 

със седалище с. Подайва /46 бр./ и с. Китанчево /43 бр./. 

 

Фиг.3 Брой фирми по население места с изключение на гр. Исперих 
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Таблица 1. Икономически субекти по населени места и вид на предприятието 

брой 

№ 
Населено 

място 
ООД ЕООД ЕТ 

КООПЕ-

РАЦИИ 
АД ЕАД СД ОБЩО 

1 Исперих 100 264 433 6 8 1 3 815 

2 Белинци 2 1 6     9 

3 Бърдоква  2 9 1    12 

4 Вазово 1 4 21 1    27 

5 
Голям 

поровец 
4 8 15     27 

6 Делчево 2 2 7     11 

7 Драгомъж  2 5     7 

8 Духовец 1 1 5     7 

9 Йонково 2 11 20     33 

10 Китанчево 2 13 27 1    43 

11 Конево   3 1    4 

12 Къпиновци 1  5     6 

13 Лудогорци 2 7 21 1    31 

14 Лъвино 2 5 24 1    32 

15 
Малко 

Йонково 
 4 2     6 

16 
Малък 

Поровец 
 1 9     10 

17 Печеница 1 1 6     8 

18 Подайва 4 10 28 4    46 

19 Райнино 1 1 8 1    11 

20 Свещари 1 4 9 1    15 

21 Средоселци 1 1 6 1    9 

22 
Старо 

селище 
 5 5 1    11 

23 Тодорово 2 7 13     22 

24 Якимгруево  3      3 

ВСИЧКО: 129 357 687 20 8 1 3 1205 

 

Въпреки големият брой регистрирани фирми в общината съществена част от тях около 

97 % са малки и средни по размер. Основната част от тях са микро-фирми със заетост до 10 

човека.  

В общината функционират седем големи предприятия, като пет от тях са промишлени. 
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2.3.2. Аграрен сектор 

Община Исперих принадлежи към селските райони на страната. Селското стопанство е 

структуроопределящ отрасъл в местната икономика. 

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от общата територия на 

общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен 

източник на доходи. Обработваемата земя в общинта през 2004г. 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, а общата площ за 

оземляване през 2004г е 10 814 дка. 

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. 

Селскостопанската земя в общината 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. Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата 

земеделска територия. За 2003г. са обработвани 84.10% от общия земеделски фонд, а за 

2004г този дял е нарастнал на 88.44%. 

Горските територии съставляват 20% от територията или 8 367 ха. За периода 2002-

2004г е възстановен горски фонд на собственици в размер на 1 101,200 ха, а 7 000 дка на 

Община Исперих. 

Значителен поминък в общината създава отглеждането на тютюн, който става все по 

труден за реализиране предвид ниските изкупни цени и свития пазар и квоти. 

Делът на животновъдството в произведената в общината земеделска продукция е по-

малък. От животновъдните отрасли най-добре развити са свиневъдството и говедовъдството. 

С по-големи животновъдни ферми разполагат „Агротайм" ООД /отглеждане на свине-майки/ 

и ЗПК „Хан Аспарух" – отглеждане на говеда. 

Наред с това съществуват и малки частни стопанства, в които се отглеждат предимно 

говеда, овце, свине и кози. 
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В района но Община Исперих се намират най-големите селскостопански 

производители в Разградска област, както и няколко по-малки кооперации, и 

селскостопански предприятия. 

В община Исперих оперират като арендатори едни от най-мощните фирми в региона, 

което обаче намалява конкуренцията. Най-голямо търсене на земя има в общинския център, 

където цените превишават с около 20 % тези на другите землища в общината. Средна рента 

за 2012г. 40 лв./дка. Най-ниски са цените в Голям и Малък Поровец – под средните за 

региона.  

Конкретните данни за периода 2010-2013 г. са представени в следващите таблици. 

 

Таблица 2. Сключени сделки за покупка на земеделска земя през 2013 г. 

Община  Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 161 3195 920 

Източник: НСИ 

 

Таблица 3. Сключени сделки за покупка на ниви през 2013 г. 

Община  Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 161 3195 920 

Източник: НСИ 

 

Средните цени в община Исперих са по-високи както от средните за страната, така и от 

средните за областта и плановия район. 

Сключени сделки за покупка на овощни насаждения и лозя през 2013 г. – няма 

Сключени сделки за покупка на постоянно затревени площи през 2013 г. – няма 

 

Таблица 4. Сключени сделки за покупка на земеделска земя по категории на почвено 

плодородие от 1 до 5 през 2013 г. 

Община Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 161 3195 920 

Източник: НСИ 
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Сключени сделки за покупка на земеделска земя по категории на почвено плодородие 

от 6 до 10 през 2013 г. – няма. 

 

Таблица 5. Средни цени за покупка на земеделска земя 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 338 612 781 

Източник: НСИ 

 

Таблица 6. Средни цени за покупка на ниви 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 338 612 781 

Източник: НСИ 

 

Таблица 7. Средни цени за покупка на овощни насаждения  

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 150 - - 

Източник: НСИ 

 

Средни цени за покупка на лозя не се представят – не са реализирани сделки. 

 

Таблица 8. Средни цени на сделки за покупка на постоянно затревени площи 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих .. - - 

Източник: НСИ 
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Таблица 9. Средни цени за покупка на земеделска земя по категории на почвено 

плодородие от 1 до 5 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 338 612 781 

Източник: НСИ 

 

Таблица 10. Средни цени на договорите за наем/аренда на земеделска земя 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 23 34 43 

Източник: НСИ 

 

Таблица 11. Средни цени на договорите за наем/аренда на ниви 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 23 34 43 

Източник: НСИ 

 

Таблица 12. Средни цени на договорите за наем/аренда на земеделска земя по 

категории на почвено плодородие от 1 до 5 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 23 34 43 

Източник: НСИ 

 

Таблица 13. Средни цени на договорите за наем/аренда на земеделска земя по 

категории на почвено плодородие от 1 до 5 

лв./дка 

Община 
Години 

2010 2011 2012 

Исперих 22 35 - 

Източник: НСИ 
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Таблица 14. Сключени договори за наем/аренда на земеделска земя през 2013 г. 

лв./дка 

Община Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 5716 91656 49 

Източник: НСИ 

 

Таблица 15. Сключени договори за наем/аренда на ниви през 2013 г. 

лв./дка 

Община Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 5713 91525 49 

Източник: НСИ 

 

Таблица 16. Сключени договори за наем/аренда на овощни насаждения през 2013 г. 

лв./дка 

Община Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 2 43 35 

Източник: НСИ 

 

Сключени договори за наем/аренда на лозя през 2013 г. няма . 

 

Таблица 17. Сключени договори за наем/аренда на постоянно затревени площи през 

2013 г. 

лв./дка 

Община Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих .. 88 65 

Източник: НСИ 

 

Таблица 18. Сключени договори за наем/аренда на земеделска земя по категории на 

почвено плодородие от 1 до 5 през 2013 г. 

лв./дка 

Община Брой Площ - дка 
Средна цена - 

лв./дка 

Исперих 5716 91656 49 

Източник: НСИ 
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Сключени договори за наем/аренда на земеделска земя по категории на почвено 

плодородие от 6 до 10 през 2013 г. – няма. 

 

Таблица 19 Разпределение на земеделските стопанства по класове на използваната 

земеделска площ  

Община 

Общ брой 

стопанства 

 (вкл. 

стопанства 

без ИЗП) 

Стопанства с ИЗП 0 дка >0 дка и <10 дка 

 
Брой 

стопанства 
ИЗП(дка) 

Средна ИЗП 

(дка) 

Брой 

стопанства 

Брой 

стопанства 
ИЗП(дка) 

Исперих 2 206 2 123 297 527.3 140.1 83 750 3 365.4 

Източник МЗГ, Доклад 1 Основни данни за структурата на земеделските 

стопанства, Таблица 1.8. 

 

Таблица 20. Разпределение на земеделските стопанства и използваната земеделска 

площ по местонахождение на стопанството, по области и общини 

Община Стопанства /брой/ 
ИЗП по местонахождение на 

стопанството /дка/ 

 2003 2010 2003 2010 

Исперих 3 929 2 206 240 421.0 297 527.3 

Източник МЗГ, Доклад 1 Основни данни за структурата на земеделските стопанства 
Таблица. 1.11. 

 

Таблица 21. Стопанства и категории използвана земеделска площ по области и 

общини 

 
Използвана 

земеделска площ 

Обработваема 

земя 
Зърнени култури 

Технически 

култури 
Фуражни култури 

 

Стопан

ства 

брой 

Площ 

дка 

Стопа

нства 

брой 

Площ 

дка 

Стопа

нства 

брой 

Площ 

дка 

Стопан

ства 

брой 

Площ 

дка 

Стопан

ства 

брой 

Площ 

дка 

Испе-

рих 

2 123 297 

527.3 

1 975 287 847.5 1 496 188 213.5 1 215 87 539.9 989 10 120.6 

Източник МЗГ, Доклад 2 Използване на земята, Таблица 2.4 

 

Таблица 22. Разпределение на стопанствата по видове и категории животни, по 

области и общини 

 

Говеда и 

биволи 

Крави и 

биволици 
Овце 

Овце майки 

и млади 

женски овце 

за разплод 

Кози 

Кози майки 

и млади 

женски кози 

за разплод 

Свине 

Сто

панс

тва 

Жив

oтн

и 

Стоп

анств

а 

Жив

oтн

и 

Стоп

анств

а 

Жив

oтн

и 

Стоп

анств

а 

Жив

oтн

и 

Стоп

анств

а 

Жив

oтн

и 

Стоп

анств

а 

Жив

oтн

и 

Стоп

анств

а 

Жив

oтн

и 

Испе

рих 

911 4 

910 

847 2 

754 

726 5 

907 

708 5 

482 

387 939 386 859 136 c 

Източник МЗГ, Доклад 3 Животновъдство, Таблица 3.6. 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

48 

 

Таблица 23. Лица, влагащи труд в земеделските стопанства - в зависимост от 

родствената връзка със стопанина 

 

Работна 

сила -

общо 

несемейна 

работна 

сила 

семейна 

работна 

сила 

от която 

стопанин 

съпруг/а 

на 

стопанина 

друга 

семейна 

работна 

сила 

Исперих 5 562 1 281 4 281 2 178 1 548 555 

Източник МЗГ, Доклад 6 Работна сила, Таблица 6.5. 

 

Таблица 24. Разпределение на постоянно заетата работна сила според отработеното 

време в процент от пълното работно време и на семейната работна сила според 

значимостта на дейността в стопанството по области и общини 

 

Постоянно заетата работна сила Семейна работна сила 

Отработено време в процент от пълното 

работно време 

Значимостта на дейността 

в стопанството 

1% - 

24% 

25% - 

49% 

50% - 

74% 

75% - 

99% 
100% 

единствена 

или 

основна 

заетост 

допълнителна 

заетост 

Исперих 1 115 1 385 797 648 1 617 2 974 1 307 

Източник МЗГ, Доклад 6 Работна сила, Таблица 6.6. 

 

Таблица 25. Вложен труд в годишни работни единици (ГРЕ) от постоянно заетата и 

сезонната работна сила по области и общини 

 Вложен труд - ГРЕ Сезонна 

сила - 

човекодни 
Общо Постоянно заета работна сила Сезонна 

работна 

сила 
Общо от която 

Семейна 

работна 

сила 

Несемейна 

работна 

сила 

Исперих 3 489 3 342 2 094 1 248 147 34 057 

Източник МЗГ, Доклад 6 Работна сила, Таблица 6.7. 
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2.3.3. Трудова заетост 

Въпреки значителният брой стопански субекти регистриран на територията на община 

Исперих, през анализирания период процента на безработица е висок. Той достига своя пик 

през 2011 и 2012 г. през 2013 г. има спад с около 3,2 %, но дори така не може да достигне 

поне нивата в началото на периода, когато е била 15-16 %., вж. Фиг. 4 

 

Фиг. 4 

 

 

Таблица 26. Равниище на безработицата в община Исперих 2007-2013 г. 

В % 

Година  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Община 

Исперих 
16,2 15,1 15,59 19,5 25,7 25,7 22,5 

Източник: ДБТ 

 

Особен интерес представляват данните за последни три години през които 

безработицата в общината достига своите най-високи стойности. 

Равнището на безработица към 31.12.2011 г. е 25,7% /2342 души/ и сравнено с края на 

предходния отчетен период, когато равнището на безработица е 19,5 % /2424 д./, то бележи 

увеличение с 6,2 пункта. Въпреки, че е с положителни стойности е добър показател за 

началото на тенденция за намаляване броя на регистрираните безработни лица. Равнището 

на безработица в района продължава да е значително над средното за страната. 
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Трудовата реализация на тази група за отчетния период е сравнително добра – 21,4% от 

всичко постъпили на работа през периода са младежи до 29 г., при 17,4% за същия период на 

2010 г. Наблюдава се положителен ръст, което е показател за продължаващия процес на 

повишена конкурентноспособност на трудовия пазар и сравнително добра устойчивост при 

реализацията на тази рискова група, въпреки отрицателните показатели, които я 

характеризират по-горепериод нивото на безработица за страната е 10,4%.  

От новорегистрираните безработни в ДБТ най-голям е делът на тези освободени от 

сектор „Услуги”/34%/, от отрасъл „Държавно управление” (16,8%), следван от отрасъл  

“Търговия и ремонт на автомобили“ (8,1%). Висок е процентът и на освободените от сектор 

„Индустрия” /11%/, отрасъл “Преработваща промишленост” (8,2%)., както и от сектор 

„Аграрен”/14%/, включващ селско и горско стопанство, лов и риболов. 

Обявените през 2011 г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния и вторичния 

трудов пазар са 1582 при 1523 за същия период на 2010 г. 

Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение на общо 

обявените в ДБТ свободни работни места/СРМ/ с  59 (3,7%). 

През разглеждания период се наблюдава тенденция на намаление и спад на разкритите 

работни места (613 при 767 през 2010 г.). 

 

Таблица 27. Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през 2011г. 

Фирми, предприятия обявили над 5 

СРМ 
СРМ 

Вид   

собственост 
професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 100 частна селскостопански 

работници 

ЕТ «Лейбер» с.Старо селище 14 частна селскостопански 

работници 

АПИ гр.Варна 12 държавна пътни работници 

ЗП «Славчо Борисов» с.Лудогорци 10 частна селскостопански 

работници 

«Север агро» ООД гр.Исперих 14 частна селскостопански 

работници 

«Караджа ФАГ» ООД гр.Исперих 15 частна механизатори 

«Хан Аспарух» АД гр.Исперих 46 частна общи работници 

«Разград лес» ООД гр.Разград 8 частна дървосекачи 

«Ахинора» АД гр.Исперих 22 частна шивачки 
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По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура през 2012 г. в 

района се характеризира със запазени постоянни приоритети, определящи картината на 

трудовия пазар за периода като относително спокойна и без напрежение, свързано със 

съкращения на работна сила, дори и в ситуация на продъжаващата икономическа криза. 

Броят на свободните работни места, обявени през периода, се доближава до тези 

обявени през предходния период на 2011г., но в по-малък обем.  

Остава непроменена картината на запазени влошени характеристики на регистрираната 

работна сила на първичния пазар в различните сфери на селскостопанското производство, 

търговията и промишлеността. 

През 2012 г. трудово-пазарната конюнктура продължава да се определя съобразно 

сезонния характер на производството и пазарните характеристики, които определят 

наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ Исперих. Продължава 

тенденцията, свързана с по-ранното обявяване на СРМ от работодатели със сезонен характер 

на производство, което е следствие природо-климатичните особености в региона. Наблюдава 

се и постоянна устойчивост на основните количествени показатели, характерни за региона, 

които не се повлияха сериозно от кризата. 

Запазва се тенденцията за превес на предлагането над търсенето на работна сила.  

Равнището на безработица към 31.12.2012 г. в община Исперих е 25,7% /2342 д./, както 

и през 2011 г. и продължава да е значително над средното за страната. В края на периода 

нивото на безработица за страната е 11,5%.  

През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица, 

която се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2012г. броят на жените възлиза на 1235 /52,8%/, от 

всички регистрирани. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 78,5% 

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

73% от групата. 

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

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са  228 – 7,1 

% от всички регистрирани, сред тях 145 – 63,6 % са жени /спрямо общия брой лица от 

рисковите групи/. 

Относителният дял на младежите до 29 години е 17,7% от всички регистрирани, при 

18,2%  за същия период на 2011 г. Младежката безработица в рамките на региона на ДБТ има 

своя специфика, която не се променя: липса на професионална квалификация, нисък 
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образователен ценз и концентрация предимно в селата. Трудовата реализация на тази група 

за отчетния период е сравнително добра – 24% от всички постъпили на работа през периода 

са младежи до 29 г., при 21,4% за същия период на 2011 г. Наблюдава се положителен ръст, 

което е показател за продължаващия процес на повишена конкурентноспособност на 

трудовия пазар и сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, 

въпреки отрицателните показатели, които я характеризират по-горе. 

Запазват се високите абсолютни стойности на регистрираните безработни без 

квалификация. 

Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност 

продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за района. За 

периода  продължава да е водещ първичния пазар. Продължава да намалява въздействието на 

НП «От социални помощи към осигуряване на заетост”, на пазара на труда. С изключителен 

ефект продължава да бъде схема «Развитие» по ОПРЧР, както и стартиралата схема 

«Подкрепа за заетост», като се отбелязва тяхната продуктивност и ефективност, както по 

отношение на наети безработни лица след обучение, така и по отношение на включването им 

в заетост за извършвани дейности след това. Продължаващото действие на икономическата 

криза и съпътстващите я признаци оказват влияние за намаляване броя на заетите и 

освобождаване на част от заетите от всички отрасли, основно от търговията и услугите. 

От новорегистрираните безработни в ДБТ най-голям е делът на тези, освободени от 

сектор „Услуги” – 1021 /37,5%/,  от отрасъл „Държавно управление”- 624 (23%), следван от 

отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“ – 185 (6,8%). Висок е процентът и на 

освободените  от сектор „Индустрия”-  304 /11,2/, отрасъл “Преработваща промишленост”- 

209 (7,7%).., както и от сектор „Аграрен”-  352 /12,9%/, включващ селско и горско 

стопанство, лов и риболов. 

Входящият поток безработни лица през 2012 г. е общо 2918 (в т. ч. новорегистрирани 

2723 и 195 с възстановена регистрация), при 2869 за същия период на 2011г.  

Налице е увеличение от 49 лица, като абсолютен отрицателен прираст или 1,6% като 

темп на прираста .През отчетния период 1498 безработни лица са постъпили на работа, при 

1610 за същия период на 2011г. 

Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1454 – 97,1% от всички постъпили на 

работа при 1544 – 96% за същия период на 2011г. 
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Обявените през 2012г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния и вторичния 

трудов пазар са 1397 при  1582 за същия период на миналата  година.  

Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава намаление на общо 

обявените в ДБТ СРМ със 185(13%).  

Въпреки продължаващия процес на затихваща рецесия, местният пазар е със запазени 

относителни стойности и показва стабилност, и дори ръст в обявените работни места 

основно на първичния пазар в сектора на шивашката промишленост и селското стопанство.  

Съществено влияние оказват действащите схеми по ОПРЧР, схемите «Ново начало», 

«Развитие», както и новостартиралата през м.юли схема «Подкрепа за заетост». С голяма 

тежест по отношение на квалификация и последстваща заетост е схема «Развитие» на 

ОПРЧР. 

Крупни работодатели от сезонния бранш за периода са: земеделски фирми като 

“Агротайм”ООД, “Караджа ФАГ” ООД и водещите земеделски кооперации – ЗПК “Хан 

Аспарух” гр.Исперих, “Агротида” ООД, ЕТ “Салимет”, с.Делчево и др., с доказан потенциал, 

фирми от строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , «Пашев и синове» ООД. 

Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2012г. са 656, при 803 за същия 

период на 2011г. 

 

Таблица 28. Заявени свободни работни места през 2012 г. 

 

 

 

 

 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Заявени СРМ 276 158 148 228 78 44 43 116 110 87 57 52 1397 

На първичен пазар 43 72 126 78 78 44 35 30 90 24 19 17 656 

По насърчителни мерки 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 14 3 33 

Програми за заетост 233 86 21 135 0 0 8 86 20 63 24 32 708 

В т.ч.НП СПОЗ 208 0 18 0 0 0 0 0 0 0 22 30 278 
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Таблица 29. Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2012г. 

Фирми, предприятия, обявили над  5 

СРМ 
СРМ 

Вид 

собственост 
професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 113 частна селскостопански 

работници 

ЕТ «Лейбер» с.Старо селище 20 частна селскостопански 

работници 

«Караджа ФАГ » ООД гр.Исперих 17 частна механизатори 

ЗК «Бъдеще» с.Вазово 7 частна механизатори 

«Рони 2007» ООД гр.Исперих 38 частна шивачки 

«Мелиса текстил» ООД, с.Подайва 28 частна шивачки 

Община Исперих 40 общинска охрана 

«Агро Кай» ЕООД гр.Исперих 12 частна механицзатори 

ОУ «Христо Ботев» гр.Исперих 18 общинска учители 

«Хан Аспарух» АД гр.Исперих 10 частна общи работници 

ЗПК «Хан Аспарух» гр.Исперих 10 частна механизатори 

«Ахинора» АД гр.Исперих 6 частна шивачки 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- охрана; 

- шивачки. 

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

заетост) през анализирания период са 741. За същия период на миналата година техният брой 

е 779. Налице е намаление с 38 СРМ. Делът им възлиза на 53%, при 49,2% за същия период 

на предходната година, което показва запазена тенденция на повишение делът на обявените 

места на първичния пазар.  

По форма на продължителност на трудовия договор, основно заявените СРМ са със 

срочен характер.  

ТД «Бюро по труда» Исперих води активна политика по заетостта. 

Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 660 фирми, /при 727 за 

периода на 2011г/., от които 24 държавни, 612 частни и 24 общински. Новокартотекирани са 
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27 работодатели  за периода, 67 са отпаднали от вниманието на трудовите посредници и не 

са в качеството си на картотекирани в действащата база  за 2012г. 

В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи дейност 

на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да се подберат 

подходящи безработни лица. 

Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е 1454 и съставлява  

97,1% от постъпилите на работа общо през анализирания период 

Към 31.12.2012г. са проведени 3 трудови борса на територията на ДБТ-Исперих, на 

която са разкрити 33 работни места, които са заети от регистрирани в ДБТ Исперих 

безработни. 

През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за обмен 

на работна сила. 

- Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската мрежа за 

заетост EURES . 

Към 31.12.2012г. има 13 консултирани  безработни лица по подадени заявки в 

европейската мрежа за заетост. 

 

През 2013 г.икономически активното население в община Исперих е 9113 души. 

Равнището на безработица към 31.12.2013 г. в региона е 22,5%. /2048 д./ и продължава 

да е значително над средното за страната. Сравнено с края на предходния отчетен период, 

когато равнището на безработица е 25,7%. то бележи намаление с 3,2 пункта.В края на 

анализирания период нивото на безработица за страната е 11,8%. 

През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица, 

която се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2013 г. броят на жените възлиза на 1105/54,6%/, от 

всички регистрирани. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 71% 

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

66,9%  от групата. 

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

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са 149 – 5 % 

от всичко регистрирани, сред тях 94 – 63,1 % са жени /спрямо общия брой лица от рисковите 

групи/. 
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Относителният дял на младежите  до 29 години е 15,7% от всичко регистрирани, при 

17,7%  за същия период на 2012г. Младежката безработица в рамките на региона на ДБТ има 

своя специфика, която не се променя: липса на професионална квалификация, нисък 

образователен ценз и концентрация предимно в селата. Трудовата реализация на тази група 

за отчетния период е сравнително добра – 23,6% от всичко постъпили на работа през периода 

са младежи до 29г., при 21,4% за същия период на 2012г., отбелязва ръст на запазване, което 

е показател за продължаващия процес на повишена конкурентноспособност на трудовия 

пазар и сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, въпреки 

отрицателните показатели, които я характеризират по горе. 

Запазват се високите абсолютни стойности на регистрираните безработни без 

квалификация. 

Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност 

продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за района. За 

периода  продължава да е водещ първичния пазар.Продължава да намалява въздействието на 

НП”От социални помощи към осигуряване на заетост”, на пазара на труда. С изключителен 

ефект продължава да бъде схема «Развитие» по НП»РЧР»,  както и схема «Подкрепа за 

заетост», като се отбелязва тяхната продуктивност и ефективност, както по отношение на 

наети безработни лица след обучение, така и по отношение на включването им в заетост за 

извършвани дейности след това. Продължаващото действие на икономическата криза и 

съпътстващите я признаци оказват влияние за намаляване броя на заетите и освобождаване 

на част от заетите, от всички отрасли, основно от търговията и услугите, процес който ще 

продължи и през следващите месеци на 2013г. с различна амплитуда. 

Към 31.12.2013г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление броя на 

лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава устойчивото 

присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда, в сегмента на трудовата им 

реализация. 

Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от Сектор 

„Услуги” –  806/30%/,  от отрасъл „Държавно управление” – 464(17,2%), следван от отрасъл  

“Търговия и ремонт на автомобили“- 153(5,7%). 

Входящият поток безработни лица през 2013 г. е общо 2886 (в т. ч. новорегистрирани 

2028 и 149 с възстановена регистрация), при 2918 за същия период на 2012г. Налице е 

намаление от 32 лица, като абсолютен отрицателен прираст или 1% като темп на прираста. 
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През отчетния период 1573 безработни лица са постъпили на работа, при 1498 за същия 

период на 2012г. 

Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1573 – 100% от всички постъпили на работа 

при  1498– 97,1% за същия период на 2012г 

Обявените през 2013г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния  и вторичния 

трудов пазар са  1467 при  1397 за същия период на миналата  година. 

Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение, на общо 

обявените в ДБТ СРМ с 70(4,8%). 

Крупни работодатели от сезонния бранш за периода са: земеделски фирми като 

“Агротайм”ООД, “Караджа ФАГ”ООД и водещите земеделски кооперации, ЗПК“Хан 

Аспарух” гр.Исперих, К“Агротида”, ЕТ“Салимет” с.Делчево и др., с доказан 

потенциал,фирми от строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , «Пашев и синове» 

ООД, както и новостартирали с дейност на територията на ДБТ Исперих фирми в лицето на 

«Рони 2007« ЕООД в шивашкия бранш.. 

Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2013г. са 671, при 656 за същия 

период на 2012г. 

Спрямо аналогичния период на 2012г. се наблюдава леко увеличение с 15 места (2%). 

Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в БТ СРМ е 45,7% при 47%  за 

периода на 2012г. 

 

Таблица 30. Заявени СРМ през 2013 г. 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X  XI  XII Общо 

Заявени СРМ 266 76 111 113 191 114 156 162 141 56 68 16 1467 

На първичен пазар 106 60 97 101 74 47 47 24 62 28 9 16 671 

По насърчителни мерки 0 0 0 8 22 0 0 10 8 8 3 0 59 

Програми за заетост 160 16 14 4 95 67 109 128 71 20 56 0 740 

В т.ч.НП СПОЗ 136 0 4 0 4 0 1 128 70 18 55 0 416 
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Таблица 31. Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2013 г. 

Фирми, предприятия  

обявили над 5 СРМ 
СРМ Вид собственост Професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 86 частна селскостопански работници 

ЕТ «Лейбер»с.Старо селище 22 частна селскостопански работници 

«Караджа ФАГ » ООД гр.Исперих 7 частна механизатори 

Община Исперих 74 общинска охрана,лични асистенти 

“Семела” ООД 68 частна шивачки 

«Агро Кай» ЕООД гр.Исперих 11 частна механизатори 

 «Север Агро» ЕООД гр.Исперих 19 частна механизатори 

«Салимет» с.Делчево 26 частна механизатори 

«Хан Аспарух» АД гр.Исперих 9 частна общи работници 

«Айваз-Н» гр.Исперих 19 частна общи работници 

«Делта Хим» ЕООД гр.Етрополе 9 частни общи работници 

 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч. механизатори; 

- лични асистенти 

- охрана; 

- шивачки; 

- общи работници. 

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

заетост) през анализирания период са 799. За същия период на миналата година техният брой 

е 741.Налице е увеличение с 58 СРМ. Делът им възлиза на 54,5%, при 53% за същия период 

на предходната година, което показва запазена теннденция на повишение делът на обявените 

места на първичния пазар. 
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Таблица 32. Средна брутна годишна заплата по икономически дейности Област Рaзгрaд  

Икономически дейности 

Средна брутна 

 годишна заплата /в лв/  

2010 2011 

Общо за областта 6071,0 6488,0 

   Селско, горско и рибно стопанство 5877,0 6380,0 

   Добивна промишленост 3850,0 4096,0 

   Преработваща промишленост 6472,0 6933,0 

   Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ .. .. 

   Дейности, свързани с води; управление на отпадъци и възстановяване 6219,0 7137,0 

   Строителство 5685,0 5988,0 

   Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 4542,0 4899,0 

   Транспорт, складиране и пощи 5243,0 5635,0 

   Хотелиерство и ресторантьорство 3659,0 4281,0 

   Информационни и далекосъобщителни услуги 5294,0 5178,0 

   Финансови и застрахователни дейности 10174,0 10183,0 

   Операции с недвижими имоти 6519,0 6641,0 

   Професионални дейности и научни изследвания 6234,0 7179,0 

   Административни и спомагателни дейности 3503,0 3530,0 

   Държавно управление 8474,0 8786,0 

   Образование 7259,0 7236,0 

   Хуманно здравеопазване и социална работа 6518,0 6741,0 

   Култура, спорт и развлечения 4760,0 11782,0 

   Други дейности 4489,0 4373,0 

Източник: НСИ 
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Таблица 33. Работна сила Област Рaзгрaд 

Показатели  
Мерна 

единица 
2010 2011* 2012 

Население на 15 и повече навършени години 

Работна сила  Хиляди 54,1 54,9 54,6 

Заети Хиляди 41,8 43,8 42,9 

Безработни Хиляди 12,2 11,1 11,7 

Лица извън работната сила Хиляди 59,5 52,5 51,1 

Коефициент на икономическа 

активност 
% 47,6 51,1 51,7 

Коефициент на заетост  % 36,8 40,8 40,6 

Коефициент на безработица % 22,6 20,3 21,4 

Население на 15 - 64 навършени години 

Работна сила  Хиляди 53,5 54,0 54,1 

Заети Хиляди 41,5 43,0 42,4 

Безработни Хиляди 12,1 11,0 11,7 

Лица извън работната сила  Хиляди 35,8 31,6 29,5 

Коефициент на икономическа 

активност 
% 59,9 63,1 64,7 

Коефициент на заетост % 46,4 50,2 50,7 

Коефициент на безработица % 22,6 20,4 21,6 

Заети лица - общо Хиляди 41,8 43,8 42,9 

По степен на образование 

Висше Хиляди 7,6 8,6 9,5 

Средно Хиляди 23,3 23,2 22,8 

Основно и по-ниско Хиляди 10,9 12,0 10,7 

     *
 Данните са ревизирани в съответствие с прилагания подход на претегляне от 

2012 г. и данни за населението от Преброяване 2011  (виж „Методология на 

изследването"). 
Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния интернет адрес: 

http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=26
 

 

  

http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=26
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=26
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Таблица 34. Население на Община Исперих по възраст, местоживеене и пол към 01.02.2011 

година 

(Брой) 

Възраст 
Общо В градовете В селата 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

0-4 1078 564 514 409 211 198 669 353 316 

5-9 1140 614 526 448 240 208 692 374 318 

10-14 1208 612 596 505 250 255 703 362 341 

15-19 1533 828 705 586 318 268 947 510 437 

20-24 1314 681 633 482 255 227 832 426 406 

25-29 1451 753 698 538 263 275 913 490 423 

30-34 1538 776 762 617 298 319 921 478 443 

35-39 1635 844 791 703 344 359 932 500 432 

40-44 1710 931 779 710 392 318 1000 539 461 

45-49 1628 841 787 649 315 334 979 526 453 

50-54 1573 814 759 659 324 335 914 490 424 

55-59 1569 781 788 634 306 328 935 475 460 

60-64 1577 711 866 648 302 346 929 409 520 

65-69 1424 610 814 502 220 282 922 390 532 

70-74 921 380 541 329 135 194 592 245 347 

75-79 760 314 446 293 111 182 467 203 264 

80-84 412 161 251 176 68 108 236 93 143 

85 + 221 71 150 85 27 58 136 44 92 

Общо 22692 11286 11406 8973 4379 4594 13719 6907 6812 

Източник НСИ 

 

Таблица 35. Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение 

(Брой) 

 

Общо 
Юридическо семейно положение 

неженен / 

неомъжена 

женен / 

омъжена 

вдовец / 

вдовица 

разведен / 

разведена 

ИСПЕРИХ 22692 8 685 10 689 2 326 992 

 0 -  14 3426 3 426 - - - 

15 - 19 1533 1 503 28 - .. 

20 - 24 1314 1 076 226 .. 10 

25 - 29 1451 866 560 3 22 

30 - 34 1538 610 856 9 63 

35 - 39 1635 442 1 064 7 122 

40 - 44 1710 272 1 251 33 154 

45 - 49 1628 167 1 239 66 156 

50 - 54 1573 117 1 222 91 143 

55 - 59 1569 78 1 179 181 131 
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60 - 64 1577 62 1 120 297 98 

65 - 69 1424 29 943 401 51 

70 - 74 921 20 495 389 17 

75 - 79 760 11 348 385 16 

80 - 84 412 4 117 285 6 

85+ 221 .. 41 177 .. 

В градовете 8973 3 506 4 092 868 507 

 0 -  14 1362 1 362 - - - 

15 - 19 586 581 4 - .. 

20 - 24 482 435 45 - .. 

25 - 29 538 363 167 .. 6 

30 - 34 617 259 326 .. 31 

35 - 39 703 202 431 3 67 

40 - 44 710 122 499 16 73 

45 - 49 649 59 499 20 71 

50 - 54 659 48 495 38 78 

55 - 59 634 26 479 59 70 

60 - 64 648 28 438 127 55 

65 - 69 502 10 342 121 29 

70 - 74 329 5 171 142 11 

75 - 79 293 4 126 152 11 

80 - 84 176 .. 53 119 .. 

85+ 85 - 17 68 - 

В селата 13719 5 179 6 597 1 458 485 

 0 -  14 2064 2 064 - - - 

15 - 19 947 922 24 - .. 

20 - 24 832 641 181 .. 8 

25 - 29 913 503 393 .. 16 

30 - 34 921 351 530 8 32 

35 - 39 932 240 633 4 55 

40 - 44 1000 150 752 17 81 

45 - 49 979 108 740 46 85 

50 - 54 914 69 727 53 65 

55 - 59 935 52 700 122 61 

60 - 64 929 34 682 170 43 

65 - 69 922 19 601 280 22 

70 - 74 592 15 324 247 6 

75 - 79 467 7 222 233 5 

80 - 84 236 .. 64 166 4 

85+ 136 .. 24 109 .. 

Източник НСИ 
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Таблица 36. Население на 7 и повече години по местоживеене и по образование 

към 01.02.2011 година 

Местож

ивеене 
Общо 

Висше 

образова

ние 

Средно 

образова

ние 

Основно 

образова

ние 

Начално 

образова

ние 

Незавър-

шено 

начално 

Нико

га не 

посещ

авали 

учили

ще 

Дете 

общо 21158 1838 6353 7682 3413 1449 391 32 

В град 8380 1463 3481 2054 808 465 97 12 

В село 12778 375 2872 5628 2605 984 294 20 

 

Само 9 % от населението е с висше образование, делът на хората с основно образование 

е 37 % и надвишава този на хората със средно /31%/. 

 

Фиг. 5 
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Таблица 37. Население на 15 и повече навършени години по области, икономическа 

активност, пол и възраст 

към 01.02.2011 година (Брой) 

Възраст Общо 

Икономически активни Икономически неактивни 

Общо заети 
Безра 

ботни 
Общо 

Учащ

и 

Пенсионе

ри 

Лица, заети 

само с 

домашни или 

семейни 

задължения 

други 

Общо  19266 9178 7236 1942 10088 1283 5567 1844 1394 

15 - 19 1533 185 61 124 1348 1076 18 117 137 

20 - 24 1314 682 432 250 632 183 21 240 188 

25 - 29 1451 999 732 267 452 19 32 228 173 

30 - 34 1538 1100 872 228 438 .. 31 253 152 

35 - 39 1635 1250 1034 216 385 .. 43 188 152 

40 - 44 1710 1305 1109 196 405 - 73 189 143 

45 - 49 1628 1188 957 231 440 .. 105 190 144 

50 - 54 1573 1092 901 191 481 - 173 179 129 

55 - 59 1569 926 752 174 643 - 353 183 107 

60 - 64 1577 386 324 62 1191 - 1060 69 62 

65+ 3738 65 62 3 3673 - 3658 8 7 

Мъже 9496 5128 4049 1079 4368 710 2252 350 1056 

15 - 19 828 92 32 60 736 611 12 25 88 

20 - 24 681 396 256 140 285 87 15 41 142 

25 - 29 753 552 394 158 201 10 25 29 137 

30 - 34 776 596 481 115 180 .. 13 45 121 

35 - 39 844 671 554 117 173 .. 22 25 125 

40 - 44 931 744 631 113 187 - 37 40 110 

45 - 49 841 642 512 130 199 - 50 44 105 

50 - 54 814 604 502 102 210 - 81 32 97 

55 - 59 781 503 401 102 278 - 153 42 83 

60 - 64 711 277 238 39 434 - 367 23 44 

65+ 1536 51 48 3 1485 - 1477 4 4 

Жени 9770 4050 3187 863 5720 573 3315 1494 338 

15 - 19 705 93 29 64 612 465 6 92 49 

20 - 24 633 286 176 110 347 96 6 199 46 

25 - 29 698 447 338 109 251 9 7 199 36 

30 - 34 762 504 391 113 258 .. 18 208 31 

35 - 39 791 579 480 99 212 .. 21 163 27 

40 - 44 779 561 478 83 218 - 36 149 33 

45 - 49 787 546 445 101 241 .. 55 146 39 
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50 - 54 759 488 399 89 271 - 92 147 32 

55 - 59 788 423 351 72 365 - 200 141 24 

60 - 64 866 109 86 23 757 - 693 46 18 

65+ 2202 14 14 - 2188 - 2181 4 3 

Източник НСИ 

 

Таблица 38. Население на Община Исперих под, във и над трудоспособна възраст по 

пол към 31.12. 

Брой 

Показатели 2010 2011 2012 

Население - общо 22418 22412 22088 

   мъже 11082 11134 10965 

   жени 11336 11278 11123 

Под трудоспособна 

възраст 
3689 3604 3519 

   мъже 1956 1883 1859 

   жени 1733 1721 1660 

В трудоспособна 

възраст 
14041 13859 13740 

   мъже 7397 7421 7321 

   жени 6644 6438 6419 

Над трудоспособна 

възраст 
4688 4949 4829 

   мъже 1729 1830 1785 

   жени 2959 3119 3044 

Източник НСИ
3
 

 

Таблица 39. Основни демографски събития и показатели 

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Сключени бракове  Брой 74 71 66 

Бракоразводи  Брой 35 25 51 

Живородени Брой 203 186 196 

   мъже Брой 112 93 104 

   жени Брой 91 93 92 

Умрели Брой 320 285 338 

   мъже Брой 166 156 177 

                                                           
3
 Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния интернет адрес: 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19 
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   жени Брой 154 129 161 

Умрели деца под 1 

година  
Брой 3 2 8 

   момчета Брой 3 1 6 

   момичета Брой  -  1 2 

Естествен прираст  Брой -117 -99 -142 

   мъже Брой -54 -63 -73 

   жени Брой -63 -36 -69 

Възрастови 

съотношения         

   0 - 14/15 - 64 % 22,2 21,8 22,1 

   65+/15 - 64 % 23,6 24,7 25,1 

   0 - 14, 65+/15 - 64 % 45,9 46,5 47,2 

   65+/0 - 14 % 106,2 113,4 113,7 

   60 - 64/15 - 19 % 95,6 108,2 120,9 

Източник НСИ   „ - „  - няма случай. 

 

Таблица 40. Механично движение на населението 

Брой 

Показатели 2010 2011 2012 

Заселени - общо 255 173 195 

   мъже 113 84 87 

   жени 142 89 108 

Изселени - общо 636 396 377 

   мъже 309 200 183 

   жени 327 196 194 

Механичен прираст - 

общо 
-381 -223 -182 

   мъже -196 -116 -96 

   жени -185 -107 -86 

Източник НСИ 
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Фиг. 6 .По брой граждани в трудоспособна възраст община Исперих е второ място в 

област Разград /на първо е община Разград/. Сравнителни данни. 

 

 Източник НСИ 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Завет 

Исперих 

Кубрат 

Лозница 

Разград 

Самуил 

Цар Калоян 

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил 
Цар 

Калоян 

 Под трудоспособна възраст 1582 3519 2447 1391 7303 986 787

 В трудоспособна възраст 6416 13740 10545 5792 31297 4265 3628

 Над трудоспособна възраст 2316 4829 4811 1926 11382 1608 1596

Население под, във и над  трудоспособна възраст към 31.12.2012 г.                                              

в област Разград по общини  
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Фиг.7 

 

Източник: НСИ. 
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Таблица 41. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация 

новопостроени жилищни сгради и жилища 

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 8360 8052 8052 

   По материал на външните стени на сградата   

   стомано-бетонни и 

панелни 
Брой 64 74 74 

   тухлени Брой 7154 7294 7294 

   други Брой 1142 684 684 

Жилища  Брой 9984 9491 9491 

   По брой на стаите   

   едностайни Брой 449 240 240 

   двустайни Брой 2025 1546 1546 

   тристайни Брой 3065 2750 2750 

   четиристайни Брой 2660 2488 2488 
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   петстайни Брой 1235 1455 1455 

   с шест и повече стаи Брой 550 1012 1012 

Полезна площ кв. м 691747 732905 732905 

   жилищна кв. м 482373 573519 573519 

  спомагателна кв. м 117478 105492 105492 

  площ на кухни кв. м 91896 53894 53894 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой - 1  - 

Жилища  Брой - 15  - 

Полезна площ  кв. м - 735  - 

   в т.ч. жилищна  кв. м - 480  - 

Източник НСИ 

 

Фиг. .8 

 

 

  

Разград Исперих Кубрат Завет Лозница Самуил 
Цар 

Калоян 

Жилищни сгради 13285 8052 7413 4252 3749 3233 2818

Жилища 26135 9491 9052 4461 4141 3327 3013
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Жилищни сгради и жилища към 31.12.2012 г. в област Разград по общини  

Брой 
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2.3.4. Образование 

 

Таблица 42. Детски градини в община Исперих 

(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Детски градини 

Детски градини
1
 - общо 19 19 19 

Детски учители 87 87 87 

Деца  814 841 842 

Целодневни детски градини 19 19 19 

Детски учители 87 .. .. 

Деца  814 826 823 

Полудневни детски градини 0 0 0 

Детски учители 0 .. .. 

Деца  0 15 19 
1 

Без несамостоятелните полудневни детски градини. 

  

   "-" - Няма случай.  

  ".." - Конфиденциални данни. 

  

   Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния интернет адрес: 
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23 

 

Таблица 43. Учебни институции в община Исперих 

(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 Учебни институции 

Общо 12 12 9 

Общообразователни училища 11 11 8 

Специални училища  -  -  - 

Училища по изкуствата  -  -  - 

Професионални гимназии 1 1 1 

Професионални колежи с прием след средно 

образование 
 -  -  - 

Професионални училища след VІ и VІІ клас  -  -  - 

Професионални училища след VІІІ клас  -  -  - 

Самостоятелни колежи  -  -  - 

Университети и специализирани висши училища  -  -  - 

http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23
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1 За учебната 2012/2013 година спортните училища са включени към професионалните, защото осъществяват обучение по професионални 
вместо по общообразователни програми (изменение на Закона за професионалното образование и обучение - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) 

     
"-" - Няма случай.  

    

     Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния интернет адрес: 
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23 

   

 

Таблица 44. Преподаватели по видове учебни заведения община Исперих 

(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Преподаватели по видове учебни институции 

Общо
1
 217 217 198 

Общообразователни училища 184 184 166 

Специални училища  -  -  - 

Училища по изкуствата  -  -  - 

Професионални колежи с прием след средно 

образование 
 -  -  - 

Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и 

VІІІ клас
3
 

33 33 32 

Колежи  -  -  - 

Университети и специализирани висши училища  -  -  - 
1 Вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост във всички видове училища; не включва възпитателите. 

2 За учебната 2012/2013 година спортните училища са включени към професионалните, защото осъществяват обучение по професионални 
вместо по общообразователни програми (изменение на Закона за професионалното образование и обучение - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) 

3 
Към броя на преподавателите в професионалните гимназии са прибавени и тези в професионалните училища след VІ, VІІ и VІІІ клас 

     "-" - Няма случай.  

    ".." - Конфиденциални данни. 

    

     Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния интернет адрес: 
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23 
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Таблица 45. Учащи в община Исперих 

(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Учащи  

По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)  

Общо 2854 2790 2723 

Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) - 

общо 
979 945 905 

Общообразователни училища 979 945 905 

Специални училища  -  -  - 

Прогимназиално образование (V - VIII клас‚ 

ISCED - 2А) - общо 
1008 956 986 

Общообразователни училища 1008 956 986 

Специални училища  -  -  - 

Професионални училища с прием след VІ и VІІ клас  

(І степен професионална квалификация) 
 -  -  - 

Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 

3С) - общо 
867 889 832 

Общообразователни училища 394 421 412 

Специални училища  -  -  - 

Училища по изкуствата  -  -  - 

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална 

квалификация) 
245 231 210 

Професионални гимназии и училища (ІІ степен 

професионална квалификация) 
228 237 210 

Професионални училища с прием след VІІІ клас (І 

степен професионална квалификация) 
 -  -  - 

Професионално обучение след средно образование 

(ISCED - 4C) (ІV степен професионална 

квалификация) 

 -  -  - 

Колежи    (ISCED - 5В)  -  -  - 

Университети и специализирани висши училища 

(ISCED - 5А) 
2
 

 -  -  - 

По видове учебни институции 

Общо 2854 2790 2723 

Общообразователни училища 2381 2322 2303 

Специални училища  -  -  - 

Училища по изкуствата (ІІІ степен професионална 

квалификация) 
 -  -  - 

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална 

квалификация) 
245 231 210 

Професионални колежи с прием след средно 

образование 
 -  -  - 

Професионални гимназии и професионални училища 228 237 210 
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(ІІ степен професионална квалификация) 

Професионални училища след VІ и VІІ клас (І степен 

професионална квалификация) 
 -  -  - 

Професионални училища след VІІІ клас (І степен 

професионална квалификация) 
 -  -  - 

Колежи  -  -  - 

Университети и специализирани висши училища
2
  -  -  - 

1 
 За учебната 2012/2013 година спортните училища са включени към професионалните, защото осъществяват обучение по 

професионални вместо по общообразователни програми (изменение на Закона за професионалното образование и обучение - 
ДВ, бр. 50 от 2010 г.) 

2 
Без докторантите. 

   

    "-" - Няма случай.  

   

    Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния интернет адрес: 
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23 

  

 

2.3.5. Здравеопазване 

 

Таблица 46. Ресурси в здравеопазването 

(Брой) 

Показатели 2010 2011 2012 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 

   легла 90 100 98 

   многопрофилни болници 1 1 1 

   легла 90 100 98 

   специализирани болници  - - - 

   легла  - - - 

   центрове за кожно-

венерически                           

заболявания 

 - - - 

   легла  - - - 

   комплексни онкологични 

центрове 
 - - - 

   легла  - - - 

   центрове за психично здраве  - - - 

   легла  - - - 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ - общо 
4 4 4 

http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23
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   легла  - - 2 

   диагностично-консултативни 

центрове 
 - - - 

   легла  - - - 

   медицински центрове 1 1 1 

   легла  - - 2 

   самостоятелни медико-

диагностични и медико-

технически лаборатории 

3 3 3 

  дентални центрове  - - - 

  медико-дентални центрове  - - - 

   легла  - - - 

Други лечебни и здравни 

заведения 
1 1 - 

   легла  - - - 

Медицински кадри към 31.12. 

Лекари - общо
 
 53 53 51 

в т.ч. Oбщопрактикуващи
1
 10 9 10 

Лекари по дентална медицина 11 12 12 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 
88 84 77 

Детски ясли и деца в детските ясли 

Детски ясли - общо 1 1 1 

   места 48 64 64 

Деца - общо 46 44 38 

   момчета  22 27 22 

   момичета 24 17 16 

1 Източник: Национална здравноосигурителна каса. 

  "-" - Няма случай  

   
 

   Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния 
интернет адрес: http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=22  
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2.3.6. Туризъм 

Таблица 47. 

Показатели  
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

2
 

Средства за подслон и места 

за настаняване
1
 

Брой 5 4 4 

Легла Брой 164 143 151 

Легладенонощия Брой 55840 52195 55266 

Брой стаи Брой 57 51 55 

Реализирани нощувки Брой 4412 4246 3766 

Пренощували лица Брой 3068 2196 2312 

Приходи от нощувки  Левове .. 94102 87317 

Хотели Брой 2 1 2 

Легла  Брой 40 28 40 

Легладенонощия Брой 11300 10220 14640 

Стаи Брой 21 15 21 

Реализирани нощувки  Брой 1822 ..  .. 

Пренощували лица  Брой 979 ..  .. 

Приходи от нощувки Левове .. ..  .. 

1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали 
през съответната година. 

2  От 2012 г. изследването са провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и 
Съвета относно европейска статистика на туризма. 

     "-"  - Няма случай. 

    ".." - Конфиденциални данни. 

    
     
Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния 
интернет адрес: http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=8  
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2.3.7. Правосъдие 

Таблица 48 

(Брой) 

Показатели 2010 2011 2012 

Престъпления, завършили с 

осъждане - общо
2
 

113 103 113 

  В т.ч. извършени от жени 7 5 12 

По брой на извършителите       

 Едно  лице 99 96 99 

 Две лица 14 3 13 

 Три и повече лица  - 4 1 

Осъдени лица - общо 116 106 119 

В т.ч. по споразумение 62 67 69 

  По брой на извършените 

престъпления       

Едно престъпление 108 99 112 

Две престъпления 5 5 5 

Три и повече престъпления 3 2 2 

  По пол       

Мъже 109 101 104 

Жени 7 5 15 

 По възраст (в навършени години)       

14 - 17  
Мъже 9 4 2 

Жени  - - - 

18 - 24 
Мъже 25 23 33 

Жени 3 - 2 

25 - 29 
Мъже 17 17 14 

Жени 1 - 4 

30 - 39 
Мъже 25 23 24 

Жени 1 2 4 

40 - 49 
Мъже 23 25 16 

Жени 2 2 1 

50 - 59 
Мъже 6 3 13 

Жени  - 1 4 

60 и                   

повече 

Мъже 4 6 2 

Жени  - - - 

1 Източник: Министерство на вътрешните работи. 

  2 По местоизвършване на престъплението. 

  "-" - Няма случай  

  

    Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния 
интернет адрес: http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=25  

http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=25
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=25
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=25
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2.3.8. Качества на околната среда 

 

Въздух 

През 2012 г. мобилната автоматична станция (МАС) е извършвала измервания в гр. 

Исперих. От отчетените данни се установява, че превишения има на СДН /среднодневната 

норма/ на ФПЧ10 . Фини прахови частици до 10 μg (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи 

през размерно-селективен сепаратор с критичен размер 10 микрона (аеродинамичен 

диаметър на частиците - десет микрона), при 50%-на ефективност на задържане. 

Средноденонощна и средногодишна НОЧЗ са съответно от 50 и 40 мкг/м3. Броят на 

превишаванията в рамките на една календарна година не трябва да бъде повече от 35 пъти. 

Нивата на концентрациите на другите показатели са под допустимите норми. 

Мобилната автоматична станция (МАС) измерва следните показатели: серен диоксид, 

азотен диоксид, азотен оксид, озон, фини прахови частици до 10 μg, въглероден оксид. 

Норми за оценка степента на замърсяване на атмосферния въздух 

Нормативните документи, регламентиращи нормите за съдържание на отделни 

вещества в атмосферния въздух, са: 

 Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух; 

 Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух; 

 Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; 

 Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. 

 

Източници на емисии от горивни и технологични процеси в промишлеността  

Данните за оператор, извършващ дейности, водещи до изпускане на вредни емисии в 

атмосферата на територията на община Исперих от 2010 г. до сега са преставени в 

следващата таблица. 
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Таблица 49 

Обект Предмет на дейност 

Източници на емисии във въздуха 

Горивни 

източници 
Технологични източници 

„Хан Аспарух” АД 

гр. Исперих  

Производство на подови и 

фаянсови плочки 

 Пещи за изпичане 

Сушилни инсталации  

Източник РИОСВ – Русе 

 

Води 

Водосборен басейн на Добруджански реки на територията западно от подземния 

вододел на малм-валанжския водосборен хоризонт Характерно за Добруджанските реки е, че 

те съществуват на определено разстояние след изворите си, след което се загубват в 

льосовите образувания на Добруджа и следващите ги суходолия, като не формират 

повърхностен приток към р. Дунав. Реките, вливащи се в р. Дунав, водят началото си от 

високото плато, намиращо се в южния край на Добруджа между градовете Разград и Варна 

като текат в северна посока. По-важна река е р. Суха, с дължина 126 км и площ на 

водосборната област от 2404 км2. Поречието обхваща общините Русе, Сливо поле, Кубрат, 

Тутракан, Главиница, Исперих, Завет, Дулово, Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово и 

Самуил 

Водите, в зависимост от ползването им се разделят на три категории: първа-води, 

които се ползват за питейни нужди и в хранителната и др. промишлености, изискващи вода 

от същото качество; втора - води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, 

рибовъдство, воден спорт и др. и трета-води, които се ползват за напояване, за 

промишлеността и др.  

Суходолията от поречието Добруджански реки са определени като ІІ-ра категория, 

съгласно категоризацията на повърхностните водни обекти. 

Със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2003 г., всички водни обекти 

във водосбора на река Дунав, както и река Дунав са обявени за чувствителни зони, т.е. 

отвеждането на отпадъчни води в тях, без необходимото пречистване, може да доведе до 

трайни неблагоприятни последствия за тяхното качество. 
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Фиг. 9 Водни обекти във водосбора на река Дунав, източник: РИОСВ Русе  

 

 

 

Обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води 

Община Исперих е една от малкото в която функционират селищни пречиствателните 

станции за отпадъчни води (ПСОВ) към 2010 г. /такива има само в градовете Разград, 

Лозница, Кубрат, Исперих, Дулово и Ситово, като само в Разград и Лозница имат и 

биологично стъпало/.  

Определена степен на пречистване на отпадъчните води се постига от локалните 

пречиствателни съоръжения, като септични ями, биофилтри, мазниноуловители, 

каломаслозадържатели и заводски пречиствателни станции за битово-фекални и химически 

замърсени води. За определяне ефективността им на пречистване са възложени 52 

пробонабирания, като проби са изпитвани средно по 11 показателя.  
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От извършения текущ и последващ контрол се констатира повишаване на екологичната 

култура у бенефициентите, формиращи отпадъчни води, при опазването и подобряване на 

състоянието на водните екосистеми и устойчивото използване на водите. Отчитат се 

положителни резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно състояние 

на пречиствателните съоръжения. Показател за това е намаленият с 20%  размер на 

наложените през 2010 г. санкции, спрямо предходната година. 

Резултатите от емисионния контрол на отпадъчните води от селищните пречиствателни 

станции са посочени в изобразените по-долу графики: 
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Сравнението на данните от емисионния контрол за периода 2008-2010 г. показва 

тенденция към намаляване на товарите на замърсителите. Пред операторите на 

пречиствателните станции стоят сериозни ангажименти, тъй като отлагателните срокове за 

постигане на нормите по показателите: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ 

фосфор, за агломерациите с над 10 000 ЕЖ, изтекоха на 31.12.2010 година. 

 

Резултатите от имисионния контрол през 2011 г.са онагледени върху графиките по-

долу:  

 

Фиг.10.Резултати от емисионен контрол 

 

  



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

86 

 

Резултатите от емисионния контрол на отпадъчните води от селищните пречиствателни 

станции за 2012 г.са представени в таблицата: 

 

Таблица 50 

ГПСОВ - ИСПЕРИХ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

НВ mg/l ХПК mg/l БПК5 mg/l 

1-во 

полугодие 

2-ро 

полугодие 

1-во 

полугодие 

2-ро 

полугодие 

1-во 

полугодие 

2-ро 

полугодие 

24 mg/l 23 mg/l 116 mg/l 106 mg/l 29 mg/l 26 mg/l 

Източник РИСВ - Русе 

 

 Предстои реконструкция и модернизация на ПСОВ- 

Исперих, като до 2015 г. ще бъде изградено и 

биологично стъпало. 

 

Подземни води  

В Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район е заложен мониторинг 

на 50 подземни водни тела с прилежащи към тях 99 мониторингови пункта, като на 

територията на РИОСВ – Русе те са 22, като 2 от тях са на територията на обшина Исперих. 

От взетите проби са извършени анализи по показатели за мониторинг на подземните 

води, които са разпределени в следните групи: 

* Физико-химични показатели 

- І ва група - основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна 

реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, 

перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий и калий, 

сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък; 

- ІІ ра група - допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо 

желязо, манган. 

* Специфични замърсители 

- І ва група - метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед,цинк, никел, общ 

хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност; 
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- ІІ ра група - органични вещества: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, 

ендрин, атразин, имазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор,хептахлор,хлордан, 

DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, 

манкоцеб, алахлор, циперметрин. 

Резултатите от анализите са сравнявани със стандарти за качество, съгласно 

изискванията на Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води. 

СЛОЙ 1 -НЕОГЕН-КВАТЕРНЕР подземните водни тела в този слой – на територията 

на община Исперих няма. 

СЛОЙ 2 –НЕОГЕН подземните водни тела в този слой – на територията на община 

Исперих няма. 

СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 

В този слой на територията на Дирекция Дунавски район има 7 подземни водни тела, на 

територията на инспекцията две водни тела, с по три мониторингови пункта, като два от тях 

са на териоторията на община Исперих 

BG1G000K1HB050 

Карстови води в Разградската формация: 

- при Малък Поровец, резерват Воден, община Исперих, област Разград - в добро 

химично състояние по Стандартите за качество; 

- при Малък Поровец, Помпена станция (ПС), община Исперих, област Разград - в 

добро химично състояние по Стандартите за качество; 

 

Земи, почви и земни недра 

Почвен мониторинг, запечатване на почвите и ерозия  

На територията на Община Исперих са определени следните пунктове за почвен 

мониторинг: 

 Пункт № 339 в Малък Поровец и  

 Пункт № 356 Лъвино-Подайва. 

Мониторинговата система се извършва на три нива:  

- първо ниво – широкомащабен мониторинг;  

- второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване;  

- трето ниво – локални замърсители–дифузно почвено замърсяване от земеделски 

източници.  



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

88 

Почвеното пробонабиране и анализите се извършват от Регионална лаборатория–Русе в 

две дълбочини: 0-10 см, 0-20 см, и 20-40 см и в три повторения, проследявайки динамиката 

на наблюдаваните индикатори мед, цинк, олово, кадмий, никел, хром, арсен и ивак са в 

границите на нормите, съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвата (ДВ. бр. 71/2008 г.)  

При извършените анализи през 2010 г. не са регистрирани наличия на тежки метали над 

ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от земеделските 

кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и 

торове и сеитбооборот. Не е констатирано и наднормено съдържание на тежки метали от 

автотранспорт, което е показател за ползването на безоловен бензин 

 

Резултати от изпитвания на почви по мониторинг 16/16 ААС 

Община Исперих 

 

Таблица 51. 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cd 

mg/kg 

2005 

Cd 

mg/kg 

2007 

Cd 

mg/kg 

2010 

Pb 

mg/kg 

2005 

Pb 

mg/kg 

2007, 

2008 

Pb 

mg/kg 

2010 

№ 339 

Малък 

Поровец 

0-10 <0.166 
<0.250/0.250/ 

0.250 
 14.9/13.0 15.6/15.1/15.6 14.3/13.8/15.6 

10-40 <0.166 
<0.250/0.250/ 

0.250 
 15.3/15.2 14.7/13.7/14.2 14.1/15.6/15.8 

№ 356 

Подайва 

    15.1/15.0 14.3/13.1/11.9 12.0/11.6/11.1 

    14.6/14.9 12.7/13.4/13.5 12.0/11.5/11.5 

Източник: РИОСВ 2010 г 

 

Таблица 52. 

№ 

№ и 

Наиме- 

нование 

на 

пункта 

Дълб. 

на 

Пробо- 

взе- 

мане 

cm 

Ni 

mg/kg 

2005 

Ni 

mg/kg 

2007 

Ni 

mg/kg 

2010 

Cr 

mg/kg 

2005 

Cr 

mg/kg 

2007,2008 

2009 

Cr 

mg/kg 

2010 

1 

№ 339 

Малък 

Поровец 

0-10 40.9/40.0 36.8/36.8/37.8 32.3/31.5/35.2 66.7/63.4 49.1/57.8/59.3 36.5/34.6/37.3 

10-40 43.3/41.3 37.7/37.8/37.4 32.3/33.5/33.9 53.7/58.2 48.0/51.5/57.7 38.2/37.5/34.9 
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2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 42.7/42.3 36.8/36.4/36.5 33.2/34.6/33.3 73.6/82.2 58.7/63.4/45.8 30.5/32.1/35.2 

20-40 44.5/44.4 37.7/36.0/38.6 34.1/34.4/34.1 84.5/88.6 64.0/52.2/50.8 30.0/33.6/33.9 

Източник: РИОСВ 2010 г 

 

Таблица 53 

№ 

№ и 

Наименование 

на 

пункта 

Дълб. на 

Пробовземане 

cm 

Cо  

mg/kg  

2010 

As  

mg/kg 

2009 

As  

mg/kg  

2010 

1 
№ 339 

Малък Поровец 

0-10 11.8/11.4/11.2  4.23/4.16/5.09 

10-40 11.7/11.4/12.4  4.10/4.20/4.66 

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 11.2/11.3/11.8  6.89/6.69/6.86 

20-40 11.8/11.5/11.9  6.39/6.73/6.46 

Източник: РИОСВ 2010 г 

 

През последните години все по-вече се налага тенденцията за намаляване 

замърсяването на земите и почвите. Ограниченото ползване на пестициди и торове в 

земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за 

ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението 

на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси и дейности водят до 

намаляване деградацията на земите и почвите. 

Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки са 

гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата 

 

През 2011 г. тенденцията установена през предходната година продължава. 

 

Таблица 54. 

№ по ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cd 

mg/kg 

2010 

Cd 

mg/kg 

2011 

Pb 

mg/kg 

2010 

Pb 

mg/kg 

2011 

1 
№ 339 

Малък Поровец 

0-10   14.3/13.8/15.6  

10-40   14.1/15.6/15.8  

2 
№ 356 - 

Подайва 

   12.0/11.6/11.1  

   12.0/11.5/11.5  

Източник: РИОСВ 2011 г 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Таблица 55. 

№ по ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cu 

mg/kg 

2010 

Cu 

mg/kg 

2011 

Zn 

mg/kg 

2010 

Zn 

mg/kg 

2011 

1 
№ 339 

Малък Поровец 

0-10 25.2/25.3/24.7  88.3/89.2/90.3  

10-40 23.9/24.6/24.9  74.2/82.3/82.0  

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 19.2/19.5/18.5  62.0/58.3/57.9  

20-40 19.6/19.5/19.0  66.7/62.9/57.8  

Източник: РИОСВ 2011 г 

 

Таблица 56. 

№ по ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Ni 

mg/kg 

2010 

Ni 

mg/kg 

2011 

Cr 

mg/kg 

2010 

Cr 

mg/kg 

2011 

1 
№ 339 

Малък Поровец 

0-10 32.3/31.5/35.2  36.5/34.6/37.3  

10-40 32.3/33.5/33.9  38.2/37.5/34.9  

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 33.2/34.6/33.3  30.5/32.1/35.2  

20-40 34.1/34.4/34.1  30.0/33.6/33.9  

Източник: РИОСВ 2011 г 

 

Таблица 57. 

№ по ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cо 

mg/kg 

2010 

Cо 

mg/kg 

2011 

As 

mg/kg 

2010 

As 

mg/kg 

2011 

1 
№ 339 

Малък Поровец 

0-10 11.8/11.4/11.2  4.23/4.16/5.09  

10-40 11.7/11.4/12.4  4.10/4.20/4.66  

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 11.2/11.3/11.8    

20-40 11.8/11.5/11.9  6.39/6.73/6.46  

Източник: РИОСВ 2011 г 

 

Обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на община Исперих 

през 2011 г. 

През 2011 г. на територията на община Исперих се запазва тенденцията към намаляване 

на замърсяването на земите и почвите. 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Обръща се голямо внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в 

земеделието. 

Разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство, спазват се 

правилата за добри земеделски практики. 

 

Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали над 

ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от земеделските 

кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и 

торове и сеитбооборот. 

Резултатите от проведен мониторинг за последните 2 години са представени в 

следващата таблица. 

 

Резултати от проведен мониторинг на почви за  

За 2012 години 

 

Таблица 58. 

№  

по ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cd 

mg/kg 

2010 

Cd 

mg/kg 

2012 

Pb 

mg/kg 

2010 

Pb 

mg/kg 

2012 

1 
№ 339 

Малък Поровец 

0-10   14.3/13.8/15.6 15.3/15.1/14.8 

10-40   14.1/15.6/15.8 14.6/15.2/14.9 

2 
№ 356 - 

Подайва 

   12.0/11.6/11.1  

   12.0/11.5/11.5  

Източник: РИОСВ 2012 г 

 

Таблица 59. 

№ по 

ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cu 

mg/kg 

2010 

Cu 

mg/kg 

2012 

Zn 

mg/kg 

2010 

Zn 

mg/kg 

2012 

1 

№ 339 

Малък 

Поровец 

0-10 25.2/25.3/24.7 26.7/27.0/25.0 88.3/89.2/90.3 95.4/97.7/96.1 

10-40 23.9/24.6/24.9 28.0/28.5/27.6 74.2/82.3/82.0 99.3/97.8/99.8 

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 19.2/19.5/18.5  62.0/58.3/57.9  

20-40 19.6/19.5/19.0  66.7/62.9/57.8  

Източник: РИОСВ 2012 г 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Таблица 60. 

№ 

по 

ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на 

пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Ni 

mg/kg 

2010 

Ni 

mg/kg 

2012 

Cr 

mg/kg 

2010 

Cr 

mg/kg 

2012 

1 

№ 339 

Малък 

Поровец 

0-10 32.3/31.5/35.2 34.6/345.3/33.7 36.5/34.6/37.3 69.9/71.0/58.6 

10-40 32.3/33.5/33.9 35.4/35.6/34.3 38.2/37.5/34.9  

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 33.2/34.6/33.3  30.5/32.1/35.2  

20-40 34.1/34.4/34.1  30.0/33.6/33.9  

Източник: РИОСВ 2012 г 

 

Таблица 61. 

№  

по  

ред 

№ 

Наиме- 

нование 

на пункта 

Дълб. на 

пробовзе- 

мане 

cm 

Cо 

mg/kg 

2010 

Cо 

mg/kg 

2012 

As 

mg/kg 

2010 

As 

mg/kg 

2012 

1 

№ 339 

Малък 

Поровец 

0-10 11.8/11.4/11.2 11.1/10.3/10.5 4.23/4.16/5.09 4.66/4.40/3.80 

10-40 11.7/11.4/12.4 11.4/10.8/10.9 4.10/4.20/4.66 4.53/4.56/4.53 

2 
№ 356 - 

Подайва 

0-20 11.2/11.3/11.8    

20-40 11.8/11.5/11.9  6.39/6.73/6.46  

Източник: РИОСВ 2012 г 

 

Опазване на хумусния пласт  

За периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 година на територията на РИОСВ- Русе е 

извършена рекултивация на нерегламентирани сметища 

 

Таблица 62. 

Община 

План за 2010 година 
Изпълнено от 01.01.10 година 

до 31.12.10 година 

бр. Площ, дка 
Стойност 

в лв 
Бр. Площ, дка Стойност в лв. 

..       

4. Исперих 5 10 10 000 5 10 10 000 

Източник: РИОСВ 2010 г 

 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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От таблицата е видно, че 10 дка замърсени замърсени площи са почистени, 

рекултивирани и върнати като мери и пасища за ползване от населението. 

За периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 година на територията на РИОСВ- Русе е 

извършена рекултивация на нерегламентирани сметища, данните са паказани в Таблица 3.6-2 

от доклада за инспекцията за 2011 г. 

 

Таблица 63 

Община 

План за 2011 година 
Изпълнено от 01.01.11 година 

до 31.12.11 година 

бр. Площ, дка 
Стойност 

в лв 
Бр. Площ, дка Стойност в лв. 

..       

4. Исперих 5 10 10 000 5 10 10 000 

Източник: РИОСВ 2011 г 

 

Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост  

/Опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства / 

Нарушени са тези почви, на които механично са унищожени повърхностните 

почвени хоризонти или цялата почва. 

На територията на Община Исперих има една действаща кариера Кариера „Драгомъж” 

находяща се в село Драгомъж с Инвеститор „Нова кариера” ООД- град Исперих, Община 

Исперих от 1986 г.,  нарушената площ по данни на РИОСВ-Русе за 2010 г. е 21,7 дка. Към 

момента не са изчерпили природните богатства и не подлежи на рекултивация. 

От 2011 г. РИОСВ-Русе отделя внимание в годишния си доклад на замърсяванете на 

почвите с продукти за растителна защита (пестициди). 

При извършваните контролни проверки не са констатирани замърсявания с продукти от 

растителна защита. Земеделските производители не съхраняват на производствените си 

площадки препарати за растителна защита. Ползват дози, които са им необходими за 

третиране. 

През 2011 г. няма констатирани наднормени концентрации по заложените показатели 

за анализ на почвите. На територията община Исперих /с. Тодорово/ през 2011 г. се намира 

един от трите действащи склада на териториата контролирана от РИОСВ – Русе. 

 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Б-Б кубове ( както и подобни стоманобетонни) и количествата на отпадъците от ПРЗ 

(налични на територията на община Исперих през 2011, 2012 г. 

 

Таблица 64 

№ 

Местоположение на Б-Б 

кубовете 
Количество на ПРЗ в кг (литър) 

Населено 

място 
Община Литър 

Брой 

контейнери 
м3 

12. Село Тодорово Исперих 31.366 14 68 м3 

Източник: РИОСВ – РУСЕ 

 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти 

През 2012 г. при извършения анализ на определените пунктове за контролиране на 

показателите не са установени наднормени концентрации на устойчиво органични 

замърсители органохлорни пестициди. 

 

Таблица 65 

Номер и име на пункта Вид пестициди 2010 г. 2012 г. 

339-с. Малък Поровец 
ДДЕ <0,0001 0,0038 

ДДД 0,0002 0,0046 

Източник: РИОСВ – РУСЕ 

 

 

Ерозия на почвите 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивен протичащ деградационен 

процес върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е 

безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за 

селскостопанско производство, така и като основа на природната среда. 

Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки са 

гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата. 

Опазването на почвите от ерозията става чрез земеустрройствени, агротехнически, 

лесомелиоративни и малиоративни-технически дейности. 

 

 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Ветрова ерозия 

Според използваният в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на 

уравнението WEQ (http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html) рискът от ветрова ерозия на 

разглеждана територия може да се степенува – ( в зависимост от скоростта на вятъра, 

почвените условия, различни климатични фактори, кото валежи, влажност и др.) 

 

Таблица 66 

Степен Интензитет 

Слаб риск от ветрова ерозия (1.01 - 2.0 t/ha/y) 

Слаб до умерен риск от ветрова ерозия (1.01 - 2.0 t/ha/y) 

Умерен риск от ветрова ерозия (2.01 - 10.0 t/ha/y) 

Умерен до висок риск от ветрова ерозия ( 10.01 - 20.0 t/ha/y) 

Висок риск от ветрова ерозия (20.01 - 50.0 t/ha/y) 

Много висок риск от ветрова ерозия (> 50.01 t/ha/y) 

Източник: РИОСВ – РУСЕ 

 

През 2012 г. за територията на всички общини и в трите области рискът от ветрова 

ерозия е слаб, чиято интензимност е от 1.01 до 2.0 t/ha/y, като в малка част от териториите на 

някои общините – рискът слаб до умерен с интензивност от 1.01 до 2.0 t/ha/y. 

 

Таблица 67 Исперих 

Степен на  

действителен ерозионен риск 
Ниви Други площи Общо 

Без риск и неидентифицирани площи 0 15286.278 15286.28 

Слаб 21257.235 0 21257.24 

Площи (ha) 21257.235 15286.278 36543.51 

% (ha) 58.17 41.83 100 

Почвени загуби (t) 3936.439 0 3936.439 

Източник: РИОСВ - Русе 

 

Водоплощна ерозия на територията на община Исперих 

Резултатите се получени на базата на използвания в ИАОС математически модел за 

изчисляване на водоплощната ерозия и уравнението USLE 

(http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm). Отнасят за 2011 година. 

 



 
 

 

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

община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г , с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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Данни за състоянието на земеделските земи в общината засегнати водоплощна 

ерозия 

Данните са изчислени по: 

 

 

 

 

Степени на интензивност на действителния риск от водоплощна ерозия – (легенда): 

Степен 

(код) 

Степен  на ерозионен риск 

0  

1 Слаб (< 1 t/ha/y) 

2 Слаб до умерен (1.01 - 5 t/ha/y) 

3 Умерен (5.01 - 10 t/ha/y) 

4 Умерен до висок (10.01 - 20 t/ha/y) 

5 Висок (20.01 - 40 t/ha/y) 

6 Много висок (> 40.01 t/ha/y) 

 

В следващата таблица са представени данни за средногодишната интензивност на 

водоплощната ерозия на територията на общината, (t/ha/yr) и не са сумарна стойност. 

 

Таблица 68 

Степен (код) Територия (ha) 
Почвени 

загуби (t/y) 

% от 

територията 

Ср.годишна 

интензивност 

на 

водоплощната 

ерозия (t/ha/yr) 

0 3152 0 7.84 0.00 

1 17944 14455 44.65 0.81 

2 11302 38667 28.12 3.42 

3 2880 20094 7.17 6.98 

4 4379 69681 10.90 15.91 

5 526 16355 1.31 31.09 

6 5 355 0.01 71.00 

 40188 159607 100.00 3.97 

Източник: РИОСВ - Русе 

 

През последните години на територията на община Исперих се забелязва намаляване на 

замърсяването на земите и почвите. 
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Обръща се голямо внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в 

земеделието и използване на разрешени за растителна защита препарати. 

Разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство. 

Мерките, които се прилагат за опазване почвата от замърсяване са: недопускане палене 

на стърнища и следжътвени отпадъци, извършване на наторяване с течни, твърди торови 

маси, и изкуствени торове при спазване на правилата за добри земеделски практики. 

 

Отпадъци 

През 2010 г.  по данни на РИОСВ Община Исперих се обслужва от Регионално депо-

Разград. То е въведено в експлоатация през 2009 г. През 2010 г. депото започна да обслужва 

всички предвидени общини–Разград, Цар Калоян, Самуил Завет, Кубрат, Исперих и 

Лозница. Капацитете на депото е 450 000 т. Стартирала е процедура по разширение на 

депото с проектна експлоатация до 2042г. 

 

Общинска програма за управление на отпадъците 

В обшина Исперих има утвърдена програма по „Управление на дейностите с  

отпадъци” (УДО) 

 

Битови отпадъци  

В община Исперих е въведена системи за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци. Периодично се извършва подмяна на старите и 

амортизирани съдове с нови. 

Приложение І: Информация за закритите нерегламентирани сметища, разположени на 

територията на РИОСВ–Русе за периода от 01.01.10 до 31.12.2010 година.  

 

Таблица 69  

Община 

План за 2010 година 
Изпълнено от 01.01.10 година 

до 31.12.10 година 

бр. Площ, дка 
Стойност 

в лв 
Бр. Площ, дка Стойност в лв. 

4. Исперих 5 10 10 000 5 10 10 000 

Източник: РИОСВ - Русе 
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Приложение ІІ: План за ликвидиране на нерегламентираните сметища, разположени на 

територията на РИОСВ–Русе за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г.–данните са получени 

от съответните общински администрации и след извършени контролни проверки от 

експертите на РИОСВ–Русе.  

 

Таблица 70 

Община 
План за 2011 година 

бр. Площ, дка Стойност в лв 

Исперих 2 4 4 000 

Източник: РИОСВ - Русе 

 

Производствени и опасни отпадъци  

Нерешени проблеми на територията на РИОСВ-Русе възникват във връзка с 

оползотворяването (обезвреждането) на някои видове опасни отпадъци като утайки от 

пречиствателни станции, галванични отделения , пестициди и др. Проблемът е нерешен за 

територията на цялата страна.  

По отношение на болничните отпадъци, инсенераторите на болницата в Исперих 

наредс тези в Русе, Разград, Силистри Дулово са спрени от експлоатация в края на 2006 г. В 

началото на 2007 година всички лечебни заведения са сключили договори за транспортиране 

и предаване на опасните си отпадъци за обезвреждане в инсталации, отговарящи на 

нормативните екологични изисквания 

 

Проблеми и ограничения през 2010 и  2011 г.,  

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на територията на 

общината могат да бъдат обобщени както следва: - отделяните разходи за управление на 

отпадъците на всички нива са недостатъчни, а инвестициите, свързани с управлението на 

отпадъците – ограничени;  

- прилагането на приоритетите за управление на отпадъците, съгласно ЗУО се 

затруднява, поради недостатъчните мерки за намаляване на отпадъците, постъпващи за 

депониране и изпълнението на програмите за разделно събиране на отпадъците или  

увеличение на таксата за депониране;  

- неконтролирано изхвърляне на отпадъци и поява на нерегламентирани сметища в и 

извън населените места;  
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- използваната сметосъбираща техника и контейнерния парк на места са амортизирани 

в значителна степен;  

- обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в резултат 

на неправилно третиране на отпадъците 

 

Подобряване организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците 

 

Таблица 71. Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО)  /2011-2012 г. 

община Исперих 

Брой 

жители 

Брой 

населени 

места 

в 

общината 

Брой населени 

места с въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

Населени места в 

които не е 

въведена система 

за събиране и 

транспортиране 

на БО 

(изписват се 

поименно) 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

Брой на 

обслужваното 

население 

035 143 23 23 0 100 035 143 

Източник: РИОСВ - Русе 

 

Таблица 72. Масово разпространени отпадъци (МРО) на територията на Община 

Исперих през 2011 г.  

Въведени системи за 

разделно събиране на МРО, 

в.т. ч.: 

% население, 

обхванато от 

системите за 

разделно 

събиране 

Брой на 

обслужваното 

население 

Брой на пунктовете 

за разделно 

събиране на 

различните видове 

МРО 

Отпадъци от опаковки 36 12 651 42 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

36 12 651 Няма данни 

ИУМПС 36 12 651 Няма данни 

Отработени масла 36 12 651 Няма данни 

Излезли от употреба гуми 0 0 0 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

36 12 651 Няма данни 

Източник РИОСВ 
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Таблица 73. Масово разпространени отпадъци (МРО) на територията на Община 

Исперих през 2012 г.  

Въведени системи за 

разделно събиране на МРО, 

в.т. ч.: 

% население, 

обхванато от 

системите за 

разделно 

събиране 

Брой на 

обслужваното 

население 

Брой на пунктовете 

за разделно 

събиране на 

различните видове 

МРО 

Отпадъци от опаковки 36 12 651 38 точки Система с 

три контейнера, 

общо 109 бр. 

контейнери 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

36 12 651 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

36 12 651 Няма данни 

Източник РИОСВ 

 

Химикали и управление на риска от големи аварии 

На територията на Община Исперих има само едно предприятие, което има издадено с 

издадени комплексни разрешително  

 

Таблица 74 

Наименова 

ние  

на  

обекта 

Регламент 

1907/2006 (REACH) Регл. 

1272/ 

2008 

(CLP) 

Регл. 648/ 

2004 

(Детерген-

ти) 

Регл. 

689/ 

2008 

(PIC) 

Регл. 

850/ 

2004 

(POPs) 

Регл. 

1102/ 

2008 

(живак) 

Наредба за 

съхранени

е на 

опасни 

вещества 

и смеси 

Статут спрямо 

REACH 

П В ИП ПНВ 

„Хан Аспарух” 

АД* 
   Х      Х 

Източник РИОСВ 

 

Забележка: Статут спрямо REACH – Производител (П); Вносител (В)/Изключителен 

представител (ИП); Потребител надолу по веригата (ПНВ) 

*Обекти с издадени комплексни разрешителни. 
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Таблица 75 

Наименование на 

обекта 

Номер на 

Разрешителното 

Класификация на обекта 

Висок рисков 

потенциал 

Нисък рисков 

потенциал 

„Хан Аспарух” АД, 

гр. Исперих 
№ 152/14.06.2010  нисък 

Източник РИОСВ 

 

 

Изпълнявани проекти с екологично значение в община Исперих 

Интегриран проект за водният цикъл на град Исперих, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда” 2007-2013, Ос 1.  

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерациите над 10 000 е.ж.  

 

Опазване на околната среда – мерки и действия 

Програмата за опазване на околната среда на Община Исперих е разработена на 

основание чл.79, ал.1  от Закона за опазване на околната среда и приета от ОБС – Исперих с 

Решение №54, по протокол №9 от 28.05.2008г. и съдържа 4 тома, както следва: 

– Програма за опазване на околната среда – том І; 

– Програма за управление на дейностите по отпадъците – том ІІ; 

– Раздел „Лечебни растения“ – том ІІІ; 

– Раздел„Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите”-том IV. 

По отношение на отпадъците в община Исперих има организирано обслужване на 

всички населени места в Общината. С договор за възлагане на обществена поръчка №174 от 

01.10.2009 г. дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на 

Община Исперих е възложена на фирма “А.С.А. България” ЕООД,. За целта са поставени 501 

бр. контейнери тип “Бобър” с обем 1,1м³ и 115 броя малки кошчета за отпадъци с тегло до 

10кг. в централните части на населените места в общината, които са собственост на фирмата 

изпълнител. 
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Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси през 

2010 г. 

През 2009 г. e получена Заповед от Директора на РИОСВ за преустановяване  

експлоатацията на Общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в с. Лъвино. От 15. 

06. 2010 г. има сключен договор с Община Разград за приемане на обработените отпадъци в 

Регионалното депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр. Разград, който е действащ и към 

момента.  

Община Исперих има изготвен „Технически проект за рекултивация на съществуващо 

общинско депо. За същия има излязло Становище от РИОСВ с Изх. № 3688/26.11.2010г.  

 

Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси през 

2011 г. 

В община Исперих има организирано обслужване на всички населени места в 

Общината. С договор за възлагане на обществена поръчка №174 от 01.10.2009 г. дейността 

по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на Община Исперих е 

възложена на фирма “А.С.А. България” ЕООД, която обслужва общината и през 2011 г. 

Честотата на събиране на отпадъците е четири пъти месечно за град Исперих, а за 

селата два пъти месечно по утвърден график със Заповед от м.октомври 2011г.  

            Поддържане на чистотата на територията на общината включва следните 

дейности:  

           1. Събиране и извозване но ТБО от контейнери тип БОБЪР – 1,1 м3; 

           2. Обслужване на кошчета за отпадъци; 

           3. Поддържане на чистотата на улици, тротоари, площадни пространства; 

           4. Снегопочистване; 

           5. Озеленяване. 

Средномесечното количество на депонирания отпадък на Регионално депо - Разград 

през 2011г. е  приблизително 8 тона. 

 по отношение на опасните отпадъци в общината е реализиран проект за събиране, 

транспортиране и съхранение на негодни пестициди в ББ кубове.  Местоположението на ББ 

кубовете е в с. Тодорово, Исперих. Там се съхраняват 19 090 кг твърди и  12 276 литра течни 

негодни пестициди с изтекъл срок на годност. Дейността по депонирането на негодните 

пестициди се осъществява в стоманобетонни контейнери. При временното съхранение на 
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третираните в контейнери залежали пестициди не се налагат мерки за сигурност - капакът на 

контейнера след замазката и хидрофибизацията му практически го херметизира, а 

конструкцията на контейнера го осигурява якостно и противоземетръсно. Състоянието на ББ 

кубовете се следи ежемесечно и се води отчетност. Към настоящия момент те са в 

сравнително добро състояние, няма нарушение на целостта им, няма течове. 

 по отношение на разделното събиране на отпадъци Община Исперих има сключен 

договор с „ЕКОПАК България” АД за организиране на система за разделно събиране, 

съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от опаковки на територията на общината, с 

подизпълнител „А.С.А. България” ЕООД. През 2007 г са поставени общо 40 комплекта 

цветни контейнери. До настоящия момент има заличени два пункта. На техните места не са 

поставени нови контейнери. Графикът за извозване на събраните отпадъци от съдовете за 

разделно събиране е два пъти месечно за пластмасовите и хартиени отпадъци от опаковки и 

един път месечно за отпадъците от стъкло. 

 през 2011 г. са констатирани следните нерегламентирани сметища на територията 

на общината – в с.Китанчево (13 дка), с.Делчево (5 дка), с.Г.Поровец (3,5 дка), с.Печеница (5 

дка), с.М.Йонково (15 дка), с.Вазово (23 дка), с.Драгомъж (4 дка), с.Подайва (4,45 дка), 

с.Средоселци (0,18 дка), с.Бърдоква (0,5 дка), с.Свещари (29 дка) 

 през 2011 г. са закрити две нерегламентирани сметища по пътя  Исперих - Русе – 

едното за строителни отпадъци и земни маси, а второто за битови и строителни отпадъци 

 Почвите в Община Исперих са подложени на водна ерозия (главно обработваеми 

земи с наклон над 6 градуса), ветрова ерозия (основно в равнинните и обезлесени райони и 

засяга предимно обработваеми площи) и иригационна ерозия (засяга всички поливни площи 

с наклон над 2 градуса). В последните години по икономически причини последната е силно 

намаляла. Нарушени от водна ерозия са 165 дка по стръмните участъци на обработваемите 

земеделски земи, пасища и ливади. Замърсени от отпадъчни води са 55 дка от 

свинекомплексите в местността „Сърта” край гр. Исперих. Свлачищна дейност се образува 

от преливането на язовира в гр. Исперих, местността „Дере алан” и язовира в с. Подайва, 

местността „Пещерата” - около 110 дка. 
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Инвестиции в опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси през 2012 г. 

По отношение на отпадъците в община Исперих има организирано обслужване на 

всички  населени места в Общината. С договор за възлагане на обществена поръчка №174 от 

01.10.2009 г. дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на 

Община Исперих е възложена на фирма “А.С.А. България” ЕООД, която обслужва общината 

и през 2012г. За целта са поставени 501 бр. контейнери тип “Бобър” с обем 1,1м³ и 115 броя 

малки кошчета за отпадъци с тегло до 10кг. в централните части на населените места в 

общината, които са собственост на фирмата изпълнител.  

Честотата на събиране на отпадъците е четири пъти месечно за град Исперих, а за 

селата два пъти месечно по утвърден график със Заповед от 26.10. 2011г. 

Поддържане на чистотата на територията на общината включва следните дейности:  

           1. Събиране и извозване но ТБО от контейнери тип БОБЪР – 1,1 м3; 

           2. Обслужване на кошчета за отпадъци с тегло до 10 кг.; 

           3. Поддържане на чистотата на улици, тротоари, площадни пространства; 

           4. Снегопочистване; 

           5. Озеленяване. 

 

Средномесечното количество на депонирания отпадък на Регионално депо - Разград 

през 2012г. е  приблизително 690.287 кг.  

 по отношение на опасните отпадъци в общината е реализиран проект за събиране, 

транспортиране и съхранение на негодни пестициди в ББ кубове.  Местоположението на ББ 

кубовете е в с. Тодорово, Исперих. Там се съхраняват 19 090 кг твърди и  12 276 литра течни 

негодни пестициди с изтекъл срок на годност. Дейността по депонирането на негодните 

пестициди се осъществява в стоманобетонни контейнери. При временното съхранение на 

третираните в контейнери залежали пестициди не се налагат мерки за сигурност - капакът на 

контейнера след замазката и хидрофибизацията му практически го херметизира, а 

конструкцията на контейнера го осигурява якостно и противоземетръсно. Състоянието на ББ 

кубовете се следи ежемесечно и се води отчетност. Към настоящия момент те са в 

сравнително добро състояние, няма нарушение на целостта им, няма течове. 

  по отношение на разделното събиране на отпадъци Община Исперих има сключен 

договор с „ЕКОПАК България” АД за организиране на система за разделно събиране, 
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съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от опаковки на територията на общината, с 

подизпълнител „А.С.А. България” ЕООД. През 2007г. са поставени общо 40 комплекта 

цветни контейнери. До настоящия момент има заличени два пункта. На техните места не са 

поставени нови контейнери. Към 31.012.2012г. вида и техническите параметри за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки са както следва: 

- 35 сини контейнери, тип „Ракла с обем 101м³- за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковки; 

-38 жълти контейнера, тип „Ракла с обем 101м³- за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковки; 

- 36 зелени контейнера, тип „Ракла с обем 101м³- за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки. 

 Графикът за извозване на събраните отпадъци от съдовете за разделно събиране е два 

пъти месечно за пластмасовите и хартиени отпадъци от опаковки и един път месечно за 

отпадъците от стъкло.  

Количества на разделно събраните отпадъци от опаковки на територията       на 

гр.Исперих за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.:  

 Сини контейнери(за хартия и картон)- 21070 кг. 

 Жълти контейнери(за пластмаса и метал)- 8400кг. 

 Зелени контейнери(за опаковки от стъкло)- 8240кг. 

 

През 2012 г. са констатирани следните нерегламентирани сметища на територията на 

общината : 

       - гр. Исперих - намират се в земеделски земи в местността „Пунар екинлик”; 

       - гр. Исперих - местността „Мезар къшла” 

       - гр. Исперих - промишлена зона, парк по ул. „Ангел Кънчев”  

Нерегламентираните сметища, намиращи се в местностите  „Пунар екинлик” и „Мезар 

къшла” са почистени, а тези в промишлена зона са в срок на изпълнение. 

 

Почвите в Община Исперих са подложени на водна ерозия (главно обработваеми земи с 

наклон над 6 градуса), ветрова ерозия (основно в равнинните и обезлесени райони и засяга 

предимно обработваеми площи) и иригационна ерозия (засяга всички поливни площи с 
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наклон над 2 градуса). В последните години по икономически причини последната е силно 

намаляла. 

 

На 26.06.2012 г. е сключен договор с УО на Оперативна програма „Околна среда” за 

безвъзмездно финансиране на най-мащабния проект на територията на Община Исперих 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр.Исперих” на стойност 48 190 848.лв. Община 

Исперих има ангажимента да осигури собствени средства в размер на 1 577 661 лв. Проектът 

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

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

изпълнение на проекта е до края на 2014 г. Свързването на всички жители на гр.Исперих към 

новоизградената канализация и подобреното пречистване на питейната вода ще допринесе 

съществено за по-доброто качество на живот в града. 

И през 2012 г. не е решен проблемът с нерегламентираните сметища на различни места 

в общината. Ангажираността на населението по отношение на отпадъците се ограничава с 

подаването на жалби и сигнали за наличието на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на 

територията на общината. По-голямата част от хората все още смятат, че тяхното задължение 

за опазване на околната среда приключва със заплащането на такса битови отпадъци. 

От голямо значение е предприемането на мерки от страна на общината за рекултивация 

на нарушените площи, защото това е бавен процес, който отнема години. На територията на 

„НОВА КАРИЕРА” ООД - гр. Исперих, кариера „Драгомъж” съществуват 1,8 хектара 

нарушен терен, който се нуждае от рекултивация. 

 

Инвестиции в опазване на околната среда и устойчиво използване на природните 

ресурси през 2013 г. 

Във връзка с увеличаване на информираността на населението в областта на  

опазването на околната среда, през 2013г. на територията на Община Исперих са проведени 

две кампании. 

Първата е организирана съвместно с „Екопак” АД.  

„Зеленият 3D еко автобус – „Летяща класна стая” посещава двете основни училища на 

територията на гр.Исперих - ОУ „Васил Априлов” и ОУ „Христо Ботев”. Учениците от 1-ви 

до 4-ти клас имат възможност да се запознаят с информация за опазване на околната среда, 
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разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им. Тя е представена като 3D 

филм за разделното събиране. Инициативата обхваща над 500 деца от двете училища.  

Община Исперих се участва в кампанията на btv - „Да изчистим България за един ден”, 

която се проведе в края на м.април. В кампанията активно участие взеха учениците от 

Гимназия „Васил Левски”, ОУ „Христо Ботев”, скаутски клуб „Хелис” и Общинската 

администрация. Кметовете по населените места определиха замърсени площи в селата, които 

бяха почистени. На срещата между организаторите на кампанията от btv и представители на 

общините от Област Разград, Община Исперих е отличена като община, събрала най-

много отпадъци по време на кампанията през 2013г.  

 

Към настоящия момент на територията на Община Исперих няма изградена и 

действаща система за разделно събиране на отпадъците, тъй като през м.юли 2013 г. 

„Екопак” АД прекрати договора си с Община Исперих за развитие и експлоатация на 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

 

Продължава изпълението на стартиралият през юни 2012 г. „Интегриран проект за 

водния цикъл на гр.Исперих”  по Оперативна програма „Околна среда”  

 

Все още не е решен проблемът с нерегламентираните сметища на различни места в 

общината. Ангажираността на населението по отношение на отпадъците се ограничава с 

подаването на жалби и сигнали за наличието на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на 

територията на общината. По-голямата част от хората все още смятат, че тяхното задължение 

за опазване на околната среда приключва със заплащането на такса битови отпадъци. 

Налице одобрение на внесения в МОСВ „Технически проект за рекултивация на 

съществуващо общинско депо”. 
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2.3.9. Институционалeн капацитет на Община Исперих за провеждане на 

ефективна регионална политика 

 

Изготвени и реализирани съвместни проекти между институциите и/или бизнеса 

и/или неправителствения сектор 

 

Таблица 76. Реализирани съвместни проекти по които Община Исперих е партньор 

№ Име на проект Финансиращ 

орган/ Схема 

Кратко 

описание 

Водеща 

организация 

Партнь

ор 

Период 

за 

реализа

ция 

Обща 

стойнос

т  

(в лева) 

1 "Изграждане 

на регионален 

център за 

привличане на 

инвестиции в 

Лудогорието” 

Програма 

ФАР 2004   

BG 2004/016-

711.11.04 

Създаден 

информационен 

сайт. Обучен 

експертен екип, 

изградена 

система за 

събиране на 

данни и 

изработени 

секторни 

анализи и 

маркетингова 

стратегия 

СНЦ 

“Бизнесцентър 

- Исперих” 

Община 

Исперих 

11.2006-

03.2008 

44 869 

2 "СЕМЕЙСТВО

ТО ПЪРВО – 

модели за 

подкрепа на 

деца и 

семейства за 

съвместен 

живот” 

Програма 

ФАР 2004  

BG 2004/016-

711.01.02 

Ремонтиран І-ви 

етаж от сграда 

на Дом за деца 

“Лудогорие”. 

Обзаведени 

пространства за 

предлагане на 

социални 

услуги. 

Формирани и 

обучени екипи 

от социални 

работници 

СНЦ                     

“Дом за обич и 

мечти” 

Община 

Исперих 

03.2007-

06.2008 

242 100 

3 “Придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност за 

потенциална 

местна 

инициативна 

група на 

територията на 

Община 

Исперих” 

ПРСР 2007-

2013г., ос 4 – 

ЛИДЕР, 

под мярка 431-

2 

„Придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

съответните 

територии за 

потенциални 

местни 

Подкрепа за 

създаване и 

устойчиво 

функциониране 

на Местна 

инициативна 

група на 

територията на 

Община 

Исперих по 

модела на 

ЛИДЕР. 

Подпомагане на 

процеса на 

СНЦ “Бизнес-

център – 

Исперих 

Община 

Исперих 

06.2009-

01.2011 

184 000 
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инициативни 

групи в 

селските 

райони” 

подготовка на 

Стратегия за 

развитие на 

територията на 

Община 

Исперих. 

Активиране на 

местните жители 

и насърчаване 

включването им 

в процесите на 

разработка и 

прилагане на 

Стратегия за 

местно развитие 

4 "FoodNet-

Сътрудничеств

о за устойчиво 

икономическо 

и социално 

развитие на 

трансгранични

я регион 

Вълчелеле-

Ситово-

Исперих чрез 

насърчаване на 

взаимодействие

то между 

местните 

власти, агро-

бизнеса и 

изследователск

ите институти”  

MIS- ETC code: 

670 

ОПРР                                    

Трансграничн

о 

сътрудничеств

о  “Румъния-

България  

2007-2013г.” 

Приоритетна 

ос 3, 

Ключова 

област на 

интервенция 

№ 1 

Договор № 

7105/ 

19.10.2010г. 

Реализирани три 

проучвания: 

иновативни 

практики в 

агробизнеса в 

трансграничния 

регион; 

разработена 

маркетингова 

стратегия за 

съвместно 

промоциране и 

участие в 

специализирани 

търговски 

изложения на 

селско 

стопански 

продукти и 

технологии; 

създадена база 

данни и 

търговска 

информация 

относно 

отглежданите 

продукти и 

култури в 

целевия регион. 

Развита 

инфраструктурат

а чрез: 

оборудване на 

три 

информационни 

точки за 

агробизнеса в 

трите общини 

Вълчеле, 

Ситово, 

Исперих; 

разработена 

Община 

Вълчелеле 

/Окръг 

Кълъраш, 

Румъния/ 

1.Общи

на 

Ситово                      

/обл.Сил

истра/ 

 

2.Общи

на 

Исперих 

10.2010-

05.2012 

 

Обща 

стойнос

т: 260 

000 € 

За 

Община 

Испери

х:   

106 275 

лв. 
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WEB страница с 

база данни за 

агробизнеса в 

целевия регион. 

Участие на 

местния 

агробизнес в две 

селскостопански 

изложения - 

Добрич и 

Кълъраш. 

Издаден 

двуезичен 

сборник с 

материали за 

целевия регион 

5 “Ръка за ръка – 

напред в 

бъдещето” 

ОП “Развитие 

на човешките 

ресурси 2007-

2013г.”,  

схема 

BG051PO001-

4.1.03 

“Интеграция 

на децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства в 

образователна

та система” 

Договор № 

BG051PO001-

4.1.03-0167 от 

27.05.2011г. 

Създадени 

условия за 

интегриране на 

деца от 

малцинствени 

етнически групи 

в ОУ “Христо 

Ботев” с. 

Лудогорци, общ. 

Исперих, обл. 

Разград чрез 

сформиране на 

полуинтернатни 

групи по 

интереси, групи 

по 

свободноизбирае

ма подготовка и 

групи за 

извънкласни и 

извънучилищни 

занимания 

ОУ “Христо 

Ботев” 

с. Лудогорци 

1.Общи

на 

Исперих 

 

2. ЦДГ 

“Дора 

Габе” 

с. 

Лудогор

ци 

05.2011-

05.2012 

86 039 
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Таблица 77. Реализирани съвместни проекти  по които Община Исперих е водеща 

организация 

№ Име на 

проект 

Финансиращ 

орган/ Схема 

Кратко 

описание 

Водеща 

органи 

зация 

Партньор Период за 

реализация 

Обща 

стойност  

(в лева) 

1 "Достоен 

живот – шанс 

за по-добро 

бъдеще за 

децата, 

лишени от 

родителска 

грижа в Дом 

за деца 

“Лудогорие”, 

гр. Исперих” 

ОП “Развитие на 

човешките 

ресурси 

2007-2013г.”, 

схема 

BG051PO001/5.2-

03 

„За по-добро 

бъдеще на 

децата” 

Повишено 

качество на 

грижите при 

отглеждане и 

възпитание на 

децата, лишени 

от родителска 

грижа в Дом за 

деца 

“Лудогорие” гр. 

Исперих и 

приложени 

комплекс от 

дейности, 

съобразени с 

индивидуалните 

им потребности в 

условия, близки 

до семейната 

среда 

Община 

Исперих 

СНЦ                     

“Дом за 

обич и 

мечти” 

06.2009-

12.2010         

138 560 

2  "В помощ на 

нуждаещите 

се - дейност 

"Домашен 

помощник" 

МТСП, 

Регионална 

програма за 

заетост "В помощ 

на нуждаещите се 

- дейност 

"Домашен 

помощник" 

Осигурени 

домашни 

помощници за 

потребители в гр. 

Исперих и селата 

Община 

Исперих 

Дирекция 

"Бюро по 

труда" 

Исперих 

04.2010-

11.2010 

31 500 
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Таблица 78.Текущи съвместни проекти  по които Община Исперих е водеща организация 

№ Име на 

проект 

Финансиращ 

орган/ Схема 

Кратко 

описание 

Водеща 

организация 

Партньор Период за 

реализация 

Обща 

стойност  

(в лева) 

1 "Разкриване 

на 

“Обществена 

трапезария” в 

гр. Исперих” 

МТСП, 

Фонд 

“Социално 

подпомагане”  

Подобряване 

качество на 

живот на 

самотно 

живеещи лица, 

получаващи 

минимални 

пенсии, чрез 

осигуряване на 

топла храна 

Община 

Исперих 

СНЦ                     

“Дом за 

обич и 

мечти” 

12.2009-

12.2013 

104 922 

 

 

Таблица 79. Текущи съвместни проекти  по които Община Исперих е партньор 

№ Име на 

проект 

Финансиращ 

орган/ Схема 

Кратко описание Водеща 

организаци

я 

Партньо

р 

Период за 

реализаци

я 

Обща 

стойнос

т  

(в лева) 

1 "Подкрепа 

за достоен 

живот" 

ОП "Развитие 

на човешките 

ресурси 2007-

2013г."  

Бюджетна 

линия  

BG051PO001-

5.2.09 

"Алтернативи

" 

Прилагане на нов 

подход за 

предоставяне на 

услуги в семейна 

среда. 

Централизиране на 

услугата "Личен 

асистент". 

Създаване на 

възможност лицата 

с трайни 

увреждания да 

участват активно в 

планирането на 

услугата. Подкрепа 

на семейства, в 

които има лице с 

трайно увреждане и 

намаляване риска 

от зависимост от 

институционален 

тип грижи на хора, 

нуждаещи се от 

помощ за 

обслужване 

Агенция за 

социално 

подпомагане 

Община 

Исперих 

10.2010-

05.2014 

1 024 

248 
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2 "Прилагане 

на 

стратегия 

за местно 

развитие на 

територият

а на МИГ – 

Исперих” 

 

ПРСР 2007-

2013 г.                

мярка 

„Прилагане 

на 

стратегиите за 

местно 

развитие” и 

мярка 

„Управление 

на местни 

инициативни 

групи, 

придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

съответната 

територия за 

местните 

инициативни 

групи, 

прилагащи 

стратегии за 

местното 

развитие”   

Развитие на 

конкурентоспособн

о земеделие чрез 

насърчаване 

модернизацията на 

стопанствата и 

повишаване на 

техническите 

знания и 

предприемаческата 

култура на 

земеделските 

стопани и заетите в 

земеделието. 

Разнообразяване на 

икономическите 

дейности чрез 

насърчаване на 

предприемаческата 

активност в 

неземеделските 

сектори на 

местната 

икономика. 

Създаване на 

стимулираща 

развитието жизнена 

среда. Укрепване 

местната 

идентичност и 

връзките в 

общността  

СНЦ                         

"Местна 

инициативна 

група 

Исперих" 

Община 

Исперих 

10.2011-

09.2015 

3 886 

000 
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УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

Таблица 80. Реализирани проекти от Община Исперих 

№ Име на проект Финансиращ 

орган/ Схема 

Кратко 

описание 

Водеща 

организаци

я 

Партньор Период 

за 

реализац

ия 

Обща 

стойно

ст  

(в лева) 

1 “Подобряване 

състоянието на 

уличната 

мрежа в 

населените 

места на 

община 

Исперих” 

ПИП ЕАД Асфалтирана 

улична мрежа и 

подобрена 

маломащабна 

инфраструктура 

по населените 

места на 

територията на 

община 

Исперих 

Община 

Исперих 

  2005 1 669 

000 

2 "Благоустроява

не на централна 

градска част на 

град Исперих” 

МТСП                            

СИФ  

Благоустроена, 

паркоустроена и 

ландшафтно 

оформена 

централна 

градска част. 

Изградени 

зелени площи с 

обособени 

спортни и 

детски кътове 

Община 

Исперих 

  04.2005-

01.2006 

389 684 

3 "Улични 

водопроводи в  

село Йонково” 

МОСВ                          

ПУДООС 

Подменени 

стари улични 

водопроводи и 

изградени нови 

по улиците на с. 

Йонково 

Община 

Исперих 

  2006 118 997 

4 "Външен 

водопровод от 

НВ 

"Лудогорци" до 

село Йонково"  

МОСВ                          

ПУДООС 

Изграден нов 

напорен 

водопровод от 

НВ "Лудогорци" 

до с. Йонково 

Община 

Исперих 

  2006 118 998 

5 "Изграждане на 

външен 

водопровод от 

НВ 

“Лудогорци” до  

с. Йонково в 

участък от км 

1,012 до обща 

водомерна 

шахта" 

МОСВ                          

ПУДООС 

Подменен стар и 

изграден нов 

напорен 

водопровод от 

НВ “Лудогорци” 

до с. Йонково 

Община 

Исперих 

  2007 167 445 
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6 "Допълнително 

водоснабдяване 

в с. Голям 

Поровец" 

МОСВ                          

ПУДООС 

Изграден и 

оборудван 

дълбок сондаж 

за допълнително 

водоснабдяване 

на с. Голям 

Поровец 

Община 

Исперих 

  2007 117 000 

7 "Изграждане на 

регионален 

център за 

привличане на 

инвестиции в 

Лудогорието” 

Програма ФАР 

2004    

BG 2004/016-

711.11.04 

Създаден 

информационен 

сайт. Обучен 

експертен екип, 

изградена 

система за 

събиране на 

данни и 

изработени 

секторни 

анализи и 

маркетингова 

стратегия 

СНЦ 

“Бизнесцент

ър - 

Исперих” 

Община 

Исперих 

11.2006-

03.2008 

44 869 

8 "СЕМЕЙСТВО

ТО ПЪРВО – 

модели за 

подкрепа на 

деца и 

семейства за 

съвместен 

живот” 

Програма ФАР 

2004 BG 

2004/016-

711.01.02 

Ремонтиран І-ви 

етаж от сграда 

на Дом за деца 

“Лудогорие”. 

Обзаведени 

пространства за 

предлагане на 

социални 

услуги. 

Формирани и 

обучени екипи 

от социални 

работници 

СНЦ                     

“Дом за 

обич и 

мечти” 

Община 

Исперих 

03.2007-

06.2008 

242 100 

9 "Цялостно 

асфалтиране на 

ул. “Марица” 

от О.К. 64 до 

О.К. 70 в с. 

Подайва, 

общ. Исперих” 

Програма 

САПАРД 

Асфалтирана 

улична мрежа, 

подобрени 

транспортно-

експлоатационн

ите качества на 

ул. „Марица” в 

с. Подайва и 

благоустрояване 

на квартала 

Община 

Исперих 

  10.2007-

06.2008 

98 791 

1

0 
"Изграждане 

столова за 

социален 

патронаж в 

с. Подайва, 

общ. Исперих” 

МТСП 

СИФ 

Микропроект № 

1501 

Изградена нова 

сграда за 

столово хранене 

и осигуряване 

на топла храна 

на патронирани 

лица и лица в 

неравностойно 

положение 

Община 

Исперих 

  04.2008-

03.2009 

390 995 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

116 

1

1 
"Реконструкци

я, ремонт и 

обновяване за 

енергийна 

ефективност на 

ОУ “Васил 

Априлов” гр. 

Исперих” 

ОП “Регионално 

развитие 2007-

2013г.”, 

схема 

BG161PO001/ 

4.1.-01/2007 

“Подкрепа за 

осигуряване на 

подходяща и 

рентабилна 

образователна 

инфраструктура

, допринасяща 

за устойчиво 

местно 

развитие” 

Обновена и 

модернизирана 

образователна 

инфраструктура 

на ОУ “Васил 

Априлов” гр. 

Исперих 

Община 

Исперих 

  10.2008-

10.2010 

718 744 

1

2 
"Достоен живот 

– шанс за по-

добро бъдеще за 

децата, лишени 

от родителска 

грижа в Дом за 

деца 

“Лудогорие”, 

гр. Исперих” 

ОП “Развитие 

на човешките 

ресурси 

2007-2013г.”, 

схема 

BG051PO001/5.

2-03 

„За по-добро 

бъдеще на 

децата” 

Повишено 

качество на 

грижите при 

отглеждане и 

възпитание на 

децата, лишени 

от родителска 

грижа в Дом за 

деца 

“Лудогорие” гр. 

Исперих и 

приложени 

комплекс от 

дейности, 

съобразени с 

индивидуалните 

им потребности 

в условия, 

близки до 

семейната среда 

Община 

Исперих 

СНЦ                     

“Дом за 

обич и 

мечти” 

06.2009-

12.2010         

138 560 

1

3 
 “Алтернатива 

за независим 

живот” 

ОП “Развитие 

на човешките 

ресурси2007-

2013г.”,схема 

BG051PO001/5.

2-01“Грижа в 

семейна среда 

за независимост 

и достоен живот 

на хора с 

различни видове 

увреждания и 

самотно 

живеещи хора” 

Подобрено 

качеството на 

живот на лица с 

увреждания и 

самотно 

живеещи хора 

чрез 

предоставяне на 

услугата 

"домашен 

помощник" в гр. 

Исперих и 24-те 

села на 

общината 

Община 

Исперих 

  06.2009-

10.2010 

96 189 
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1

4 
“Придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност за 

потенциална 

местна 

инициативна 

група на 

територията на 

Община 

Исперих” 

ПРСР 2007-

2013г., ос 4 – 

ЛИДЕР, 

под мярка 431-2 

„Придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

съответните 

територии за 

потенциални 

местни 

инициативни 

групи в 

селските 

райони” 

Подкрепа за 

създаване и 

устойчиво 

функциониране 

на Местна 

инициативна 

група на 

територията на 

Община 

Исперих по 

модела на 

ЛИДЕР. 

Подпомагане на 

процеса на 

подготовка на 

Стратегия за 

развитие на 

територията на 

Община 

Исперих. 

Активиране на 

местните 

жители и 

насърчаване 

включването им 

в процесите на 

разработка и 

прилагане на 

Стратегия за 

местно развитие 

СНЦ 

“Бизнес-

център – 

Исперих 

Община 

Исперих 

06.2009-

01.2011 

184 000 

1

5 
“Обновени 

улици – 

привлекателни 

населени 

места” 

ПРСР 2007-

2013г. 

мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на 

населените 

места” 

Договор № 

17/322/00031 от 

23.10.2009г. 

Ремонт на десет 

улици в десет 

населени места: 

1. ул. “Марица” 

с. Делчево; 

2. ул. “Ангел 

Кънчев” с. 

Тодорово; 

3. ул. “Марица” 

с. Средоселци; 

4. ул. “Дунав” с. 

Белинци; 

5. ул. “Янтра” с. 

Духовец; 

6. ул. “Хан 

Аспарух” с. 

Вазово; 

7. ул. “Мургаш” 

с. Лудогорци; 

8. ул. “Н. Й. 

Вапцаров” с. 

Старо Селище; 

9. ул. “Спартак” 

с. Малко 

Йонково; 

10. ул. “Мадара” 

с. Йонково 

Община 

Исперих 

  10.2009-

04.2012 

912 922 
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1

6 
“Рехабилитаци

я на 

обществени 

зелени площи            

в град 

Исперих” 

ПРСР 2007-

2013г. 

мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на 

населените 

места” 

Договор № 

17/322/00023 от 

23.10.2009г. 

Благоустроени 

най-гъсто 

населените 

квартали в град 

Исперих чрез 

рехабилитация 

на парковите и 

междублоковите 

пространства и 

изграждане на 

детски и 

спортни 

площадки в: 

1. кв. 38, ж.к. 

“Васил 

Априлов”; 

2. кв. 46, ж.к. 

“Васил 

Априлов”;   

3. бул. “Шести 

септември” 

Община 

Исперих 

  10.2009-

01.2013 

1 264 

274 

1

7 
 "В помощ на 

нуждаещите се - 

дейност 

"Домашен 

помощник" 

МТСП,Регионал

на програма за 

заетост "В 

помощ на 

нуждаещите се - 

дейност 

"Домашен 

помощник" 

Осигурени 

домашни 

помощници за 

потребители в 

гр. Исперих и 

селата 

Община 

Исперих 

Дирекция 

"Бюро по 

труда" 

Исперих 

04.2010-

11.2010 

31 500 

1

8 
"FoodNet-

Сътрудничеств

о за устойчиво 

икономическо и 

социално 

развитие на 

трансгранични

я регион 

Вълчелеле-

Ситово-

Исперих чрез 

насърчаване на 

взаимодействие

то между 

местните 

власти, агро-

бизнеса и 

изследователск

ите институти”  

MIS- ETC code: 

670 

ОПРР                                    

Трансгранично 

сътрудничество  

“Румъния-

България  

2007-2013г.” 

Приоритетна ос 

3, 

Ключова област 

на интервенция 

№ 1 

Договор № 

7105/ 

19.10.2010г. 

Реализирани три 

проучвания: 

иновативни 

практики в 

агробизнеса в 

трансграничния 

регион; 

разработена 

маркетингова 

стратегия за 

съвместно 

промоциране и 

участие в 

специализирани 

търговски 

изложения на 

селско 

стопански 

продукти и 

технологии; 

създадена база 

данни и 

търговска 

информация 

относно 

отглежданите 

продукти и 

култури в 

Община 

Вълчелеле 

/Окръг 

Кълъраш, 

Румъния/ 

1.Община 

Ситово                      

/обл.Силист

ра/ 

 

2.Община 

Исперих 

10.2010-

05.2012 

 

Обща 

стойнос

т: 260 

000 € 

За 

Община 

Испери

х:   

106 275 

лв. 
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целевия регион. 

Развита 

инфраструктура

та чрез: 

оборудване на 

три 

информационни 

точки за 

агробизнеса в 

трите общини 

Вълчеле, 

Ситово, 

Исперих; 

разработена 

WEB страница с 

база данни за 

агробизнеса в 

целевия регион. 

Участие на 

местния 

агробизнес в две 

селскостопански 

изложения - 

Добрич и 

Кълъраш. 

Издаден 

двуезичен 

сборник с 

материали за 

целевия регион 

1

9 
“Реконструкци

я и 

рехабилитация 

на общински 

пътища на 

територията на 

Община 

Исперих” 

ПРСР 2007-

2013г. 

мярка 321 

“Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските 

райони” 

Договор № 

17/321/00787 от 

20.12.2010г. 

Ремонт на 

общински 

пътища в 

обхвата на 

селата: 

1. RAZ 3048 

(Исперих - 

Вазово); 

2. SLS 2045 /III-

235, Окорш - 

Звенимир/ 

Паисиево - 

граница общ. 

(Дулово - 

Исперих) - II - 

23 

Община 

Исперих 

  12.2010-

11.2012 

1 586 

999 

2

0 
“Ръка за ръка – 

напред в 

бъдещето” 

ОП “Развитие 

на човешките 

ресурси 2007-

2013г.”, схема 

BG051PO001-

4.1.03 

“Интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства в 

Създадени 

условия за 

интегриране на 

деца от 

малцинствени 

етнически групи 

в ОУ “Христо 

Ботев” с. 

Лудогорци, общ. 

Исперих, обл. 

Разград чрез 

ОУ “Христо 

Ботев”с. 

Лудогорци 

1.Община 

Исперих2. 

ЦДГ “Дора 

Габе”с. 

Лудогорци 

05.2011-

05.2012 

86 039 
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образователната 

система”Догово

р № 

BG051PO001-

4.1.03-0167 от 

27.05.2011г. 

сформиране на 

полуинтернатни 

групи по 

интереси, групи 

по 

свободноизбира

ема подготовка 

и групи за 

извънкласни и 

извънучилищни 

занимания 

2

1 
“Основен 

ремонт за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

сградата на 

Дом за деца 

“Лудогорие” 

гр. Исперих” 

ПРСР 2007-

2013г.                

мярка 321 

“Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските 

райони” 

 Договор № 

17/321/00774 от 

16.06.2011г. 

Подобрена 

енергийната 

ефективност на 

Дом за деца 

"Лудогорие" в 

гр. Исперих чрез 

ремонт на 

покривна 

конструкция, 

монтаж на 

дограма PVC и 

AL, нови 

санитарни 

възли, нова 

вътрешна 

водопроводна и 

канализационна 

мрежа, монтаж 

на панелни 

радиатори, 

топлоизолация 

на фасада, 

ремонт на парна 

инсталация, 

монтаж на 

соларна 

инсталация и 

колектори 

Община 

Исперих 

  06.2011-

09.2012 

487 262 

2

2 
“Оптимизация 

на училищната 

мрежа в 

община 

Исперих” 

МОМН 

Национална 

програма 

“Оптимизация 

на училищната 

мрежа" за 

2012г.,                               

Модул 

"Оптимизиране 

на училищната 

мрежа",                           

Мярка 

"Преструктурир

ане на 

училищата и 

създаване на 

средищни 

училища на 

Обновена и 

модернизирана 

образователната 

инфраструктура 

в ОУ "Христо 

Ботев" гр. 

Исперих и ОУ 

"Христо Ботев" 

с. Лудогорци 

чрез извършени 

строително-

ремонтни 

дейности; 

доставено 

оборудване и 

обзавеждане; 

закупен 

училищен 

Община 

Исперих 

  07.2012-

02.2013 

440 050 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

121 

територията на 

общината" 

автобус за 

превоз на 

ученици  

2

3 
“Енергоефекти

вна 

рехабилитация 

на ОУ "Христо 

Ботев" гр. 

Исперих” 

МИЕТ 

“Идентификаци

я на проектни 

линии за 

финансиране 

или 

съфинансиране 

от 

Международен 

фонд Козлодуй                                               

(2010-2013)" 

Подобряване 

енергийната 

ефективност на 

сградата на ОУ 

"Христо Ботев" 

гр. Исперих  

Община 

Исперих 

  09.2012-

12.2013 

335 628 

Обща стойност на безвъзмездното финансиране 

9 746 321 лева 

 

 

Таблица 81. Текущи проекти /в процес на изпълнение/ на Община Исперих 

№ Име на 

проект 

Финансиращ 

орган/ Схема 
Кратко 

описание 

Водеща 

организац

ия 

Партньо

р 

Период за 

реализаци

я 

Обща 

стойнос

т  

(в лева) 

1 "Разкриване 

на 

“Обществена 

трапезария” 

в гр. 

Исперих” 

МТСП, 

Фонд “Социално 

подпомагане”  

Подобряване 

качество на живот 

на самотно 

живеещи лица, 

получаващи 

минимални 

пенсии, чрез 

осигуряване на 

топла храна 

Община 

Исперих 

СНЦ                     

“Дом за 

обич и 

мечти” 

12.2009-

12.2013 

104 922 

2 "Подкрепа за 

достоен 

живот" 

ОП "Развитие на 

човешките 

ресурси 2007-

2013г."  

Бюджетна линия  

BG051PO001-

5.2.09 

"Алтернативи" 

Прилагане на нов 

подход за 

предоставяне на 

услуги в семейна 

среда. 

Централизиране 

на услугата 

"Личен асистент". 

Създаване на 

възможност 

лицата с трайни 

увреждания да 

участват активно 

в планирането на 

услугата. 

Подкрепа на 

семейства, в които 

има лице с трайно 

увреждане и 

намаляване риска 

от зависимост от 

Агенция за 

социално 

подпомаган

е 

Община 

Исперих 

10.2010-

05.2014 

1 024 

248 
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институционален 

тип грижи на 

хора, нуждаещи се 

от помощ за 

обслужване 

3 "Прилагане 

на стратегия 

за местно 

развитие на 

територията 

на МИГ – 

Исперих” 

 

ПРСР 2007-2013 

г.                мярка 

„Прилагане на 

стратегиите за 

местно развитие” 

и мярка 

„Управление на 

местни 

инициативни 

групи, 

придобиване на 

умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

съответната 

територия за 

местните 

инициативни 

групи, прилагащи 

стратегии за 

местното 

развитие”   

Развитие на 

конкурентоспособ

но земеделие чрез 

насърчаване 

модернизацията 

на стопанствата и 

повишаване на 

техническите 

знания и 

предприемаческат

а култура на 

земеделските 

стопани и заетите 

в земеделието. 

Разнообразяване 

на 

икономическите 

дейности чрез 

насърчаване на 

предприемаческат

а активност в 

неземеделските 

сектори на 

местната 

икономика. 

Създаване на 

стимулираща 

развитието 

жизнена среда. 

Укрепване 

местната 

идентичност и 

връзките в 

общността  

СНЦ                         

"Местна 

инициативн

а група 

Исперих" 

Община 

Исперих 

10.2011-

09.2015 

3 886 

000 

4 "Изграждане 

на социална 

инфраструкт

ура, 

предлагаща 

услуги за 

деца в риск 

на 

територията 

на община 

Исперих" 

ПРСР 2007-2013г. 

мярка 321 

“Основни услуги 

за населението и 

икономиката в 

селските райони” 

Повишаване 

качеството на 

живот на деца и 

младежи от 

институции и 

уязвими групи от 

населението чрез 

подобряване 

достъпа им до 

алтернативни 

грижи и услуги в 

среда близка до 

семейната и в 

общността на 

територията на 

община Исперих  

Община 

Исперих 

  10.2012-

08.2014 

909 716 
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5 “Исперих - 

Разград - 

Попово: Път 

на древни 

култури и 

традиции” 

ОП “Регионално 

развитие 2007-

2013г.”, 

схема 

BG161PO001/3.2-

03/2012 

“Подкрепа за 

развитие на 

регионалния 

туристически 

продукт и 

маркетинг на 

дестинациите ІІ” 

Развитие на 

регионален 

туристически 

продукт в 

общините 

Исперих, Разград, 

Попово, основан 

на природното, 

културно и 

историческо 

наследство и 

постигане на по-

висока 

ефективност на 

регионалния 

маркетинг 

посредством 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Община 

Исперих 

Община 

Разград,                                                                                                                                                                                 

Община              

Попово 

02.2013-

02.2015 

481 830 

6 "Интегриран 

проект за 

водния 

цикъл на 

град 

Исперих” 

ОП “Околна среда 

2007-2013г.”, 

Процедура 

BG161РО005/ 

10/1.11/02/16 

“Подобряване и 

развитие на 

инфраструктурата 

за питейни и 

отпадъчни води в 

агломерации с над 

10 000 е.ж.”  

 

Увеличаване 

свързаността на 

населението към 

канализационната 

мрежа, 

подобряване 

качеството на 

подаваната 

питейна вода, 

разширяване 

достъпа до 

водната 

инфраструктура в 

гр. Исперих, 

намаляване на 

водните загуби, 

модернизиране на 

ПСОВ 

(биологично 

стъпало) и 

подобряване 

ефективността на 

ВиК системата 

Община 

Исперих 

  31 месеца 49 768 

510 

7 “Изграждане 

на център за 

отдих, 

свободно 

време и 

социални 

услуги за 

възрастни 

хора и хора с 

увреждания 

в гр. 

Исперих” 

Стратегия за 

местно развитие 

мярка 321 

“Основни услуги 

за населението и 

икономиката в 

селските райони. 

Качествени и 

достъпни услуги 

за местния бизнес 

и населението на 

територията на 

МИГ Исперих” 

Повишаване 

качеството на 

живот на 

възрастните хора 

и хора с 

увреждания в 

община Исперих 

чрез подобряване 

на достъпа им до 

социални услуги и 

услуги свързани 

със свободното 

време и отдиха 

Община 

Исперих 

  08.2013-

01.2015 
385 

929 
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8 “Рехабилита

ция и 

благоустрояв

ане на 

градски 

парк, гр. 

Исперих” 

Стратегия за 

местно развитие 

мярка 322 

“Обновяване и 

развитие на 

населените места. 

Привлекателна 

жизнена среда - 

витални селища, 

зелена територия” 

Благоустрояване 

на градския парк, 

находящ се на ул. 

"Борис Савов", 

парцел І, квартал 

138 по РП на гр. 

Исперих чрез 

рехабилитация на 

парковото 

пространство, 

изграждане на кът 

за срещи, 

комбинирана 

детска площадка и 

терен за 

организирани 

учебни 

художествено-

творчески 

занимания на 

открито ("зелено 

училище") 

Община 

Исперих 

  08.2013-

01.2015 
369 

675 

9 “Подобряван

е 

ефективност

та и 

ефикасностт

а от работата 

на Общинска 

администрац

ия Исперих” 

ОП 

“Административе

н капацитет 2007-

2013г.”, 

Приоритетна ос: I. 

Добро 

управление,  

Подприоритет: 

1.1. „Ефективна 

структура на 

държавната 

администрация” 

Бюджетна линия:  

BG051PO002/13/1

.1-07 

Изготвяне на 

функционален 

анализ на 

Общинска 

администрация 

Исперих; 

разработване на 

предложения за 

промени в 

нормативни, 

стратегически и 

др. документи и в 

устройствения 

правилник на 

общината; 

актуализация на 

Вътрешни 

правила за работа 

на общинската 

администрация за 

подобряване на 

организацията на 

работните 

процеси и 

координацията 

между звената; 

провеждане на две 

съпътстващи 

обучения за 

прилагане на 

новите правила 

Община 

Исперих 

  12 месеца 87 208 
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10 „Заедно за 

открито, 

отговорно и 

ефективно 

управление 

на община 

Исперих” 

ОП 

“Административе

н капацитет 2007-

2013г.”, 

Приоритетна ос: I. 

Добро 

управление,  

Подприоритет: 

1.3. „Ефективна 

координация и 

партньорство при 

разработване и 

провеждане на 

политики” 

Бюджетна линия:  

BG051PO002/13/1

.3-07 

Разработване и 

въвеждане на 

правила и 

методики за 

мониторинг, 

контрол и 

последваща 

оценка при 

изпълнението на 

конкретни 

политики от 

общ.администрац

ия; осъществяване 

на обобщен 

анализ на 

настоящата 

ситуация в 

община Исперих с 

цел подготовка на 

новия Общински 

план за развитие 

2014-2020г.; 

разработване на 

стратегия за 

развитие на 

туризма в община 

Исперих за 

периода 2014-

2020г.; дейности и 

мерки за 

обществено 

консултиране и 

информиране 

относно политики, 

провеждани от 

общинската 

администрация 

Община 

Исперих 

  9 месеца 76 474 

11 “Рехабилита

ция на 

общински 

пътища на 

територията 

на община 

Исперих” 

Програма за 

развитие на 

селските райони 

2007-2013г. 

мярка 321 

“Основни услуги 

за населението и 

икономиката в 

селските райони” 

Рехабилитация на 

общински пътища 

на територията на 

община Исперих”: 

-  Път RAZ 2047 с. 

Печеница – с. 

Делчево, участък 

от км 0+000 до км 

1+635; 

-  Път RAZ 1042 

граница община 

Исперих – с. 

Бърдоква, участък 

от км 7+012 до км 

7+848; 

-  Път RAZ 1042 с. 

Бърдоква – с. 

Лудогорци, 

участък от км 

8+550 до км 

Община 

Исперих 

  12.2013-

07.2015 

1 511 

212 
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10+363 

12 “Подобряван

е 

възможностт

е за 

долекуване 

на 

населението 

в Община 

Исперих чрез 

модернизаци

я на "МБАЛ 

- Исперих" 

ЕООД” 

ОП "Регионално 

развитие 2007-

2013г."  

Бюджетна линия  

BG161PO001/4.1-

05/2011 

"Подкрепа за 

реконструкция/ 

обновяване и 

оборудване на 

общински 

лечебни 

заведения в 

общини, извън 

градските 

агломерационни 

ареали”  

Осигуряване на 

подходяща, 

обновена, 

модернизирана и 

рентабилна 

инфраструктура в 

лечебното 

заведение, 

съобразена с 

действащите 

санитарно 

хигиенни и 

технически 

нормативни 

изисквания и с 

необходимостта 

от разширяване на 

услугите за 

долекуване на 

населението на 

територията на 

Община Исперих. 

Създаване на 

условия за 

социално 

включване и 

равен достъп на 

групите в 

неравностойно 

положение, с 

особено внимание 

към хората с 

увреждания и 

рисковите групи 

население. 

Община 

Исперих 

  12.2013-

12.2015 

2 013 

817 

Обща стойност на безвъзмездното финансиране 

60 619 541 лева 

 

Таблица 82. Депозирани проекти от Община Исперих 

№ Име на проект Финансиращ орган/ Схема Вх. №  Обща 

стойност  

(в лева) 

1 “Подобряване на център, 

предоставящ социални услуги за 

възрастни хора и хора с 

увреждания в гр. Исперих” 

Стратегия за местно развитие 

мярка 321 “Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони. Качествени и 

достъпни услуги за местния 

бизнес и населението на 

територията на МИГ Исперих” 

051-321/2013-2 

от 26.07.2013г. 

113 488 
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2 “Рехабилитация на обществени 

зелени площи (околоблокови 

пространства) в УПИ І от квартал 

44 по плана на жк "Васил 

Априлов" гр. Исперих, отреден за 

КЖС и озеленяване” 

Стратегия за местно развитие 

мярка 322 “Обновяване и 

развитие на населените места. 

Привлекателна жизнена среда - 

витални селища, зелена 

територия” 

052-322/2013-2 

от 26.07.2013г. 

200 667 

3 “Рехабилитация на обществени 

зелени площи (околоблокови 

пространства) в кв. 41, 42, 43, 50, 

51 по плана на ж.к. "Васил 

Априлов", гр. Исперих” 

Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013г. 

мярка 322 “Обновяване и 

развитие на населените места” 

17/322/01433 от 

20.09.2013г. 
1 942 455 

4 “Интеграция на деца и младежи с 

увреждания чрез предоставяне на 

социални услуги в община 

Исперих” 

ОП "Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013г."  

Бюджетна линия  

BG051PO001-5.2.12 "Да не 

изоставяме нито едно дете” – 

Компонент 2: Разкриване на 

социални услуги в общността”  

BG051PO001-

5.2.12-0036 от 

02.10.2013г. 

749 222 

5 “Превенция и реинтеграция на 

деца в риска” 

Финансов механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2009-2014г. 

Програма BG06 „Деца и 

младежи в риск” 

Компонент 2 „Деца в риск” 

BG06-218 от 

04.10.2013г. 

488 958 

Обща стойност на очакваното безвъзмездно финансиране 

3 494 790 лева  
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2.4. SWOT анализ. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 

за развитие на Община Исперих 

 

Силни страни Слаби страни 

Природни условия и културно-историческо наследство 

 Благоприятно географско 

местоположение на общината: 

незначителна отдалеченост от 

мощния природен фактор - р. Дунав и 

от пристанищния град Русе 

 Съхранена природна среда, богато 

биоразнообразие, наличие на 

защитени територии. 

 Наличие на плодородни земи в почти 

всички населени места в общината.  

 Значителни горски масиви - държавни 

и общински гори; 

 Много богато културно-историческо 

наследство (вкл. паметник на 

културата под закрилата на 

ЮНЕСКО) с възможности за развитие 

на туризъм 

 Добре експонирани и разпознаваеми 

отделни културни (исторически) 

пластове. 

 Недостатъчно опит в комбинирането 

на различни финансови източници и 

партньорски модели в сферата на 

управлението на културното 

наследство и културния живот; 

 Слаба обществена загриженост по 

отношение на културното наследство 

на територията  

 Отсъствие на публично-частни 

партньорства за опазване и използване 

на културния потенциал на общината 

 Неравномерно разпределение на 

туристическите посещения – 

недостатъчно популярни културни 

ценности и природни 

забележителности; 

 Необходимост от въвеждането на 

единен подход за изява на културното 

наследство, насърчаване на 

съвременната култура и 

утвърждаването на туристическия 

продукт на общината 

Човешки ресурси и социално развитие 

 Единствената общини в областта и 

една от малкото в национален мащаб 

с положителни стойности на 

механичния прираст; 

 Миграция на населението от 

общината; 

 Висок дял на безработните жени, лица 

с ниско образование и  ниска 
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 Възрастовата структура на 

населението на общината е по-

благоприятна от средната за страната 

и СЦР за планиране, с преобладаващ 

дял на млади хора. 

 Населението на гр. Исперих е с висок 

жизнен и трудов потенциал; 

 Обучението в професионалните 

училища е съобразено със 

специфичната специализация на 

икономиката в общината; 

квалификация  

 Непълна и неефективна заетост и 

използваемост на човешките ресурси 

 Ниската степен на образованост и 

квалификация на някои рискови 

групи, не позволява да се отговори на 

съвременните изисквания на пазара на 

труда  

 Нисък стандарт на живота и 

нарастваща тенденция към 

натурализация на доходите 

 Дисбаланс в жизнената среда между 

града и селото 

Икономика 

 Ръст на основните икономически 

показатели  

 Положителна тенденция и 

перспектива в развитието на селското 

стопанство 

 Диверсифицирана отраслова 

структура  

 Наличие на добър потенциал и 

аспирации за развитие на туризъм 

 Бавно навлизане на иновационни и 

високопродуктивни технологии, 

особено в малките предприятия 

 Недостатъчно опит в практикуването 

на публично-частни партньорства; 

 Недостатъчно развита бизнес 

инфраструктура; 

 Съществуващите производствени зони 

се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурно превъоръжаване 

 Липса или ограничен обхват на 

предоставяните услуги от страна на 

неправителствените структури; 

 Наличие на структуроопределящи 

производства с национално значима 

продуктова характеристика 

 Разнообразна продуктова структура 

 Недостатъчна активност на 

обществеността, НПО и 

проспериращите бизнес фирми за 

развитието на общината; 
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на преработващата промишленост 

 Суровинна обезпеченост за основните 

производства 

 Бавно навлизане на иновационни и 

високопродуктивни технологии 

 Липсват нови високотехнологични 

производства 

Селско стопанство 

 Благоприятни почвено-климатични 

условия за отглеждане на зърнени и 

зърнено-фуражни култури 

 Традиции и опит в селското 

стопанство, наличие на богат 

генофонд от култури и сортове  и 

голям процент селско население 

 Наличие на крупни арендатори и 

производители на селскостопанска 

продукция 

 Започнато възстановяване на овощни 

и лозови масиви 

 Съществен % от селскостопанската 

техника е подновена; 

 Добре развито частно 

животновъдство; 

 Нисък дял на изградените поливни 

площи, амортизирани и частично 

разрушени напоителни мрежи и 

съоръжения 

 Ограничени физически, технически и 

финансови възможности на частните 

стопани за стопанисване и 

обработване  на земеделските земи; 

 Неразработени пазари за 

селскостопанска продукция, слаба 

използваемост на пазара за животни 

 Недостатъчен обем на производство и 

търговия с пчелен мед и пчелни 

продукти, което затруднява 

ефективната реализация на 

продуктите на пчеларството; 

Туризъм 

Наличие на много природни 

забележителности и културно-историческо 

наследство (КИН) от световна величина, 

подходящи за развитие на туризъм; 

Съхранена природа и наличие на 

възможност за екотуризъм; 

Успешни  практики в организирането на 

културни прояви,  предпоставка  за развитие 

на културен туризъм 

Няма ясна идея за социализация на 

паметниците на КИН и включването им в 

реален туристически продукт; 

Недостатъчно развита туристическа 

инфраструктура в общината 

Неразвити транспортни връзки за нуждите на 

туризма; 

Недостатъчно развита материална база за 

атрактивен туризъм, в съответствие с 
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Възможности за развитие на ловен туризъм 

Наличие на обекти за развитие на селски 

туризъм. 

потенциала на общината; 

Недостатъчна квалификация в организацията 

и предлагането на туристическия продукт, в 

сферата на рекламата и маркетинга; 

Липса на собствен инвестиционен капитал на 

местните предприемачи в туризма; 

Липса на неправителствени организации с 

предмет на дейност в тази сфера; 

Техническа инфраструктура и околна среда 

 Въведената в експлоатация ЦАМТЦ-

Разград осигурява 100% 

цифровизация на междуселищните 

съобщения; 

 Изградена бизнес мрежа за 

предоставяне на високоскоростни 

съобщителни линии за достъп; 

 Добре развита ел. разпределителна 

мрежа средно напрежение с 

възможности за допълнително 

натоварване; 

 Започнал процес на битова и 

промишлена газификация; 

 Липсват крупни производствени 

замърсители на атмосферата, водите 

и почвата.  

 Не са установени земеделски земи, 

които да са трайно увредени, 

замърсени и негодни за 

селскостопанско производство 

 Разнообразие на защитени територии 

с уникални природни дадености и 

 Затруднения при поддържане на 

общинската пътна мрежа; 

 Високи цени за питейната вода; 

 Необходимост от разширение на 

мрежата високо напрежение и 

изграждане на нови подстанции 110/20 

кв 

 Ниска енергийна ефективност на 

жилищни, обществени и 

производствени сгради,  

 Нисък дял на канализираното 

население  в общината; 

 Съществуват множество 

нерегламентирани сметища и стари 

замърсявания.  

 Общината няма достатъчно средства и 

системи за контрол за ликвидиране на 

замърсяванията 
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богато биологично разнообразие 

 Запазени природни територии с 

възможност за рекреация в чиста 

естествена среда 

Възможности Заплахи 

 Членство в ЕС; 

 Новата Кохезионна политика на ЕС, 

насочена към преодоляване на 

неравенствата между регионите в 

Европа – шанс за балансиране на 

регионалното развитие в 

България;Разработване и изпълнение 

на програми, привличащи външни 

инвеститори; 

 Актуализирани за новия програмен 

период политики и стратегии, 

даващи ясни насоки за управлението 

и развитието на европейско, 

национално, регионално и областно 

ниво; 

 Разнообразните финансови 

възможности на Европейските 

фондове за период 2014-2020 г. – 

възможност за инициативи и 

инвестиции, свързани с 

приоритетните области на 

общинското развитие; 

 Новите възможности за 

трансгранично сътрудничество 

между България и Румъния; 

 Определянето на 

 Задълбочаване на миграционните 

процеси. Засилена миграция и 

продължаваща тенденция за 

обезлюдяване на по-малките градове и 

изчезване на села  

 Продължаваща централизация и 

устойчива негативна тенденция за 

небалансирано развитие на страната – 

концентрация на населението в 

няколко градски центъра; 

 Липса на времева координация в 

разработването на стратегическите 

документи на национално, регионално, 

областно и градско ниво – опасност от 

несъответствие между отделни 

документи; 

 Опасност от несъответствие между 

вече приетите стратегически 

документи в България и целите и 

допустимите дейности на забавените 

финални варианти на оперативните 

програми; 

 Продължаваща небалансирана 

национална политика с акцент върху 

приоритетно развитие и 

инфраструктурно осигуряване на 
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деинституционализацията на 

социалните услуги и въвеждането на 

дуалната система на образование 

като национални приоритети; 

 Повишеният интерес към България 

като член на ЕС при добра реклама и 

създаване на имидж са добра 

възможност за привличане на 

инвестиции и развитие на туризма; 

 Включване на най-забележителните 

обекти на територията в общ 

туристически продукт с други 

изявени  общини; 

 Нарастващ интерес към 

алтернативните форми на туризъм – 

културен, опознавателен, екотуризъм 

в национален и международен мащаб 

 Създадените традиции в селското 

стопанство, подкрепени  от 

демографските ресурси на селата, са 

добра предпоставка за създаването на 

мрежа от преработвателни 

предприятия (клъстери) с утвърдена 

търговска марка 

 Възстановяване на трайните 

насаждения с качествен посадъчен 

материал, основно в лозарството и 

овощарството и традиционни 

занаяти, типични за района 

 Възстановяване и активно ползване 

на напоителните системи 

 Изграждане на пазарна 

Южна България; 

 Задълбочаване процеса на ниска 

грамотност и несъответствие с 

повишените изисквания на пазара на 

труда при някои уязвими групи; 

 Увеличаваща се финансова зависимост 

от Републиканския бюджет; 

 Продължаващо  локално замърсяване 

от незаконни сметища около 

населените места 

 Продължаваща незаинтересованост на 

местното население по отношение на 

културното наследство 

 Динамично променящи се изисквания 

към продуктите на културния и други 

форми на туризъм, към който 

дестинацията не би могла да се 

адаптира бързо 

 Постепенно разрушаване на 

изключително ценни обекти на 

културното наследство и реална 

заплаха от унищожение на някои от тях 

или части от тях 

 Свиване на предприемаческата среда 

поради недостатъчни умения и  ниска 

предприемаческа култура  

 Бавно навлизане на икономиката на 

знанието 

 Недостатъчно развити публично-

частни партньорства 

 Задълбочаващи се икономически и 

социални различия между града и 
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инфраструктура за пласмент на 

селскостопанската продукция 

 Създаване на система за научно и 

информационно обслужване на 

селскостопанските производители 

 Предстояща подкрепа от ОПОС за 

изграждането на ключови 

екологични проекти в сферите на 

водните ресурси и отпадъците; 

 Укрепване на организациите на 

производителите и развитие на 

клъстер “фитосанитарно и 

ветеринарно обслужване” 

 Използване потенциала на 

строителството за обновление на 

инфраструктурата и създаване на 

привлекателни условия за бизнес-

предпоставка за инвестиции   

 Кандидатстване по национални и 

международни програми, 

финансиращи дейности за 

подобряване състоянието на 

околната среда 

 Използване на Структурните 

фондове и развитие на общинската 

инфраструктура 

 Развитие на концесиите като форма 

за привличане на външен капитал; 

 Инвестиции в местна 

инфраструктура, осигуряващи достъп 

до европейските инфраструктурни 

мрежи; 

селото; 

 Задълбочаване на тенденцията на 

обособяване на малки затворени 

натурални земеделски стопанства 

поради ограничени физически, 

технически и финансови възможности 

на частните стопани и липса на 

мотивация и икономически интерес за 

сдружаване; 

 Непознаване на производителите на 

стандартите за производство и 

търговия на ЕС 

 Липса на инвестиционен интерес от 

стратегически инвеститори; 

 Забавяне изграждането на водещите 

обекти от туристическата 

инфраструктура; 

 Липса на маркетингова стратегия и 

практика на местните туристически 

фирми; 

 Хроничен недостиг на финансови 

средства за доизграждане и 

поддържане на общинските пътища; 

 Продължаващ недостиг на финансови 

средства за изграждане на нова и 

поддържане на съществуващата 

инфраструктура 

 Недостатъчно добро познаване и 

използване на подходящи финансови 

инструменти за реализиране на 

инвестиционни проекти сред 

гражданите и бизнеса. 
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 Предвидена подкрепа от ОПДУ за 

насърчаване на доброто управление в 

българските общини – възможност 

община Исперих да продължи своята 

успешна политика в това 

направление; 

 Подготовка на проекти и 

кандидатстване за финансиране по 

Структурните фондове 
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2.5. Анализ на идентифицираните проблеми в Община Исперих – икономически, 

демографски, социални и инфраструктурни 

 

2.5.1. Идентифицирани икономически проблеми 

Процесите в икономическата и инвестиционната среда, протичащи в периода 2007-2013 

г. дават определено отражение върху социално-икономическия профил на община Исперих. 

Те се изразяват в  забавено развитие на икономиката, като в някои сектори и отрасли се 

наблюдава траен спад в икономическата дейност, както и в намаляване на икономическата и 

инвестиционната активност  на бизнеса 

Сериозен проблем пред фирмите от промишления сектор е свързан със свиването на 

международните пазари и вътрешното потребителско търсене под въздействието на 

икономическата криза, което се отразява негативно върху икономическите им резултати; 

Друг проблем е липсата на публично-частно партньорства в различните сектори на 

икономиката. 

 

2.5.2. Идентифицирани демографски и социални проблеми 

Естественото движение е един от основните показатели, оказващи влияние на 

динамиката на населението и неговата структура по възраст. По-висока раждаемост, в 

сравнение със средната за областта и страната, има в общините Исперих (10,7‰) 

Равнището на безработица продължава да е значително над средното за страната.  

Запазва се тенденцията на преобладаваща женска безработица, която се наблюдава от 

1991 г. Към 31.12.2013 г. броят на жените възлиза на 1105/54,6%/, от всички регистрирани в 

ДБТ. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 71% спрямо общия 

брой на регистрираните жени, като тези с основно и по – ниско образование са 66,9%  от 

групата. 

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

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са 149 – 5 % 

от всичко регистрирани, сред тях 94 – 63,1 % са жени /спрямо общия брой лица от рисковите 

групи/. 

Относителният дял на младежите  до 29 години е 15,7% от всичко регистрирани, при 

17,7%  за същия период на 2012г. Младежката безработица в рамките на региона на ДБТ има 

своя специфика, която не се променя: липса на професионална квалификация, нисък 
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образователен ценз и концентрация предимно в селата. Трудовата реализация на тази група 

2013 г. е сравнително добра – 23,6% от всичко постъпили на работа през периода са младежи 

до 29г., при 21,4% за същия период на 2012г., отбелязва ръст на запазване, което е показател 

за продължаващия процес на повишена конкурентноспособност на трудовия пазар и 

сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, въпреки 

отрицателните показатели, които я характеризират по горе. 

Запазват се високите абсолютни стойности на регистрираните безработни без 

квалификация. 

Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност 

продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за района. За 

периода  продължава да е водещ първичния пазар 

Продължаващото действие на икономическата криза и съпътстващите я признаци 

оказват влияние за намаляване броя на заетите и освобождаване на част от заетите, от всички 

отрасли, основно от търговията и услугите, процес който ще продължи и през следващите 

години с различна амплитуда. 

Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от Сектор 

„Услуги” –  806/30%/,  от отрасъл „Държавно управление” – 464(17,2%), следван от отрасъл  

“Търговия и ремонт на автомобили“- 153(5,7%). Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” - 

219/8,1%/, отрасъл “Преработваща промишленост” – 178(6,6%). 

Въпреки продължаващия процес на затихваща рецесия, местния пазар е със запазени 

относителни стойности и показва стабилност и дори ръст в обявените работни места основно 

на първичния пазар в сектора на шивашката промишленост и селското стопанство. 

Продължава да се наблюдава стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са 

освободени във връзка с временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките 

месеци отново на работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна работна 

ръка. През периода се забелязва повишаване на регистрираните, но това не оказва 

съществено влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент от 

регистрираните с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка и за 

включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на труда. 
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2.5.3. Идентифицирани инфраструктурни проблеми 

Наличието на надеждна и отговаряща на реалните потребности инфраструктура е 

съществена предпоставка за развитието, както на икономическата , така и на социалната и 

останалите сфери на обществения живот. Община Исперих се отличава с относително чиста 

околна среда – незамърсени води, въздух и почви, сравнително добре развита и поддържана 

зелена система. Идентифицираните проблеми в тази област са: 

▪ Амортизирана пътна инфраструктура; 

▪ Ниска изграденост на канализационните мрежи в населените места; 

▪ Ниска енергийна ефективност на сградите; 

▪ Големи загуби на вода по водопреносната мрежа; 

▪ Силно амортизирана водоснабдителна и канализационна инфраструктура; 

 

2.5.4. Идентифицирани проблеми в сферата на опазването на околната среда и 

управление на отпадъците 

Динамичното развитие на човешкото общество особено остро поставя проблемите за 

отпадъците като резултат от неговата дейност. 

Отпадъците са пряк замърсител на компонентите на околната среда и носят 

непосредствен риск за здравето и живота на хората. 

Нерешен напълно е проблемът с нерегламентираните сметища на различни места в 

общината. Ангажираността на населението по отношение на отпадъците се ограничава с 

подаването на жалби и сигнали за наличието на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на 

територията на общината. По-голямата част от хората все още смятат, че тяхното задължение 

за опазване на околната среда приключва със заплащането на такса битови отпадъци. 

Този проблем е в пряка връзка с ниската степен на екологично правосъзнание у 

гражданите на община Исперих /който не е изолиран случай и е валиден в национален 

машаб/. Проблемът остава нерешен въпреки провежданите кампании за увеличаване на 

информираността на населението в областта на  опазването на околната среда.  

Процесът на преодоляване на обществената отрицателна реакция спрямо програми за 

опазване на околната среда, особено когато те засягат активното участие на гражданите и 

мерки за контрол е бавен, ето защо трябва интервенцията да бъде постоянна. 

Друг проблем, чието решаване е важно е, че на територията на Община Исперих няма 

изградена и действаща система за разделно събиране на отпадъците, тъй като през м.юли 
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2013 г. „Екопак” АД е прекратила договора си с Община Исперих за развитие и експлоатация 

на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

 

2.6. Анализ на състоянието и тенденциите в развитието на Община Исперих 

2.6.1. Екология 

Напредва газификацията на гр. Исперих, което има значителен икономически и 

екелогичен ефект.  

Функционира  Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Исперих 

Исперих е със смесена канализационна система с частична степен на изграденост. 

 

2.6.2. Човешки ресурси 

Около 20 % от жителите в над трудоспособна възраст, което поставя общината в 

сравнително по-благоприятно положние от други общини на територията на СЦРП (с дял от 

населението над и около 40 % в над трудоспособна възраст) 

 

2.6.3.  Образование  

Предучилищно образование 

Структурите на предучилищното образование са добре развити. Много голямо 

несъответствие между наличните места и броя на децата, което не е изключение и се 

наблюдава и в други общини СЦР. По отношение на осигуреността с персонал - в община 

Исперих той е над средните нива /аналогично е е положение и в други общини от СЦР 

например в Бяла, Стражица, Ситово и Кубрат/, където на един преподавател се падат около и 

под 10 деца.  

Основно образование 

Мрежата от училища, предлагащи възможности за придобиване на основно 

образование също е добре развита и относително балансирана. Най-голям е броят на учащите 

в гр. Исперих, където се намират и центровете на общинската администрация. Осигуреността 

с педагогически персонал е добра. 
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2.6.4. Болнична помощ  

Болничната помощ на територията на общината се осигурява от многопрофилна 

болница по отношение на която е в процес на изпълнение проект за ремонт и ново 

оборудване,  тенденцията е добра.. 

 

2.6.5. Социални услуги 

През последните години се отбелязва постоянен ръст на предлаганите услуги, 

предоставяни в общността, най-често под формата на услугите „Социален асистент“ и 

„Домашен помощник“. Деинституционализацията на грижата и подпомагането на 

нуждаещите се в тяхната домашна среда се разглежда като основна предпоставка за 

ограничаване на тяхната социална изолация. Тези услуги се предоставят на територията на 

община Исперих. Едновременно с това инвестиции са насочени и към установяване и 

подобряване на работата на дневни центрове за подкрепа и работа с деца и младежи в т.ч. 

защитени и преходни жилища или други форми за настаняване на непълнолетни в Исперих. 

 

2.6.6. Културно и историческо наследство 

Ролята на културното и историческото наследство като фактор за устойчиво 

регионално развитие започва да придобива все по-осезателно практическо значение. В 

разработването на цялостния пакет от документи на всички нива е необходимо да бъдат 

определени цели, приоритети и инструменти относно ролята на държавата, общините, 

бизнеса и гражданския сектор при изграждането на регионални политики за запазването, 

възстановяването, развитието и използването на културното и историческото наследство 

Бъдещият ОПР на община Исперих, следва в съответствие с Регионалния план на СЦР 

да се придържа към: 

 мисията на ЮНЕСКО за насърчаване на международното и регионалното 

сътрудничество, чрез опазване и подчертаване на ролята на нематериалното и 

материалното културно наследство като източник на диалог и развитие;  

4
  и 

съвместни действия с Европейската комисия за интегрирано възстановяване на 

архитектурното и археологическо наследство
5
;  

                                                           
4
 Виж: Резолюция (98) 4 за културните маршрути  

5
 Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа 
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балансирано устойчиво регионално развитие, които са насочени към постигането на 

социално сближаване с акцент върху потенциала на културните и историческите ресурси за 

постигането на растеж и трудова заетост.  

 В разработката на регионалния план на СЦР, както в аналитичната част, така и в 

стратегията, екипът се фокусира върху някои актуални тенденции в представите и подхода 

към културното наследство. Сред тях особено значение имат неговите интеграционни връзки 

с туризма. В това отношение се очертават три тенденции, които много отчетливо са 

заложени в Европейската стратегия за развитието на Дунавския регион и по-конкретно в 

инициативите и плана за действие: културното и историческото наследство разширява своето 

съдържание, като обхваща освен паметниците на културата, още и други ценности: 

традиционни практики, социални събития и традиции, местни обичаи, занаяти и др., 

формиращи единната културна среда; то разширява своя териториален обхват, за да включи 

ценности на все по-високи равнища: исторически градове, културни пейзажи, културни 

маршрути - с локален, национален, и общоевропейски обхват; то се изявява не само като 

духовна ценност, която трябва да се опазва, но и като уникален ресурс, който може и трябва 

да се използва за устойчиво развитие, по правилата на икономическото сътрудничество и 

законите на пазара. Като основен инструмент за това се очертава именно културният 

туризъм, който е важен компонент на стратегическите части на всички планови документи за 

развитието през следващия планов период.  

 

2.6.7. Съществуващо положение и потенциали 

На територията на община Исперих има културни и исторически забележителности на , 

а някои от тях са уникални като носители на информация както за бита и културата на 

района и България, така и за развитието на целия балкански регион. Тази територия има 

многовековна и бурна история, била е кръстопът в движението на различни племена и 

народи. Ето защо тя притежава богато културно и историческо наследство – паметници с 

регионално, национално, международно и дори световно значение като Свещарската 

гробница. 

Потенциалът на богатото културно и историческо наследство на общината е съществен 

елемент от националното културно многообразие; то има важен принос за националната 

идентичност, особено в контекста на европейската интеграция;  
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е безценен ресурс за устойчиво икономическо 

и социално развитие, особено чрез прилагането на иновативен подход към културния 

туризъм в духа на Международната харта за културния туризъм;  

създават нови големи възможности за засилване на ролята на културното наследство за 

насърчаване на развитието и диалога в региона и извън него;  

правилен контекст ще подчертае значението на региона и неговия принос към националното 

и европейското културно наследство;  

умения, както и на движими културни ценности са довели до създаването на уникална мрежа 

от културни коридори и културни пътища, които заслужават да бъдат разкрити, съхранени, 

устойчиво използвани и популяризирани; 

Културното и историческо наследство на са предпоставки за ефективното развитие на 

туризма. 

Перспективна насока би било подчертаното внимание към богатия културно-

исторически потенциал на района и неговото пълноценно практическо усвояване. 

Община Исперих има уникалната възможност да съчетае културен с екологичен и 

селски туризъм, което при добро планиране и управление може да допренесе за 

икономическото развитие на общината. 

 

2.6.8. Интегрирано градско възстановяване и развитие 

Основните причини, поради които в рамките на ОПРР 2007-2013 г. се финансира 

разработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие са 

необходимостта от интегриране на секторните политики, политиката за регионално развитие 

и устройственото планиране на местно ниво; необходимостта от повторно използване и 

възстановяване на непълноценно използвани теренни ресурси в градовете; и необходимостта 

от концентрация на ограничени налични инвестиционни ресурси.  

С оглед постигане балансирано устойчиво развитие на територията на Северен 

централен район в Регионалния план за развитие се изразява становище, че подходящо чрез 

инструментите на политиката за регионално развитие да бъдат подкрепени и някои 

градове в селските райони, които се явяват центрове за предоставяне на публични и 
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бизнес услуги за населението обитаващо по-малките населени места в селските райони 

като изрично е посочен гр. Исперих. Такива за СЦР освен Исперих са Павликени, Елена, 

Трявна и Тутракан. Чрез укрепването и разширяването на икономическите, социалните и 

административните функции на тези градове ще се въздейства за стабилизиране на 

демографските процеси и ще се ограничи обезлюдяването на малките населени места. 

 

2.6.9. Периферност и урбанизация  

За целите на настоящия анализ, прилагаме възприетите от НСРР три основни групи 

територии – силно урбанизираните, централни територии с интензивно социално-

икономическо развитие, слабо урбанизираните периферни територии със затруднено 

социално-икономическо развитие, и неурбанизираните природни територии, които трябва да 

бъдат съхранени. 

Основният критерий, по който според методологията на НСРР 2012-2022 г. и НКПР са 

определени централните и периферните общини е транспортната достъпност до градски 

център от трето и по-високо ниво. 

Според дефиницията на НСРР централните силно урбанизирани територии са 

определени като места за генериране на растеж. Общините с центрове до трето ниво и някои 

от четвърто ниво са отнесени към категорията централни територии. В урбанистичните 

центрове е концентрирана активна социално-икономическа дейност с оглед постигане на 

общонационален растеж. 

Периферните слабо урбанизирани територии се определят като изостанали райони за 

целенасочено подпомагане – селски, планински, гранични. Общините с центрове от четвърто 

и пето ниво, които нямат лесен достъп до градове по-високо ниво са отнесени към тази 

категория. В тези общини са необходими мерки за подпомагане изоставането в социално-

икономическото развитие и жизнения стандарт.  

С оглед изясняване на характеристиките на общините на територията на района, в 

Регоналния план на СЦР са дефинирани следните подкатегории на двете основни категории, 

идентифицирани в НСРР: 

– общините Русе и Велико 

Търново – Горна Оряховица;  

– общините Габрово, Силистра, 

Разград и Свищов;  
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– Севлиево, Дряново, Трявна, 

Лясковец, Златарица, Елена, Иваново, Сливо поле, Ветово, Цар Калоян;  

– Сухиндол, Павликени, Полски 

Тръмбеш, Стражица, Бяла, Две могили, Кубрат, Завет, Исперих, Самуил, Лозница, Дулово, 

Алфатар, Кайнарджа;  

– Тутракан, Главиница, Ситово, Ценово, 

Борово; 

Исперих попада в категорията Периферни територии, с предимно селски характер 

заедно с Сухиндол, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Бяла, Две могили, Кубрат, 

Завет, , Самуил, Лозница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа; 

 

Центрове и оси на пространствено развитие 

Основните градивни елементи на макро-пространствената структура са полюсите на 

растеж - урбанистичните центрове от различен ранг в полицентричната урбанистична мрежа 

на страната. Между тях се развиват линейните връзки, представени чрез транспортните и 

инфраструктурните коридори, културните коридори, био-коридорите и „сините“ коридори 

по поречията на големите реки, важни за опазване на биологичното разнообрази 

 

Полюси на растеж 

В аналитичната част на разработваната в момента НКПР, експертният екип е определил 

7 категории, по които са класифицирани центрове в България по вид и значимост: 

административно-обслужващи, центрове на медицинското обслужване, образователни, 

културни, транспортни, икономически и туристически центрове. 

Системата от полюси на растежа в СЦР се представя от следните йерархични нива:  

 – центрове с национално значение: Второто ниво от центрове с 

национално значение на територията на СЦР се формира от Русе и триградието Велико 

Търново + Горна Оряховица + Лясковец. Велико Търново със своето съвременно развитие се 

изявява като град от такава категория, който може да дублира центъра Русе.  

– центрове с регионално значение – в територията на областите: За СЦР 

това са Габрово, Разград, Силистра (областни центрове) и Свищов, който играе допълваща 

роля, като стабилно развиващ се град.  
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– с микрорегионално значение – в територията на групи 

общини: За СЦР това са Дряново, Севлиево, Трявна, Елена, Лясковец, Павликени, 

Бяла, Исперих, Кубрат, Дулово и Тутракан. Тези градове са бивши околийски центрове 

с относително стабилно развитие и имат важни обслужващи функции за съседните малки 

общини.  

– много малки градове и села, центрове на общини. На територията на 19 

общини в СЦР това са техните административни, стопански и обслужващи центрове за 

населението на местно ново.  

 

Синхронизиране на предвижданията на общината с раздел „Насоки за бъдещо 

териториално развитие на СЦР“ 

 

Развитие на периферните територии  

Ключова роля за развитието на периферните и селските територии на СЦР имат някои 

градове, определени в НКПР като градове от ІV ниво като Павликени, Елена, Трявна, 

Тутракан и Исперих. Чрез тях се постига балансирано и равномерно покритие на 

територията на СЦР с градски центрове, в които са фокусирани важни икономически, 

социални и административни функции, включително в рамките на селските райони. В 

селските територии, повече или по-малко отдалечени от големите градове, е необходимо да 

се осъществява стимулиране на развитието на малките градове, чието разположение е 

достатъчно равномерно.  

Политиките за развитие на селските райони и малките градове в тях трябва да бъдат 

насочени към разнообразяване на структурата на селскостопанската заетост и към създаване 

на нови връзки град – село. Подходящо ще бъде да се насърчават малките градове в 

предоставянето на услуги за техния селскостопански хинтерланд и в разкриването на малки 

и средни предприятия, свързани със селскостопанското производство. Близостта на малките 

градове до селата е фактор, който трябва добре да се използва в бъдеще, тъй като създава 

възможности за подобряване връзката град-село и за превръщането на малките градове в 

опорни центрове на селищната мрежа, обслужващи селската местност. Взаимодействията 

между града и селото са от стратегическо значение за повишаване на 

конкурентоспособността на селските райони (Това е в унисон с общоевропейската политика 

за устойчиво развитие и устройство на Европейския континент, в която се обръща особено 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

146 

внимание на малките градове в селска местност и на засилване на връзките на селските 

ареали с градските центрове. Но трябва да се има предвид, че има голямо разнообразие на 

регионални ситуации, което зависи от специфичната фаза на цикъла на урбанизация в дадена 

страна, а също и от много други фактори и местни особености.). Подходящо е също така да 

се стимулира разкриването на малки и средни предприятия и за неземеделски дейности в 

селските райони. Чрез стимулиране на неземеделския бизнес в селските райони ще се 

допринесе за разнообразяването на икономиката в селските райони, която е силно зависима 

от земеделието, ще се повиши конкурентоспособността и потенциала за създаване на заетост 

на тези райони. В настоящия програмен период се забелязва много висок интерес към мярка 

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ПРСР, която е насочена 

към микропредприятия, които развиват неземеделски дейности. 

 

2.6.10. Развитие на природните територии  

В природните територии е необходимо прилагане на активна стратегия за опазване на 

природното наследство и за разширяване обхвата на защитените природни територии. Това 

може да се съчетае успешно със защитените зони на хабитатите по Натура 2000. Към 

защитените територии е необходимо да се добавят и някои територии за превантивна 

териториално-устройствена защита, каквито са териториите над горната граница на гората в 

планините, дунавската крайбрежна ивица, някои характерни крайречни, горски и полски 

ландшафти. Свързването на екологичните, ландшафтните и културни ценности на регионите 

в мрежи се подкрепя в европейската политика за Териториален дневен ред на ЕС 2020. 
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2.7. Административен капацитет и управление 

2.7.1. Административна структура и организация на Общинска администрация – 

Исперих 

 

Структура и организация на работата 

Структурата и функциите на общинска администрация в Исперих не се различават 

съществено от наложената в национален план организационна структура на българските 

общини. Това се обосновава с правната основа, регулираща дейността на органите на 

изпълнителната власт на местно ниво.  

Националната правна рамка, която е детерминираща за вида и функциите на 

общинската администрация е обобщена по - долу: 

 

Таблица № 83 

№ Име на акта 
Дата на обнародване, 

изменение и допълнение 

1. Конституция на Р България 

В сила от 13.07.1991 г. Обн. ДВ. 

бр.56 от 13 Юли 1991 г., 

последно изм. ДВ. бр.12 от 6 

Февруари 2007 г. 

2. 
Закон за административно – териториалното 

устройство на Р България 

Обн. ДВ. бр.63 от 14 Юли 1995 

г. изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014 

г. 

3. 
Закон за местното самоуправление и местната 

администрация 

В сила от 17.09.1991 г.  

Отразена деноминацията от 

05.07.1999 г. Последно изм. и 

доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014 г. 

4. Закон за администрацията 

Обн. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 

1998г. Последно изм. ДВ. бр.19 

от 5 Март 2014 г. 

5. 
Закон за административните нарушения и 

наказания 

Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 

1969г. Последно изм. ДВ. бр.77 
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от 9 Октомври 2012г., доп. ДВ. 

бр.17 от 21 Февруари 2013 г. 

6. Закон за достъпа до обществена информация 

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г. 

Последно изм. ДВ. бр.39 от 20 

Май 2011 г. 

7. Закон за общинската собственост 

Обн. ДВ. бр. 44 от 21 Май 1996 

г. Последно изм. ДВ. бр.109 от 

20 Декември 2013 г. 

8. Закон за общинския дълг 

Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005 

г. Последно изм. и доп. ДВ. бр. 

15 от 15 Февруари 2013 г. 

9. Закон за държавния служител 

Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 

г. Последно изм. ДВ. бр.68 от 2 

Август 2013 г. 

10 

Закон за общинските бюджети/ 

Закона за публичните финанси - ДВ, бр. 15 от 15 

февруари 2013 г., в сила от 01.01.2014 г. 

Обн. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998 

г., отм. ДВ. бр.15 от 15 

Февруари 2013 г. 

11. Специализирани административни актове, които определят дейността на общините в 

различни сектори  като напр. Закон за местни данъци и такси, Закон за водите, Закон за 

горите, Закон за обществените поръчки, Закон за концесиите и т. н. секторно 

законодателство и подзаконови нормативни актове, от които произтичат конкретни права и 

задължения на общинска администрация и др. 

12. Кодекси 

13. Международни конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с които е 

свързана работата в конкретен соцално-икономически сектор напр. права на човека, 

културно наследство и т.н. 

 

В този смисъл административната структура на община Исперих отразява и е 

хармонизирана с нормативната уредба, която предполага, че задължително съществува 

следния базов вариант.  
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Човешки ресурси 

Като цяло може да се каже, че наличният човешки ресурс количествено отговаря на 

структурата на общинската администрация, което създава предпоставка за обезпечаване на 

всички работни процеси. Възможните оптимизации на структурата са в посока на 

привличане на стажанти, от които в последствие да се прави подбор на бъдещи кадри за 

администрацията, както и на временно наети не само в регулярните сфери като чистота и 

социални дейности, но и във временни звена за управление на проекти. 

Повишаването на квалификацията на персонала е динамичен процес, отговарящ на 

потребностите от развитие на специфични знания и умения и натрупване на експертиза. 

Препоръчително е да се извърши одит на човешкия ресурс на общинската администрация, 

като аналитично се проследят нивата на текучество на служителите, средната възрастова 

граница, образование и каква част от вече обучените служители напускат администрацията, 

биват съкратени, уволнени или пенсионирани. Този анализ следва да се съвмести с 

проучване на потребностите на администрацията от обучение. Въз основа на тези данни, 

както и на данните от атестациите на служителите и годишните планове за обучение, може 

да се провежда цялостната политика за управление на човешкия ресурс на администрация. 

От друга страна, одитирането на човешките ресурси дава възможност да се прецени 

необходимостта от допълнителен ресурс и външна експертиза, да се вземат адекватни 

решения по отношение на структурни и функционални промени в администрацията, да се 

оптимизира разпределението на отговорности и правомощия и тяхното обвързване с 

динамиката на квалификационните изисквания за съответните длъжности. 

Община  

Кметство 

Населено 
място 
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Това дава възможност през новия програмен период да се планират конкретни 

хоризонтални мерки, които да са насочени към развитие на човешкия ресурс на общинската 

администрация като гарант за по-добро управление и предоставяне на услуги за местната 

общност. В тази посока биха могли изцяло да се използват възможностите, които се очертава 

да предоставя Оперативна програма „Добро управление”, която в един от предвидените 

приоритети планира да включва мерки, насочени към развитие на гъвкава и адаптивна 

структура на администрацията и усъвършенстване на политиките за развитие на човешките 

ресурси. 

Техническа осигуреност на работата на общинска администрация Исперих 

Предвид тенденцията за разширяване на електронните услуги, които администрацията 

предоставя или ползва, работата с електронни подписи, развитието на системи за управление 

на проекти и мониторинг, както и тенденциите в развитието на комуникационните мрежи, 

интегрираните решения, информационната сигурност и мобилните устройства може да се 

предвиди, че техническото осигуряване, обновяване и развитие ще се превърне в 

хоризонтален приоритет. Основна пречка при осигуряването на адекватен отговор на 

технологичните промени в средата е липсата на достатъчен ресурс за технологично 

обновяване на административните структури, като това не е изолиран проблем на 

конкретната общинска администрация, а се наблюдава в национален мащаб. Следва също 

така да се отбележи, че развитието на технологиите води до промени в начина на рутинно 

извършваните дейности от служителите в администрацията, което изисква хармонизиране на 

процеси и процедури, а в някои случаи и обучение. 

Действащи нормативни актове и правилници (вътрешни правила) в община 

Исперих 

Най-важен и определящ за дейността на общинска администрация е Устройственият 

правилник. Действащият такъв в община Исперих е от 14.07.2012 г. и изчерпателно обхваща 

йерархичната структура на общината и спецификата на функциите на всички нейни 

елементи. Качеството на описаните функции и стандартите за поведение и работа са добре 

защитени от други два вътрешни документа – Харта на клиента и Етичен кодекс. 

Стратегия за управление на  риска в Община Исперих 2012 - 2016 г. (утвърдена със 

Заповед № 813/03.08.2012 г.)  определя задължителни етични норми за поведение 

на служителите от Общинската администрация Исперих и има за цел да укрепва 
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общественото доверие в морала и професионализма на общинските служители и да 

повишава престижа на общинската администрация, ограничавайки риска. 

И двата документа са важни за администрацията не само поради налагането на 

определени стандарти за качество и етика във взаимоотношенията с външни субекти, но и 

защото са основополагащи за развитието на организационна култура, процес който тепърва 

започва да се случва в българските общини. Наличието на определено ниво на 

организационна култура в община Исперих подсказва не само за адекватност на 

управлението към съвременните тенденции и разбирания за администрациите, но и 

предпоставя създаването на условия за самоидентификация на служителите с целите на 

организацията, съпричастно и споделеност, което в дългосрочен план оказва влияние върху 

качеството на работа и възможностите за сформиране на ефективни екипи. 

Оперативната дейност на общинската администрация в сферата на обществените 

поръчки е стриктно, подробно и надеждно документирана чрез вътрешни правила за 

възлагане на обществени поръчки от 2013 г. като този инструмент разписва цялостния 

процес и съставящите го процедури, които отделните звена в администрацията могат или 

трябва да извършат с оглед на спазването на разпоредбите за Закона за обществените 

поръчки. Наличието на подобен документ, който да не е формално разработен осигурява не 

само добра организация на процеса на възлагане на услуги, доставки или строителство, но и 

висока степен на прозрачност на избора на изпълнители и минимизиране на  грешки и 

условия за корупционни практики. 

 

Политики, програми, проекти и инициативи. общински бюджет /2007-2013/ 

Действащи стратегически и планови документи 

Основният стратегически документ на община Исперих е Общинският план за развитие 

за периода 2007-2013 г. Първоначалният план е изготвен през 2005 г. Този факт е определящ 

за реализуемостта на плана, тъй като последните версии на Националната стратегическа 

референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013 г. са публикувани едва в 

края на 2006 г. т. е. хармонизирането на местните политики с националните е било 

относително слабо, поради липсата на реална възможност да бъде изпълнено. Този проблем 

обаче не е специфичен за Община Исперих, а се наблюдава в национален мащаб, тъй като 

въвеждането на планиране на общинско ниво става с първата версия на Закона за регионално 

развитие, който е приет през 2004 г. и разпорежда общините да изготвят плановете си в 
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едногодишен срок. Тази специфика е преодоляна с разработването на Актуализация на 

Общинския план за развитие на община Исперих за периода 2007-2011 г. Актуализираният 

общински план е осигурил предпоставките за съответствие между променящите се 

приоритети от по-високите нива на планиране, включително и общоевропейските политики, 

и развитието в рамките на община Исперих. 

В първоначалната версия на общинския план от 2005 г. липсват хоризонталните 

политики, предвидени са интервенции в сфери, в които общината разполага с малки 

възможности и косвено влияние за намеса като напр. пазар на труда. Планът разполага с 

листа от индикатори, без да е разработена система за мониторинг и да е защитен конкретния 

набор от индикатори за въздействие и резултат, които ще бъдат наблюдавани, източниците 

на информация за тях, периода на наблюдение и отговорната структура, която да извършва 

докладването. Логично поради описаните по-горе причини общинският план от 2005 г. няма 

идентифицирани източници на финансиране в описанието на всяка мярка и има по-скоро 

пожелателен характер, напътстващ работата на администрацията в отделните сектори, но не 

и създаващ условия за интегрирано развитие. Както беше отбелязано вече, това обаче не е 

изолиран проблем на община Исперих, а подобни пропуски в планирането се наблюдават с 

малки изключения при всички общини в страната. Те са коригирани с актуализацията на 

общинските планове, която за община Исперих завършва с качествено нова версия на плана 

през 2011 г. 

Освен гореизброените документи, които са определящи за политиките, провеждани на 

територията на Община Исперих, през периода 2012-2013 г. общината е разполагала със 

Стратегия за управление на риска.  

Към момента общината има действаща Стратегия за разпореждането с общинска 

собственост 2012-2015 г. , Приета с решение № 38 по Протокол № 8/06.03.2012г. на ОбС – 

Исперих. Предвид факта, че общинската собственост е основен ресурс, планирането на 

разпореждането с него, създава условия за добро, ефективно управление.  

Проблеми и препоръки: 

 Препоръчително е да се извърши одит на човешкия ресурс на общинската 

администрация; 

 Възможните оптимизации на структурата са в посока на привличане на стажанти, от 

които в последствие да се прави подбор на бъдещи кадри за администрацията; 
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 В програмните документи на общината са слабо застъпени проблемите, нуждите и 

възможностите за развитие на човешките ресурси в общинска администрация, като  

повишаването на административния капацитет не се обвързва конкретно със повишаването 

на квалификацията и уменията на служителите в общинска администрация; 

 Въпреки многообразието и доказания капацитет на значителната част от НПО, все 

още се забелязват липси или недостатъчно предлагани услуги; 

 Ограничено използване на схеми извън оперативните програми, както и 

недостатъчно стимулиране на партньорските проектни инициативи. 

 

Потенциали: 

 Административната структура на община Исперих е хармонизирана с 

нормативната уредба; 

 Структурата разполага с относителна адаптивност към измененията на външната 

среда; 

 Осигуреност със правилници и документи, поддържащи високо качество на 

извършваните от общинската администрация функции; 

 Наличния човешки ресурс количествено отговаря на структурата на общинската 

администрация, което създава предпоставка за обезпечаване на всички работни процеси; 

 Лидерство на общината по отношение на предоставяните електронни услуги. 

Налична основа и бъдещи планове за подобряване обслужването на населението и за 

дигитализация на електронните услуги и развитие на е-община;  

 Приоритетите набелязани в актуализацията на общинския план от 2011 г. са 

дългосрочни и могат да надхвърлят плановия период, което означава в следващ планов 

документ да бъдат надградени и доразвити, съобразно степента на реализация и конкретните 

потребности на общината; 

 Община Исперих регистрира висока степен на проектна активност по отношение 

на работата по действащите оперативни програми през периода 2007-2013 г. и балансирано 

финансово управление на общинските финанси. 

  



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

154 

3. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT- анализът е широко популярна техника от стратегическото управление, 

разработена от Алберт Хъмфри. Анализът разглежда четири фактора, които идентифицират 

проекта, продукта или организацията, на които са приложени. 

 

 
Положително 

влияние 

Отрицателно 

влияние 

Вътрешна 

среда 
Плюсове Минуси 

Външна 

среда 
Възможности Опасности 

 

Елементи 

 Плюсове (Strengths) - какви са силните страни на анализирания обект. Когато става 

дума за компании, ключовите компетенции автоматично се превръщат в плюсове. 

 Минуси (Weaknesses) 

 Възможности (Opportunities) - като възможности могат да се разглеждат 

продуктите, които се получават от матрицата на Ансофф и някои от факторите в ПЕСТ 

анализа. 

 Опасности (Threats) - При анализа на опасности за определен продукт или бизнес 

много полезен може да се окаже моделът на Портър или ПЕСТ анализа. Самите 

идентифицирани опасности, от своя страна, могат да помогнат за планиране на рисковете. 

 

Разширен SWOT 

Често следваща стъпка след SWOT - анализа е така нареченият разширен SWOT - 

анализ, в който се разглеждат различните стратегии за управление на комбинации от 

вътрешни и външни фактори. 
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SWOT 

анализ 

ВЪТРЕШНА СРЕДА 

Плюсове 

(S) 

Минуси 

(W) 

В 

Ъ 

Н 

Ш 

Н 

А 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Възможности 

(O) 

S-O-Стратегии: 

Използване на 

възможностите за 

реализация на плюсовете 

W-O-Стратегии: 

Унищожаване на слабости за 

създаване на нови 

възможности 

    

    

    

    

    

 ПОЛОЖИТЕЛНИ ФАКТОРИ  ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТОРИ 

 СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

 
Благоприятно съчетание на природни 

богатства (разнообразен релеф, води, 

почвено многообразие, земеделски и горски 

фонд) – предпоставка  за балансирана 

функционална и икономическа структура; 

 

Ненапълно усвоен потенциал на 

земеделските територии и 

селскостопанските дейности в общината. 

Нисък дял на площите с трайни насаждения 

и лозя. Напълно изоставено поливно 

земеделие; 

Съхранени културни ценности от различни 

епохи – символи на античността 
 

Голям брой културни ценности в риск от 

физическо разрушаване или загуба на 

автентичност; 

Добре експонирани и разпознаваеми 

отделни културни (исторически) пластове, 

свързани помежду си и разположени сред 

великолепна природа; 

 

Недостатъчно опит в комбинирането на 

различни финансови източници и 

партньорски модели в сферата на 

управлението на културното наследство и 

културния живот; 

Концентрация на древни забележителности;   

Неравномерно разпределение на 

туристическите посещения – недостатъчно 

популярни културни ценности и природни 

забележителности в перифериите на 

общината; 

Част от културното наследство на 

Югоизточна Европа и Световно  културно 

наследство. 

 

Необходимост от въвеждането на единен 

подход за изява на културното наследство, 

насърчаване на съвременната култура и 
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утвърждаването на туристическия продукт 

на общината; 

Наличие на фактори за икономически 

растеж, основан на съвместно и допълващо 

се развитие на трите икономически сектора;  

 
Наличие на висок дял икономически 

неактивно население и особено в селата; 

Положителна тенденция и перспектива в 

развитието на селското стопанство (зърнени 

култури, трайни насаждения, лозя, 

зеленчуци); 

 

Трайна тенденция за намаляващ брой на 

учениците и негативна прогноза за бъдещо 

закриване на училищни паралелки и 

училища; 

Съхранена водеща роля на сектор 

индустрия, с подчертани машиностроене, 

електротехника и хранително-вкусова 

промишленост; 

 

Недостиг на ресурси и инициативи за 

стимулиране на читалищната дейност и 

културния живот в селата от общината; 

Лидерство на сектор услуги, с устойчива 

общинска политика за формиране и 

популяризиране на уникален местен 

културно-туристически продукт, добри 

предпоставки за транспорт и логистика;  

 

Неравностоен достъп до здравно 

обслужване – концентрация на ОПЛ в 

общинския център и отдалеченост на 

редица села до извънболнична помощ; 

Добре функциониращи търговски 

дружества с общинска собственост, които 

осигуряват първостепенни публични 

услуги; 

 

Ниска енергийна ефективност на жилищни, 

обществени и производствени сгради, 

допълнена от незначително използване на 

ВЕИ; 

Достигнато по-високо образователно ниво 

спрямо страната при тенденция за 

повишаване на образователното равнище; 

 

Ненапълно използвани възможности за 

ангажиране на стажанти и временно заети в 

общинската администрация; 
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  Осигурена общинска нормативна и 

стратегическа рамка (стратегии, програми, 

наредби) за предоставянето на здравни и 

социални услуги, висока активност в 

разработването на проекти в тези сфери, 

вкл. и партньорски; 

 

Липса или ограничен обхват на 

предоставяните услуги от страна на 

неправителствените структури; 

Ценни защитени зони, защитени територии 

и горски фонд. Припознат приоритет за 

опазване на околната среда и развитие на 

екотуризъм; 

 
Недостатъчно опит в практикуването на 

публично-частни партньорства; 

Лидерство по отношение предоставянето на 

електронни услуги. Устойчива политика за 

оптимизиране на управлението и 

обслужването на населението в община 

Исперих 

  

Осигуреност с правилници и документи, 

поддържащи качеството и етиката във 

функционирането на общинската 

администрация; 

  

Многообразие, капацитет и активност на 

неправителствения сектор; 
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 ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 
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  Засилена миграция и продължаваща 

тенденция за обезлюдяване на по-малките 

градове и изчезване на села; 
  Недобра национална политика в сферата на 

железопътните превози и влошаване 

състоянието на железопътния транспорт в 

България; 

Съседни общини с богато културно 

наследство – възможности за формирането 

на общ регионален културно-туристически 

продукт с фокус община Исперих; 

 Недостатъчно опит и доверие в 

реализацията на партньорски проекти – 

неоптимално взаимодействие между 

отделни общини и между общинските 

власти, бизнеса и НПО; 

Новата Кохезионна политика на ЕС, 

насочена към преодоляване на 

неравенствата между регионите в Европа – 

шанс за балансиране на регионалното 

развитие в България; 

 Продължаваща централизация и устойчива 

негативна тенденция за небалансирано 

развитие на страната – концентрация на 

населението в няколко градски центъра; 

Актуализирани за новия програмен период 

политики и стратегии, даващи ясни насоки 

за управлението и развитието на 

европейско, национално, регионално и 

областно ниво; 

 Липса на времева координация в 

разработването на стратегическите 

документи на национално, регионално, 

областно и градско ниво – опасност от 

несъответствие между отделни документи; 

Разнообразните финансови възможности на 

Европейските фондове за период 2014-2020 

г. – възможност за инициативи и 

инвестиции, свързани с приоритетните 

области на общинското развитие; 

 Опасност от несъответствие между вече 

приетите стратегически документи в 

България и целите и допустимите дейности 

на забавените финални варианти на 

оперативните програми; 

 

 Продължаваща небалансирана национална 

политика с акцент върху приоритетно 

развитие и инфраструктурно осигуряване на 

Южна България за сметка на Северна; 

Определянето на деинституционализацията 

на социалните услуги и въвеждането на 

дуалната система на образование като 

национални приоритети; 

 Ограничени финансови ресурси за 

стимулиране на селата в общини, чиито 

центрове са градове от 1 и 2 ниво; 

Предстояща подкрепа от ОПОС за 

изграждането на ключови екологични 

проекти в сферите на водните ресурси и 

отпадъците; 

 Влошаване на демографската криза на 

национално ниво, намаляване на броя на 

учениците, хората в трудоспособна възраст 

и увеличаване броя на хората с увреждания; 

Предвидена подкрепа от ОПДУ за 

насърчаване на доброто управление в 

българските общини – възможност община 

Исперих да продължи своята успешна 

политика в това направление; 

 Политическа нестабилност, противоречия и 

конфликти на национално и наднационално 

ниво. Периодична смяна на състава на 

национални институции във връзка с 

мандатни промени; 

 

  



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ И ИНСТРУМЕНТИ  
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4.1. Подход за изработването на стратегията 

За формулирането на стратегическата част е разработен подробен модел, обединяващ 

резултатите от проведения анализ и прилежащата му оценка /синтезен SWOT анализ и 

пресичане на SWOT компонентите/, разнообразните мнения от проведените публични срещи 

и попълнените анкети, както и основните насоки от действащите нормативни и 

стратегически документи. Всеки от посочените компоненти е сведен до списък от ключови 

приоритети в развитието на община Исперих, обединени в общ набор от ключови теми за 

развитие. На основата на ключовите теми е построeна и цялата стратегия за развитие на 

общината. 

Пресичане на компонентите на SWOT анализа 

Комплексният анализ на състоянието в общината завършва със синтезен SWOT анализ, 

отбелязващ силните и слабите страни на развитието, заедно с възможностите и заплахите от 

прилежащия регионален и национален контекст. Четирите компонента са пресечени 

помежду си – за оползотворяването на силните и овладяването на слабите страни се 

използват условностите на външните характеристики /възможностите и заплахите/. 

Получават се четири пресичания, които отговарят на въпросите: 

 как можем да надградим силните и преодолеем слабите страни съобразно 

възможностите от външната среда; 

 как можем да подчертаем силните и преобразуваме слабите страни съобразно 

заплахите от външната среда. 

 

ПРЕСИЧАНЕ  СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

/КАК МОЖЕМ ДА 

НАДГРАДИМ 

СИЛНИТЕ И 

ПРЕОДОЛЕЕМ 

СЛАБИТЕ СТРАНИ 

СЪОБРАЗНО 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ОТ ВЪНШНАТА 

СРЕДА/ 

 Развитие на транспортни и 

логистични дейности, 

организирани около 

предстоящото инфраструктурно 

изграждане на Северна България; 

 

Активизиране на 

междуобщинското 

сътрудничество  

 
Формиране на икономически 

клъстери между икономически 

субекти от различни отрасли в 

Исперих  

 

Съвместни инициативи за 

регламентирано опазване и 

социализация на културно 

наследство между съседни 

общини; 

 Доразвитие на регионален 

туристически продукт, съобразно 

позицията и наследството на 

община Исперих и даденостите на 

 

Изява на забележителностите на 

селата, църквите и читалищата 

като част от местния и 

регионалния туристически 
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съседните общини; продукт; 

 Фокусиране и адекватно 

разпределение на финансови 

средства от фондовете на ЕС за 

новия програмен период; 

 

Прилагане на интегрирания 

подход в развитието на туризма и 

опазването на културното 

наследство; 

 
Иницииране на международно 

сътрудничество  
 

Стимулиране на селските райони 

в контекста на новата Кохезионна 

политика на ЕС; 

 
Надграждане на съществуващата 

политика за предоставяне на 

здравни и социални услуги;  

 

Осигуряване на ресурси и 

целенасочени усилия за 

подобряване достъпа до здравно 

обслужване в селата; 

 Осигуряване на средства за 

засилване на връзките и 

контактите между образованието 

и бизнеса; 

 

Подобряване управлението на 

водните ресурси и отпадъците 

чрез използване на новата 

програма ОПОС; 

 Усъвършенстване на 

съществуващите електронни 

услуги в общината; 

 

Надграждане на електронното 

управление и обслужването на 

населението чрез новата ОПДУ; 

 Подобряване на преработваща 

промишленост в контекста на 

бъдещите инфраструктурни 

проекти за Северна България; 

 

Стимулиране на енергийната 

ефективност и използването на 

ВЕИ с общински стратегии, 

кампании и проекти; 

ЗАПЛАХИ 

 

 

 

/КАК МОЖЕМ ДА 

ПОДЧЕРТАЕМ 

СИЛНИТЕ И 

ПРЕОБРАЗУВАМЕ 

СЛАБИТЕ СТРАНИ 

СЪОБРАЗНО 

ЗАПЛАХИТЕ ОТ 

ВЪНШНАТА 

СРЕДА/ 

 Продължаване на практиките за 

съвместно формиране на 

културно-туристически продукт 

между общини от региона; 

 

Насърчаване на земеделието с 

акцент върху трайните 

насаждения; 

 Превръщане на община Исперих в 

притегателен център и запазване 

тенденцията за положителен 

механичен прираст; 

 

Рекламиране на местните 

дадености за земеделие и 

привличане на земеделски 

производители; 

 

Осигуряване на алтернативно 

финансиране за проекти в 

селските части от общината; 

 

Иницииране на пилотни 

партньорски проекти с водещ 

партньор община Исперих – с 

други общини, с частния и 

неправителствения сектор; 

 
Продължаване съществуващата 

социална политика с оглед 

увеличаващия се брой на хората с 

увреждания; 

 

Провеждане на общинска 

политика за съживяване на селата 

с приоритетно развитие на 

земеделие и туризъм. 

Мобилизиране на ресурси; 

 Стимулиране на селскостопанския 

сектор за поддържането на 

балансирана икономическа 

структура; 

 

Трансформация на неизползваеми 

училищни сгради за нови 

функции; 

 
Обновяване на индустриалните 

производства в селата; 
 

Повишаване атрактивността на 

община Исперих за поддържане 

на положителен механичен 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

161 

ПРЕСИЧАНЕ  СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

прираст и компенсиране на 

отрицателния естествен; 

 

 

Провеждане на мониторинг, 

контрол и оценка на общинските 

политики; 

 

Насърчаване на подхода отдолу-

нагоре и местните инициативи за 

развитие, в контекста на 

нестабилната политическа 

обстановка; 

 

Изводи от проведеното анкетно проучване 

Проведеното анкетно проучване подкрепи установяването на конкретните нужди и 

очаквания на местната общност. Систематизираните отговори са аргументирана основа за 

формулирането на стратегически предложения, които отразяват местните реалности и 

гледните точки на жителите на Исперих. 

Могат да се обобщят следните основни проблеми, очертани от анкетираните:  

 липса на икономическа активност и възможности за развитие на малък и среден 

бизнес, съпътствано от демографските проблеми и лошото състояние на общинските села и 

обезлюдяването им. 

Като най-необходими мерки за подобряване на състоянието в община Исперих са 

оценени: 

 опазването на културното и природно наследство, подкрепа и стимулиране на 

малкия и среден бизнес, по-добра „свързаност” на селищата и туристическите 

забележителности, борба с безработицата и подобряване на пазара на труда, 

инфраструктурата, социалните услуги и местното самоуправление. Най-високо оценените 

приоритети за развитие са туризмът, обслужващите дейности, високотехнологичните 

производства и леката промишленост. 

 

Синтезиране на теми от стратегическата рамка 

С пряко действие за територията на община Исперих са актуалните за момента на 

изготвяне на ОПР Исперих (2014-2020) стратегически документи на областно и общинско 

ниво, както и предвидените в тях цели, приоритети и мерки.  

Областна стратегия за развитие на област Разград (2014-2020) очертава рамката за 

развитие на общината и основните приоритетни области за развитие, които са залегнали в 

настоящия Общински план за развитие с период за изпълнение 2014-2020 г. 
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Актуализацията на Общински план за развитие на община Исперих (2007-2013) е 

разгледана като основа за надграждане на политиките и приоритетите на общината. 

Сред основните задачи на настоящия ОПР е постигане на координация и 

приемственост на съществуващите стратегически документи. В този контекст настоящият 

общински план се съобразява с тези секторни стратегии. За общината има приети секторни 

стратегически документи в социалната сфера, културата, околната среда и местното 

управлението, както и Програма за управление на община Исперих (2011-2015).  

Стратегическата част на ОПР приобщава, също така, основните насоки за развитие, 

заложени в Програмата за управление на Исперих за 2011-2015 г. 

В разгледаните стратегически документи могат да се откроят няколко приоритетни 

сфери, залегнали в политиките на общината. За подобрения в градската среда и селищната 

мрежа са предвидени развитието на нови функции, подобряване на достъпността и обща 

естетизация на публичните пространства. Местната икономика е очертаващ се водещ 

приоритет за общината чрез развитие на научната и иновационна дейност, подкрепа на 

местни традиционни производства, стимули за малки и средни предприятия, работа в мрежа 

и привличане на нови инвестиции. За социалната сфера се открояват дейностите предвидени 

за повишаване достъпността и качеството на образованието, повишаване капацитета и броя 

на заетите в традиционни производства, иновации и научна дейност. За развитието на 

туризма и съществуващото културно наследство е поставен акцент върху развитието и 

достъпа до култура, подобряване управлението на културни обекти и предлагане на 

разнообразни туристически обекти. За опазването на природните ресурси и околна среда на 

общината са предвидени изграждането на инфраструктура (канализация и водоснабдяване) и 

внедряването на технологии за намаляване на замърсяването и управление на отпадъците. 

Свързано с мобилността се предвижда подобряване качеството на транспортната 

инфраструктура и развитие на всички форми на транспорт. Силно изразени са и мерките 

свързани с ефективно управление и повишаване на административния капацитет чрез 

планиране, програмиране и подобряване на сътрудничеството.  

Общината разполага с добре изградена стратегическа рамка, както обща така и 

допълващи секторни стратегически документи, очертаващи приоритетните за общината 

сфери за развитие, което е предпоставка за добро управление. Задължително и 

предварително условие за това е интегрирането на отделните документи – една от най-

главните задачи на настоящия Общински план за развитие. 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

163 

 

4.2. Визия за Община Исперих през 2020 

Визията за община Исперих през 2020 е краткото послание, което ще ръководи 

комплексното развитие на общината и взимането на обществени решения през следващите 

седем години. Визията се стреми да даде изява на местната специфика и да отразява 

представите на исперихчани за тяхното бъдеще. Тя е убедителен израз на най-важните теми в 

местното развитие, посочени от анализа на общинското развитие, разкрити от резултатите на 

проведеното анкетно проучване и наложени от стратегическата рамка.  

Визията обобщава бъдещото състояние на община Исперих като място с равни 

социални възможности, място за икономически дейности и за индивидуална изява, 

вдъхновена от духовните и културни ценности на местната общност. Визията е постижимата 

мечта и отговор на въпроса какво искаме и можем да постигнем. Дефинирането й следва 

основните мотиви, заложени във визиите на Областната стратегия за развитие на област 

Разград за 2014-2020. 

 

Визия на Областната стратегия за развитие: 

Област Разград е емблематичен за България и динамично развиващ се регион, в рамките 

на който се осъществяват разнообразни и взаимно допълващи се индустриални, 

транспортно - логистични, земеделски, туристически, културни и образователни 

дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на 

живота за жителите на областта. 

 

Мотиви за избора на визия на Община Исперих: модерна визия която, която да 

инпонира на желанието за модерно развивитие основано на уникалността, която да е 

запомняща се и да предизвиква образ на желаното бъдеще и мотивация за участие в процеса 

на реализация. Формата на акростих е изключително подходяща - от първите и букви се 

изписва името на общината:  

 

ВИЗИЯ : 

Инвестици, Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност, 

Хармоничност. 
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4.3. Мисия  

Стратегичската роля (мисия) на община Исперих за осъществяването на визията за 

бъдещето на общината се свежда до:  

1. насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на 

благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;  

2. изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на потребностите 

общинска инфраструктура;  

3. подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда;  

4. осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване; 

развитие и кутурна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих и 

развлечения;  

д) утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен 

туристически бизнес;  

5. разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоупавление и в 

обществения живот 

И • Инвестици 

С • Стабилност 

П • Просперитет 

Е • Екологологичност 

Р • Растеж 

И • Идентичност  

Х 
• Хармоничност 
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4.4. Стратегически цели 

Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са насочени 

конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от общинския план за развитие. В този 

смисъл те са логическо и смислово продължение на визията на общината – четирите цели 

заедно съставят визията. По този начин избраните цели са взаимносвързани и взаимно 

подкрепящи се. 

Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно 

формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 

предстоящото им реализиране.  

 

Цел 1: 

Икономически растеж, основан на допълващи се дейности и продукти, 

местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между 

образование и бизнес. 

 

Стратегиите в икономическото развитие следва да се основават на възможностите за 

свързаност и допълняемост между различните икономически дейности и техните продукти с 

оглед поддържането на завършен икономически цикъл. 

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

осигуряването на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за външни 

инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и създаване на нови 

малки и средни предприятия.  

 

Цел 2: 
Висока популярност на съхранено и изявено многообразие на природното и 

културното наследство. 

 

Втората стратегическа цел е свързана с пълно проявяване на местната идентичност. 

Целта по-скоро предпоставя съхраняване и надграждане на днешното състояние. Уникалното 

преплитане на исторически епохи и природните дадености изисква добре организирано и 

приоритизирано съхраняване на наследството. В настоящия случай наследството получава 

по-широк обхват и съдържание – единство на културно наследство, съвременна културна 
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значимост и природни забележителности и ресурси. Именно хармонията между история и 

природа дава идентичността на община Исперих. 

Разширяването на обхвата на наследството насочва към представяне на пълното 

многообразие на културните ценности в общината. Непознатите ценности следва да получат 

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

се обогатява, докато селата и периферните територии получават стимул за развитие.  

Последователното съхраняване и общото добро представяне на наследството следва да 

допринесе за формирането на убедителен местен туристически продукт, в своята 

завършеност целта акцентира на популярност и привлекателност на община Исперих и 

нейната идентичност. 

 

Цел 3: 
Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с качествени публични 

услуги и добро управление. 

 

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

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

равнодостъпни публични услуги и основополагащото добро управление. Целта подчертава 

нуждата от подобряване на жизнените условия едновременно в трите града и селата на 

общината. 

Нуждата от дефинирането на подобна цел се обосновава от потребностите на местните 

жители, идентифицирани чрез проведените дискусионни форуми и анкетно проучване. 

Местните жители определят подобряването на селищните инфраструктури и осигуряването 

на добре планирани публични пространства като основни задачи през следващите години. 

Наблегнато е върху проблемите в селските територии. Обслужващите дейности, социалните 

услуги и оптимизирането на управлението също са проблем според местното население.  

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

населението включва осигуряването на базовите социални нужди и усъвършенстването на 

местното управление. Тази лидерска позиция разкрива перспективите пред продължаващо 

надграждане на основата за управление. Насърчаването на разнообразни партньорства като 

инструмент за съвместното действие в общинското управление е важна част от насочеността 

на целта. 
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Цел 4: Засилена роля на инициатор на междуобщинско сътрудничество и продукти.  

 

В момента съществуват множество силни предпоставки общината да бъде инициатор 

на съвместни проекти и дейности, които се реализират в партньорство с други общини или 

организации. Необходимо е предприемането на последователни и взаимосвързани 

инициативи за по-активното икономическо взаимодействие между останалите общини от 

региона. Те следва да са насочени към създаването, усъвършенстването и утвърждаването на 

съвместни продукти, носещи марката на региона. 

 

4.5. Приоритетни области 

Приоритетните области, заедно с тяхното съдържание, са необходимите условия за 

постигане на стратегическите цели и визията за община Исперих. Всяка приоритетна област 

съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с предимство пред 

останалите възможни дейности в подкрепа на местното развитие. Приоритетните области 

дават отговор на въпроса какво трябва да се направи. 

Шестте приоритетни области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно 

обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече 

от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно формулирани мерки, 

разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Различните мерки в 

една или повече различни области са тематично свързани, за да се осигури по-голяма 

ефективност и синергия между очакваните от осъществяването им резултати. Мерките са 

отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия следващ 

програмен период. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните 

проекти в Програмата за реализация на ОПР. Мерките следва да насочват и всички останали 

инициативи в общината до 2020 г. 

 

4.5.1. Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

В рамките на приоритетната област ще се постави акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването предварителните предпоставки за икономическо 

развитие – инфраструктурни подобрения и осигуряване на привлекателни складови и 
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производствени терени. Приоритетната област е пряко свързана с мерките от обхвата на 

област Ресурси и продукция, която предоставя механизми за развитие на сектор индустрия. 

Аналогична е връзката с област Наследство и туризъм, формулираща интервенциите 

свързани с туристическия отрасъл. 

Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва и подобряване на 

градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване привлекателността и 

притегателността на общинските градове и поддържането на благоприятни демографски 

параметри – задължителни изисквания за постигането на реален растеж. 

Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за развитие. 

Те са свързани както с предпоставките за икономически растеж (високообразовани кадри и 

иновации), така и с привлекателността на община Исперих за образование, работа и живот. 

Мярка 1.1. Подобряване състоянието на транспортната инфраструктура и 

осигуряване на добра свързаност с републиканската пътна мрежа и жп гарите; 

Мярка 1.2. Обновяване на индустриалните зони с подобряване на 

инфраструктурите и обслужващите пространства; 

Мярка 1.3. Обособяване на подходящи терени за складови и логистични дейности, 

и насърчаване предприемачеството в отрасъл транспорт и складови дейности; 

Мярка 1.4. Осигуряване на нови публични пространства и общественозначими 

функции чрез регенерация и адаптация на съществуващи сгради и прилежащата им 

среда;  

Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публични пространства, 

основни инфраструктури и важни обществени сгради.  

Мярка 1.6. Обновяване на съществуващите и равномерно разпределение на нови 

пространства за спорт и рекреация в градската среда; 

Мярка 1.7. Увеличаване на пешеходните площи и връзки за подобрена пешеходна 

достъпност и привлекателни подходи до значимите културни ценности; 

Мярка 1.8. Подготвяне и прилагане на регламенти за строителство, 

реконструкция, допустими функции и рекламни дейности; 

Мярка 1.9. Засилване ролята на НПО в управлението и развитието на община 

Исперих. 
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4.5.2. Приоритетна област 2. Села и периферни територии 

Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и стабилизиране 

на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-големите и значими от 

тях, докато се предприемат мерки за преустановяване тенденциите за обезлюдяване на 

малките. Това изисква два различни подхода към двата типа села в общината.  

Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на 

алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата, включително и за 

съвместно развитие на групи от тях. Нужна е обосновка на мерките и проектите с оглед 

осигуряване на най-важните потребности и осмисляне на специфичните предимства на 

отделните села или групи от села. 

Общи мерки 

Мярка 2.1. Прилагане на устойчива общинска политика за съхраняване на селата, 

формиране на партньорства и мобилизиране на организационни и финансови ресурси; 

Мярка 2.2. Стимулиране на селското развитие с привличане на частни 

инвестиции в сферата на земеделието, туризма и връзките между тях; 

Мярка 2.3. Осигуряване на качествено водоснабдяване в общинските села; 

Мярка 2.4. Осигуряване на по-добра свързаност, изграждане на нови и 

рехабилитация на стари улици в общинските села; 

Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

административни, образователни, здравни и социални сгради; 

Мярка 2.6. Благоустройство на публични пространства (площади, градини, зелени 

площи) и осигуряване на повече места за отдих; 

Мярка 2.7. Трансформация на неизползваеми училищни и други обществени сгради 

за предоставяне на социални, здравни и културни услуги; 

Мярка 2.8. Привличане на частни ресурси за изграждане на туристическа 

инфраструктура в селата със значими природни и исторически дадености; 

Мярка 2.9. Обезпечаване на селското население със здравеопазване и социални 

услуги, включително чрез обособяване на групи села с леснодостъпен водещ обслужващ 

център; 

Мярка 2.10. Осигуряване на разнообразни възможности за културен живот в 

селата, приоритетно чрез стимулиране на читалищната дейност; 
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Големи села 

Мярка 2.11. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на селското 

стопанство; 

Мярка 2.12. Оптимално използване потенциала на земеделските територии, вкл. 

чрез увеличаване на площите с трайни насаждения и лозя; 

Мярка 2.13. Обновяване на промишлените територии и стопанските дворове на 

селата. 

Малки села 

Мярка 2.14. Популяризиране на рекреационните ресурси на селата от 

периферните територии; 

Мярка 2.15. Насърчаване развитието на биоземеделие, пчеларство и рибовъдство; 

Мярка 2.16. Привличане на частни инвестиции за обновяване на селски къщи и 

адаптирането им като къщи за гости. 

 

4.5.3. Приоритетна област 3. Равни възможности 

Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020”. 

Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални групи и 

потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, социални услуги и 

подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономически живот е 

допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Исперих се отличава със 

своята активно прилагана политика и значителен брой успешни проекти , ориентирани към 

социалната сфера. Възможните подобрения са свързани с разширяване на обхвата и 

капацитета на предоставяните услуги. Добре функциониращите мрежи между институциите 

и неправителствените структури са мощен инструмент за разнообразие и по-голяма 

достъпност на предоставяните услуги за населението и специфичните услуги в общността. 

Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в 

здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички 

социални групи и за всички населени места; 

Мярка 3.2. Обновяване на социалната инфраструктура в населените места; 

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за 

деинституционализация на социалните грижи; 
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Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен 

живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение; 

Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица 

и групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия; 

Мярка 3.6. Подсилване на връзките между предоставянето на грижи в общността 

и осигуряването на възможностите за заетост на безработни лица; 

Мярка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на 

качеството и привлекателността на професионалното образование; 

Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на 

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица. 

 

4.5.4. Приоритетна област 4. Ресурси и продукция 

Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво използване на 

природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното управление на 

отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържането чистотата на почвите за 

реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен принос за баланса 

между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията дават и практиките за 

повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми източници и 

въвеждането на технологични иновации за по-малък екологичен отпечатък на 

производствата. 

Мярка 4.1. Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на липсващите 

елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води; 

Мярка 4.2. Рекултивация и определяни на подходящи нови функции на нарушени 

територии (сметища, нефункциониращи находища за инертни материали); 

Мярка 4.3. Въвеждане на система за управление на отпадъците, която е в 

съответствие със съвременните екологични изисквания и покрива територията на 

цялата община; 

Мярка 4.4. Внедряване на мерки за повишаване качеството на атмосферния въздух 

и понижаване шумовото замърсяване; 

Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при 

осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на 

придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно); 
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Мярка 4.6. Повишаване на енергийната ефективност на административни, 

производствени и многофамилни жилищни сгради; 

Мярка 4.7. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници;  

Мярка 4.8. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на хранително-

вкусовата промишленост в общината; 

Мярка 4.9. Осигуряване на предпоставки и подкрепа за доразвитие на 

традиционните и конкурентоспособни преработващи промишлености; 

Мярка 4.10. Увеличаване гъстотата на икономическите субекти в 

индустриалните зони и създаване на нови малки и средни предприятия; 

Мярка 4.11. Изготвяне и реализиране на маркетингова стратегия за привличане на 

инвестиции и нови икономически инициативи в община Исперих; 

Мярка 4.12. Оптимално използване на инвестиционния потенциал на общинската 

собственост; 

Мярка 4.13. Регламентиране и контролиране опазването на целостта и 

устойчивото оползотворяване на горските територии. 

 

4.5 5. Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 

Наследството следва своята по-обхватна интерпретация от стратегическа цел 1 – 

съчетание на културно наследство и природни дадености. Приоритетната област въвежда 

идеята за баланс между опазването и изявата на наследството и развитието на туризма. В 

този смисъл туристическите дейности са инструмент за изява и популяризиране на местната 

идентичност, и обратно, културните ценности и природните ресурси са фактор за 

икономическо развитие. 

Разумното използване и представяне на местните дадености се основава на 

последователността на предварително идентифициране на пълното многообразие на 

местните дадености, осигуряване на рамка, предпоставки и действия за тяхното трайно 

съхраняване и последващото им представяне, популяризиране и активно включване в 

съвременните социални и икономически активности. Приоритетната област последователно  

интегрира темите културно наследство, съвременна култура, природни забележителности, 

както и връзките между тях за формирането на (регионален) туристически продукт. Акцент 

на темата е проникването между културното наследство, съвременния културен живот и 
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откритите публични пространства на населените места. Необходимо е обновяването и 

социализирането на исторически сгради да е свързано с осигуряването на повече площи за 

културни дейности, а културният живот да „излиза” отвън и да се осъществява в уличните и 

площадните пространства. Така ще се гарантират специфичната атмосфера и креативността 

на цели квартали. 

Мярка 5.1. Регламентиране на подход за интегрирано управление и развитие на 

културното наследство, креативните и туристическите индустрии, вкл. чрез 

координирана подготовка и прилагане на необходимите документи; 

Мярка 5.2. Адекватно и законосъобразно управление и поддържане на защитените 

територии и зони; 

Мярка 5.3. Регламентиране на допустимите дейности и преустановяване 

заустването на отпадъчни промишлени води; 

Мярка 5.4. Гарантиране съответствието на консервационно-реставрационните 

дейности с принципите за запазването на автентичността на наследството 

(Венецианска харта); 

Мярка 5.5. Осигуряване на подходи и средства за съхраняване единството и 

автентичността на историческите резервати, комплекси и ансамбли (групови 

културни ценности);   

Мярка 5.6. Разработване на програма и осигуряване на средства за реновиране и 

социализация на археологически и архитектурни културни ценности в градовете и 

селата; 

Мярка 5.7. Осигуряване на по-добри условия за разнообразен културен живот на 

населението и повече складови и експозиционни площи за културните институции 

предимствено чрез реновиране на исторически сгради; 

Мярка 5.8. Формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински 

туристически маршрути на основата на съществуващите културни и еко маршрути, 

като се: 

Мярка 5.9. Активно използване на открити публични пространства за културни 

събития и дейности; 

Мярка 5.10. Провеждане на маркетингова стратегия спрямо националното и 

наднационалното ниво, която представя пълното многообразие на историческото и 
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природно наследство в общината (вкл. формираната мрежа от туристически 

маршрути); 

Мярка 5.11. Разполагане на средства за туристическа информация и ориентация, 

следващи туристическите маршрути; 

Мярка 5.12. Подобряване на туристическите услуги; 

Мярка 5.13. Опазване на разнообразното природно наследство и местните 

екологични коридори, при осигуряване на условия за екотуризъм. 

 

4.5.6. Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 

Предвижда се оптимизиране на административния капацитет за прилагане на политики 

и реализиране на проекти, успоредно с надграждане на съществуващите традиционно 

обслужване и вече предлагани електронни услуги за населението. Приоритетната област 

обхваща и инициативите за публичното участие и диалог като основен инструмент на 

ефективното управление. 

Акцентира се върху сътрудничеството между университети, научни центрове и 

производствата, създаващи синергия за генериране и разпространяване на иновативни 

подходи в подкрепа на местната социална среда, икономика и управление. 

Включено е стимулиране на партньорските мрежи между общинска власт, 

образователни институции и бизнес. Подобни мрежи са необходимото условие за постигане 

на съответствие между потребностите на пазара на труда и образователната подготовка. Те 

са начин за стимулиране на устойчива заетост. 

Темата за партньорствата е продължена с концепциите за активни партньорства между 

различните актьори в туристическия отрасъл, в рамките и извън рамките на общината. 

Междуобщинското сътрудничество е средство за съвместно действие на общини в съседство. 

Значимостта на връзката между образованието и бизнеса е припозната като европейски 

и национален приоритет. Тук се визира подготовката на качествени човешки ресурси, 

съобразени с икономическите активности и перспективи, насърчаване на метода „учене чрез 

работа”, който изисква активно взаимодействие между общинската администрация, 

образователните институции и бизнеса. 

Съществена част от управлението и взимането на решения са свързани с 

териториалното и селищно устройство. Неговото регламентиране е основа едновременно, 

както за съхраняване на териториалните ресурси, културното наследство и природните 
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забележителности, така и за стимулиране на инвестиционната активност. Предмет на 

настоящата приоритетна област е и осигуряването на адекватна устройствена основа за 

ключови територии в рамките на град Исперих. Важна предпоставка за успешното 

устройствено планиране е въвеждането и използването на геореферирана база данни – 

географска информационна система, визуализираща различни характеристики на община 

Исперих. В този смисъл, наличието на ГИС платформа е предварително условие за надеждно 

устройствено планиране в общината. 

Мярка 6.1. Усъвършенстване на съществуващото електронно управление чрез 

разнообразяване на предоставяните услуги и обхващане на селата; 

Мярка 6.2. Разработване и прилагане на комплексна ГИС платформа, като 

неразделна част от електронното управление на общината; 

Мярка 6.3. Формиране на партньорски модел за съвместно взимане на решения и 

провеждане на конкретни инвестиции за обновяване на публичните пространства и 

многофамилните жилищни структури; 

Мярка 6.4. Стимулиране активен и открит диалог между местната власт, 

неправителствения сектор и бизнеса за постигане на ефективен баланс между 

публичния и частния интерес; 

Мярка 6.5. Активизиране на междуобщинското сътрудничество за повече 

инициативи и инвестиции в сферата на транспорта, логистиката и конкурентните 

производства; 

Мярка 6.6. Създаване на партньорска мрежа между образователните 

институции, бизнеса и община Исперих за съвместно планиране на учебните програми 

и прилагане на метода „учене чрез работа”; 

Мярка 6.7. Стимулиране на сътрудничество между културните институции, 

креативната индустрия, частните собственици и туристическия бранш, 

координирани от Общинската администрация в Исперих; 

Мярка 6.8. Подкрепа за създаване и изграждане капацитет на икономически 

клъстери на базата на широки партньорства между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор; 

Мярка 6.9. Доразвиване и обогатяване на вече съществуващия междуобщински 

туристически продукт до общ регионален продукт. 
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5. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови 

ресурси, необходими за реализацията на общинския план за развитие. Финансовата рамка 

представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни области от 

стратегията на ОПР, както и приложените разнообразни финансови източници. 

Индикативната финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички проекти от 

програмата за реализация на общинския план. 

Обемът на средствата от Местно публично финансиране включва общата стойност на 

проектите, предвидени за финансиране чрез общинския бюджет на Община Исперих, както и 

нужните общински средства за съфинансиране на европейски проекти. Централният бюджет 

осигурява средства за различни проекти, както и за нужното национално съфинансиране на 

проекти от Фондовете на ЕС. Общият размер на средствата от Оперативни програми 

обхваща средствата от оперативните програми за периода 2014-2020 – ОПРР, ОПОС, ОПИК, 

ОПРЧР, ОПНОИР, ОПДУ.  

 

Таблица № 84 

Приоритетна 

област 

Местно публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 

финансиране 

ОБЩО Общинс

ки 

бюджет 

В т. ч. 

съфинансира

не на 

европейски 

проекти 

Об

щ 

дял 

Централен 

бюджет (вкл. 

национално 

съфинансира

не на ОП) 

Об

щ 

дял 

Оператив

ни 

програми 

Об

щ 

дял 

Други 

източн

ици 

(Фондо

ве, 

ТГС) 

Фондове

, фирми 

Об

щ 

дя

л 

(хил. лв.) (хил. лв.) (%) (хил. лв.) (%) (хил. лв.) (%) 
(хил. 

лв.) 

(хил. 

лв.) 

(%

) 

(хил. 

лв.) 

ФОКУСИ НА 

РАСТЕЖ 
17517 2 833,00 10 8 777,00 8 0 63 0 3000 19 20517 

СЕЛА И 

ПЕРИФЕРНИ 

ТЕРИТОРИИ 

5160 248,00 43 7 914,00 20 740 11 700 2000 8 8600 

РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОС

ТИ 

600 2 934,00 7 15 503,00 16 43608 77 0 0 0 44208 

РЕСУРСИ И 

ПРОДУКЦИЯ 
0 6 545,00 4 27 516,00 12 69993 73 1250 900 10 72143 

НАСЛЕДСТВО 

И ТУРИЗЪМ 
40 1 290,00 8 3 913,00 11 10162 64 4850 0 8 15052 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПАРТНЬОРСТ

ВА И ВРЪЗКИ 

2330 646,00 15 1 862,50 9 16428 77 0 0 0 18758 

ОБЩО 25647 14 496,00 10 65 485,50 12 140931 66 6800 5900 9 179278 
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6. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

6.1. Подход за разработването на системата от индикатори 

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение, 

оценка и актуализация на ОПР. Тя е основен обективен инструмент за проследяване 

изпълнението на ОПР. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните 

характеристики на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за наблюдение и 

оценка на стратегическото планиране. 

Процеса на разработването на системата от индикатори за настоящия ОПР премина 

през три етапа: 

 Преглед на научна литература и системи от индикатори използвани в 

урбанистичната практика; 

 Систематизиране на приложими индикатори и дефиниране на нови; 

 Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия 

ОПР. 

Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка 

на ОПР, е така наречената SMART (умен). Наименованието й произлиза от първите букви на 

критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно: 

 Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите; 

 Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо 

състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на плана. 

Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното сравнение; 

 Available (Achievable/постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в 

определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация; 

 Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите ще са пряко свързани с целите на 

плана и в същото време са реалистични; 

 Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде 

постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото дефиниране. 

Избраните индикаторите обхващат широк набор от теми, които пряко касаят 

икономическото, социалното и екологичното развитие на общината и отразяват 

изпълнението на предвидените в плана мерки. Целевите стойности на индикаторите са 

съобразени с прогнозното демографско и социално развитие на общината. Използвани са 
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актуални статистически методи за преход между наличните и целевите данни, което 

гарантира обвързване на социално-икономическите индикатори. 

Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните 

стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на 

информация. 

Определени индикатори нямат начална стойност (това са индикаторите, отбелязани с 

„X”), което се дължи на липсата на информация за тях. Дефинирани са още индикатори, 

които имат начална стойност 0 (нула). Те отразяват мерките, които пряко кореспондират с 

новия програмен период на ЕС – 2014-2020 г. 

Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно 

измерване на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа 

информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа 

от общинската администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното 

събиране на нужната информация е необходимо активно, периодично и регламентирано 

взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните 

ведомства, териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и 

частния сектор. Това ще позволи на общинските власти да поддържат справочник, които 

следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на 

годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на 

плана. 

Системата от индикатори е структурирана в два основни направления – индикатори за 

въздействие и индикатори за резултат, напълно удовлетворяващи „Методическите 

указания…” на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи 

степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ОПР на община Исперих. 

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато 

приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента 

изискват към тях да се приобщят различни индикатори. 

 

6.2. Източници на информация 

За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са 

използвани различни източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата 

статистика, националното преброяване, проведено през 2011 г.; Информационната система за 
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управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН); годишни 

доклади на различни отдели в общината, междинната оценка на ОПР на за периода 2007-

2013 г.; данни от европейската агенция по околна среда и инициативата CORINE Land Cover 

и други. 

 

6.3. Видове индикатори 

Системата от индикатори измерва социални, икономически, физически и финансови 

характеристики на община Исперих. Наред с тях са определени индикатори свързани с 

управлението и сътрудничеството в местното и регионално развитие. 

Индикаторите за въздействие са насочени към реализацията на целите, докато 

индикаторите за резултат са свързани с действията в рамките на отделните приоритетни 

области. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на стратегията и какво е 

достигнатото състояние на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. 

Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени към постигнати резултати в 

определените области на развитие и съдържащите се в тях мерки и ключови проекти, 

включени в програмата за реализация на ОПР. 

 

6.3.1. Индикатори за въздействие 

Избраните индикатори за въздействие, освен че измерват реализацията на зададените 

цели, отразяват и очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по 

приоритетни области. В този смисъл, те надграждат тези за резултат, като стремежа е да 

покажат цялостно ситуацията в общината. 

 

Таблица № 85 Списък с индикаторите за въздействие 

Индикатор за въздействие 

Стратегическа цел 1: Икономически растеж, основан на допълващи се дейности и 

продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между 

образование и бизнес. 

Стратегическа цел 2: Висока международна популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културното наследство. 
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Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с 

качествени публични услуги и добро управление. 

Стратегическа цел 4: Засилена роля на инициатор на междуобщинско сътрудничество 

и продукти. 

 

 

6.3.2. Индикатори за резултат 

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на 

приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и 

следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие. 

Комбинирани са разнообразни източници на информация, предоставящи точна и 

осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на 

индикаторите спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с 

техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори по 

време на изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните оценки. 

 

Таблица № 86 Списък с индикаторите за резултат 

№ Индикатор за резултат 

Приоритетна област 1:  Фокуси на растеж 

1. 
Дължина на общинските пътища в добро състояние (вкл. отлично), според 

класификацията на общината 

2. Брой модернизирани производствени сгради 

3. Брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии 

4. 
Дял на произведената продукция в отрасъл транспорт и складови дейности, от общия за 

областта 

5. 
Брой предприятия, упражняващи икономическа дейност „транспорт, складиране и 

пощи” 

6. Брой реконструирани (обновени) публични пространства 

7. Брой проекти, изпълнени в рамките на зоните за интегрирано градско възстановяване 

8. Реализирани инвестиции в съществуващите индустриални зони 

9. Брой спортни площадки, отговарящи на европейските изисквания 
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10. 
Реализирани кампании за реклама на  Исперих като място за инвестиции, образование и 

живеене 

11. Дял на хората с висше образование в общината 

12. Произведена продукция от професионални дейности и научни изследвания 

13. Приходи от дейност „селско, горско и рибно стопанство” 

14. 
Брой реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на техническа 

инфраструктура в селата 

15. Брой обществени сгради в селата, с внедрени мерки за енергийна ефективност 

16. Брой на обезлюдените села в общината 

17. Дял на земите с трайни насаждения от цялата площ на общината 

18. Дял на обитаваните жилищата свързани с обществена канализация в селата 

19. Брой легла в болничните заведения на 10 000 души от населението 

20. Капацитет на домовете за социални грижи 

21. Капацитет на социалните обекти от резидентен тип 

22. Брой ученици, записани в професионални гимназии 

23. 
Брой лица обхванати от проекти за интеграция на рискови социални групи на пазара на 

труда 

24. Дял на лицата с придобито поне основно образование на възраст между 30-69 г. 

25. Реализирани проекти за подобряване на социалните услуги 

26. Дял на отсортирания отпадък от общото количество събран боклук в общината 

27. Брой на пунктовете за наблюдение на шума, измерили нива в 68-72 dB 

28. Средногодишна норма на ФПЧ10; 

29. Средногодишна норма на ФПЧ2,5; 

30. Брой превозени  пътници в обществен транспорт/ годишно 

31. Гъстота на фирмите на 1 000 човека 

32. Брой публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност 

33. Лица над 30 г. преминали (пре) квалификационен курс 

34. Наети на работа безработни след преминат (пре) квалификационен курс 

35. Брой указателни табели в градската среда ориентирани към културното наследство 

36. Брой на установените културно - опознавателни маршрути 

37. Средногодишно проведени културни събития 
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38. Приход от реализирани нощувки на едно легло годишно 

39. Реализирани нощувки годишно 

40. 

Разработени и актуализирани документи (стратегии, планове и програми), 

регламентиращи интегрираното управление на културното наследство, защитените 

територии и зони. 

41. Брой на предлаганите е-услуги в общината 

42. Брой реализирани проекти, съвместно със съседни общини 

43. Брой стажанти преминали стаж в общинската администрация 

44. Общински служители преминали курсове за повишаване на квалификацията 

45. Проекти реализирани съвместно с НПО 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

183 

7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА СИСТЕМА ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

7. 1. Същност на системата за наблюдение и оценка 

Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на 

общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се 

условия, които влияят на общинското развитие. По този начин в края на 2020 г., настоящият 

документ може да бъде добра основа за разработването на стратегически документи в 

следващия програмен период. Системата обхваща отделните звена, извършваните от тях 

функции и последователността им във времето.  

Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на 

реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях 

приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко 

общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални, 

политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация. 

Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности, 

тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи 

структури. Част от системата за наблюдение е и публичното представяне на резултатите от 

мониторинга.  

 

7.2. Участващи структури 

Основните участници са общинския съвет на община Исперих, Кмета на общината, 

специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните 

институции осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните 

общности и участващите експертни екипи. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Представители на 

общинския съвет активно участваха в разработването на документа, осигурявайки условията 

за открито осъществяване на регламентираните дейности по планирането на общинското 

развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат продължени и във 

времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните изисквания за отчетност 

на резултатите от ОПР. 

Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за 

наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на 
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всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира 

процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за 

одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада 

до председателя на областния съвет за развитие на Разград. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 

включват във всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната 

роля е да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали 

участващи страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при 

подготовката на годишните доклади. 

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация 

за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 

информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро, 

РИОСВ, Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по образованието, 

Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на местната администрация, 

неправителствени организации и експертни колективи. 

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 

професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на ОПР 

се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички заинтересовани 

страни, обменящи идеи чрез проведените дискусионни форуми и анкетно проучване. 

Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през предстоящите седем години, с 

оглед осигуряването на по-пълна представа за реалните резултати от изпълнението на плана. 

В рамките на проведените два дискусионни форума се систематизира контактна листа, въз 

основа на която следва да се организират предстоящите дискусии. 

Експертните екипи включват Изпълнителя на ОПР заедно с изпълнителите на 

първоначалната, междинната и последващата оценка на плана. 

Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява 

всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи 

фактори. 
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7.3. Дейности по наблюдението и оценката на плана 

Конкретните видове дейности по наблюдението и оценката на ОПР са същностната 

част от системата за наблюдение и оценка. Тяхното правилно разпределение във времето 

гарантира по-добро управление на цялостния процес на реализацията на плана. 

Българското законодателство в областта на регионалното развитие ясно регламентира 

основните роли на участниците в системата за наблюдение и оценка. Обезпечаването на 

дейностите по изработването, съгласуването, последващата реализация и мониторигна са 

отговорност на кмета и общинския съвет. Двата органа на управление отговарят и за 

въвличането на широката общественост в работата по разработването и прилагането на 

плана. Кметът на общината организира цялостния процес като създава условия за 

координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган – общинския съвет. 

Основен орган за наблюдение на ОПР е общинския съвет. Неговите функции по тази 

дейност са осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и 

разпределение на отговорностите между отделните структури в общинската администрация, 

изпълняващи ОПР, както и поддържането на комуникация с централните и местни 

институции.  

При необходимост и при спазването на принципите на партньорство и прозрачност, 

общинския съвет може да предприеме мерки за промяна и доразвитие на системата за 

наблюдение и оценка на плана. 

Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните доклади, 

които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата за 

наблюдение и оценка на ОПР Исперих предвижда разработването на шест доклада. 

Изводите от съдържанието на докладите са информационната основа за междинната и 

последващата оценка на плана и предоставят информация за:  

 социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и 

прилежащата й външна среда; 

 степента на изпълнение на предвидените стратегически цели; 

 конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на 

изпълняващите плана; 

 мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за 

цялостния процес по изпълнението на плана. 
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Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки 

за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за 

тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането 

на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от общински съвет. 

Съществена функция на ОбС и кмета е планирането на вътрешна организационна 

структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински 

дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР. 

Изработването на междинна оценка на настоящия ОПР е предвидено за 2017 година. 

Междинната оценка следва да проследи: 

 досегашния прогрес на плана;  

 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите социално-икономически 

условия в страната; 

 ефективността на комуникацията и координацията между звената, участващи в 

прилагането на плана. 

С междинната оценка се обосновава нуждата от актуализация на ОПР. В случай, че 

такава е необходима тя е предвидена за втората половина на 2017 г. и следва да спазва 

структурата на настоящия документ, с оглед възможността да бъдат по-лесно 

сравнявани двата документа. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за 

оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение на предходните 

годишни доклади.  

Тя следва да се изработи от експертен екип при взаимодействие между всички 

заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 

Неразделна част от изготвянето на оценката са определянето на начините за събиране и 

обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В заключителната си 

част междинната оценка следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива са 

необходими.  

Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и 

активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта. 

Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация 

и своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната 

статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред общински съвет, 

който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка. 
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Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. 

Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните 

социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени 

изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни 

промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и 

националните нормативни и стратегически документи, основните политики и секторните 

планове и програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите 

изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали е 

целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти – 

изработването на актуализиран документ със срок за изпълнение оставащото време от 

програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за 

реализация. 

 

7.4. Разпределние на дейностите 

Представените елементи от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са 

обобщени в прилежащата Таблица №89 за разпределение на дейностите във времето и сред 

отделните участници. 

Общите дейности са класифицирани в следните видове: 

 организиране; 

 контрол и утвърждаване; 

 експертна дейност; 

 осигуряване и събиране на информация; 

 дискусии; 

 приложение на системата от индикатори на плана.  

Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и 

заинтересовани страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от 

хронологията на плана.  

Събитията са: 

 публична дискусия; 

 приемане от Общински съвет Исперих; 

 първоначална оценка; 

 последваща оценка; 
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 годишен доклад; 

 публикуване и разпространяване; 

 междинна оценка; 

 актуализиран документ на ОПР. 

В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с 

въвеждането на определени механизми за координация и комуникация между участващите, 

както и с извършването на конкретни операции. Механизмите следва да бъдат продължени 

във времето на реализацията. Всяко едно от ключовите събития е ориентирано към 

определен момент във времето и е свързано със задаване на конкретни отговорности. 

Подобен подход предлага детайлно разработена система, позволяваща успешно управление 

на ОПР, като съчетание от взаимосвързани и подредени във времето действия. 

Извън разработването на ОПР през първите месеци на 2014 г., през същата година е 

предвидено първоначалното създаване на комуникационни канали и въвеждане на методи за 

събиране на информация от страна на общинската администрация. Основните методи са 

организиране на информационна система, съдържаща данни за всички проекти от 

съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и отбелязване на техните 

наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва да се доразвие през 

следващите години с изработването на годишните доклади, междинната, последващата 

оценка и евентуално актуализацията на документа. 

През 2015, 2016 и 2018, 2019 и 2020 година следва да се проведе последователността от 

изработване на годишен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и 

използване на събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели в 

общината. След изготвянето на доклада следва да се организира публичното му представяне 

и разпространяване – задължение на общинската администрация. Приложимите методи за 

дейността са публикуване на интернет страницата на общината, използване на местните 

медии и препращането на документа на ключовите партньори по реализацията на ОПР 

(подготвената контактна листа). Поредицата от събития завършва с организирането и 

провеждането на публична дискусия, въвличаща компетентните органи, заинтересованите 

страни и професионалните общности. На срещите, освен запознаване с резултатите, трябва 

да се обобщи и съхрани общественото мнение, като ресурс за следващите годишни доклади. 

Междинната оценка следва да се извърши от независим експертен екип през втората 

половина на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на Правилника за 



 
 

 

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

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

“Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

189 

прилагане на Закона за регионалното развитие, задължително използва разработената 

система от индикатори при постоянен контакт с общинската администрация. След 

одобрението на оценката от Общински съвет, материалите й се публикуват на интернет 

страницата на общината. 

Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021 

година и финален момент от наблюдението и оценяването на настоящия общинския план. 

Последващата оценка дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период след 

2021 година. 

В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от 

актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-2020. 

Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително техническото 

изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото приемане. Документът е 

логично продължение на изводите и решение на проблемите, описани от доклада на 

междинната оценката. Структурата и стратегията на актуализирания план трябва да се 

основават и да надграждат изпълнявания до 2018 ОПР. 

Разработеният за целите на ОПР план - график е интегриран в общата система за 

мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Исперих.  

Процесите по мониторинга, контрола и оценката са интегрирани по между си и 

осигуряват практическа приложимост с оптимални резултати на местните политики за 

развитие. Постановките на интегрираното развитие изискват единното и координирано 

прилагане на различните секторни политики и съответстващите им стратегически и планови 

документи. Съвместното действие на политиките в социалната, икономическата, 

екологичната и финансовата сфера от развитието на общината е предпоставка за 

целенасочено и всеобхватно местно управление. Предварително условие е именно 

въвеждането на система за мониторинг, контрол и последваща оценка на ключовите 

общински политики, функционираща по време на тяхното прилагане. ОПР неминуемо 

изпълнява ролята на обединяващ елемент и в този смисъл той следва да заеме ключова 

позиция в единното наблюдение на най-важните политики в общината (системата за 

мониторинг, контрол и последваща оценка на ключовите общински политики). 

 

Таблица №87 План - график за наблюдение и оценка на ОПР 



УЧАСТНИЦИ РАЗРАБОТВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общински съвет 
      

 

  
                                        

  

Кмет на общината 
      

 

  
                                        

  

Общинска администрация 
   

  

 

  
                   

  
             

     

Източници на информация                                                    

Заинтересовани страни 
    

  

 

  

  
    

  
    

  
    

      
    

  
    

  
    

  

                    

Експерти       
 

                                            

Изпълнител 
    

  

 

  
                                        

    

Събитие РАБОТА ПО ОПР ПО П   Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД МО A Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД ПО 

Месец 02-03 03-04 05 06-12 03 04 06 03 04 06 03 04 05 06-12 03 04 06 03 04 06 03 04 06  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Вид дейност   Събития            

Организиране     ПД Публична дискусия            

Контрол и утвърждаване     П Приемане от ОбС Исперих            

Експертна дейност     ПО 
Първоначална оценка /2014/ 

Последваща оценка /2021/ 
           

Осигуряване и събиране на информация     Д Годишен доклад            

Дискусии     ПР Публикуване и разпространяване            

Приложение на система от индикатори     МО Междинна оценка            

        А Актуализиран документ            
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8. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

8.1. Значение на информираността, публичността и партньорството 

Законът за регионалното развитие очертава предназначението на Общинския план за 

развитие като основен инструмент за управление на съответната община. За да може този 

базисен документ да осъществи ефективно своето предназначение за пълноценно развитие 

на община Исперих е необходим активен обмен на идеи и координирани действия между 

всички заинтересовани страни, както по време на разработването, така и в процеса на 

реализацията на документа. Коректното публично представяне на пълния набор 

информация е предпоставка за формирането на партньорства, взаимно разбиране и повече 

подкрепа за съвместни действия. 

Законът за регионалното развитие и правилникът за неговото прилагане, определят 

търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на 

разработването и реализацията на ОПР. Кметът на общината и общинският съвет са 

органите, които осигуряват информация и публичност за дейностите по ОПР.  

По време на разработването на документа, бяха осъществени дейности, които 

дадоха възможност на заинтересованите страни да споделят и популяризират работните 

предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за 

развитието на общината като устойчива териториална общност. Бяха използвани различни 

механизми за представяне на работата по ОПР, които да насърчават публичното участие и 

провокират идеите на заинтересованите групи. Отчитането на разнообразните интереси и 

съображения е ключов фактор за създаването на балансиран, реалистичен и отразяващ 

местната специфика документ. Постигането на обществена съпричастност към целите, 

приоритетите, мерките и конкретните проекти, заложени в ОПР е гаранция за неговото 

успешно изпълнение. 

Реализацията на документа се основава на заложените в неговата програма 

конкретни проекти, обезпечени с необходимите организационни, човешки и финансови 

ресурси. Отделните проекти могат да се реализират успешно при добре обмислена 
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концентрация на споменатите ресурси и съвместните усилия на различни обществени 

сектори. Разпределението на дейностите и отговорността за значимите проекти между 

публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя изпълнението и устойчивото 

ползване на резултатите от проекта. 
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9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

9.1. Същност на програмата за реализация 

Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водеща 

предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В синхрон с останалите 

инструменти, програмата определя начините за разпределение на наличните и 

потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси. Целта на 

програмата за реализация е да обобщи подходящи проекти, които конкретизират 

дефинираните мерки по приоритетни области за развитие, като по този начин се осигурява 

оперативна основа за изпълнението на плана. В тази връзка, към всеки проект са 

определени неговата индикативна стойност, отговорната структура и потенциалните 

партньори, които следва да го изпълнят, възможния финансов източник на средствата, 

както и най-доброто му позициониране във времето. 

Уникалността на всеки проект налага различни източници на финансиране, които са 

определени, съобразявайки се с характера на индивидуалния проект и търсения баланс 

между използваните финансови източници. 

Включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка от 

приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на редица 

проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е 

преобладаващата им принадлежност към една от шестте приоритетни области. 

Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето на 

рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на 

финансовите ресурси. 

Посочените финансови източници /конкретните инвестиционни приоритети и 

приоритетни оси на оперативните програми/ са актуални към момента на 

завършване на Общинския план за развитие на община Исперих. Поради факта, че 

оперативните програми за периода 2014-2020 са все още в процес на разработване през 

2014 г., е възможно наличието на несъответствия между тук посочените параметри 

на оперативните програми и техните окончателни варианти.  
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Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ФОКУСИ НА РАСТЕЖ 

П 1.1 
Рехабилитация и реконструкция на общински 

пътища в Община Исперих 
M1.1 2 000 

Общински 

бюджет 

ПРСР   

Община 

Исперих 
 

              

П 1.2 

Рехабилитация на уличната мрежа изграждане 

на нови улици в населените места на Община 

Исперих  

M1.1 6 000 

Общински 

бюджет 

ПРСР 
  

Община 

Исперих 
                

П 1.4 
Реконструкция на автогара и автоспирки в 

населените места на Община Исперих  
M1.1 3000 

Публично 

частно 

партньорство   

Община 

Исперих 

Частен 

сектор 
              

П 1.5 

Проект: Подобряване на градската среда в 

публичните и междублокови пространства 

благоустрояване на паркове, изграждане на 

пешеходни алеи и зелени пространства, 

енергоспестяващо улично осветление и 

достъпна среда в град Исперих 

M1.1 

M1.5 
3 000 

Общински 

бюджет 

ПРСР 
  

Община 

Исперих 
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П 1.6 

Реконструкция и реновиране на паркове,  

детски и спортни площадки и пешеходни 

пространства в населените места на Община 

Исперих 

M1.6 3 000 

Общински 

бюджет 

ПРСР 
  

Община 

Исперих 

Местна 

общност 

              

П 1.7 

Проект: Обновяване на спортна 

инфраструктура модернизация на игралното 

поле и лекоатлетическата писта на стадион  

M1.6 2480 

Общински 

бюджет 

ПРСР   

Община 

Исперих 

Спортни 

клубове 
              

П 1.8 

Изграждане на мултифункционални спортни 

зали към училища в населените места на 

Община Исперих 

М1.6 487 

Общински 

бюджет 

ПРСР   

Община 

Исперих 
СОУ  

              

П 1.9 

Преглед и оценка на състоянието на мрежата за 

радиоразпространение на общинското кабелно 

радио с оглед функциите за известяване на 

населението при бедствия и аварии. 

Рехабилитация на мрежата за кабелно 

радиоразпространение 

- 550 
Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 

Общинско 

радио 

              

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. СЕЛА И ПЕРИФЕРНИ ТЕРИТОРИИ 

П 2.1 

Изграждане, разширяване и ремонт на 

водоснабдителните мрежи в населените места 

на Община Исперих 

М2.3 700 
Общински 

бюджет 
  

Община 

Исперих 
                

П 2.2 
Реконструкция и възстановяване на общински 

път  
М2.4 1660 

Общински 

бюджет   

Община 

Исперих                 

П 2.3 

Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, ремонт и реконструкция на 

здравни и детски заведения на територията на 

Община Исперих 

М2.5 600  

 

Община 

Исперих 
Институции 

              

П 2.4 

Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, ремонт и реконструкция на 

комбинирани сгради общинска собственост, 

облагородяване на дворни и прилежащи 

пространства в населените места на Община 

М2.5 700 
 Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 
Институции 
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Исперих 

П 2.5 

Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и ремонт, реконструкция на 

читалищните сгради, облагородяване на 

дворни и прилежащи пространства в 

населените места на Община Исперих 

М2.5 350 
Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 
Институции 

              

П 2.6 

Изграждане, ремонт и реконструкция на 

спорни игрища и прилежащите към тях 

съоръжения в населените места на Община 

Исперих 

М2.6 200 

Програма 

"Красива 

България" 
  

Община 

Исперих 

Местна 

общност 

              

П 2.7 

Изграждане, ремонт и реконструкция на 

здравни и детски центрове, и центрове за 

работа с деца и младежи  в населените места на 

Община Исперих 

М2.9 250 
Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 
  

              

П 2.8 

Внедряване на енергийна ефективност в 

основните училища цялостен ремонт на 

ползваемата учебна площ (учебни стаи, 

кабинети, учителски стаи, медицинските 

кабинети и др.) на територията на Община 

Исперих 

M2.5 

М2.9 
740 ОПРР ПО1 ИП3 

  

Община 

Исперих 
ОУ  

              

П 2.9 

Реконструкция на сградата на бившето 

училище в социална инфраструктура (за 

възрастни или деца)  

 

М2.7  
ОПРР ПО1 

ИП4/ ПРСР 

  

Община 

Исперих 

                

П 2.10 

Адаптиране на стари къщи в къщи за гости. 

Изграждане на нова и ремонт на съществуваща 

туристическа инфраструктура в община 

Исперих 

М2.8 

М2.16 
2000 

Частни 

инвестиции 

  

Частен 

сектор, 

туристиче

ски бранш 

Община 

Исперих 

              

П 2.11 

Изграждане на комбинирани сгради – центрове 

за работа с деца и младежи, пенсионерски 

клубове и клубове на хора с увреждания  в 

населените места на Община Исперих 

М2.9 900 
Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 

Местна 

общност 

              

П 2.12 

Обновяване, ремонт и реконструкция на 

сградите на народните читалища в населените 

места на Община Исперих 

М2.10 500 

Програма 

"Красива 

България"   

Община 

Исперих 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

П 3.1 

Повишаване професионалния капацитет на 

работещите в социалните услуги, детски ясли и 

детска млечна кухня на територията на Община 

Исперих 

- 250 
ОПРЧР ПО3 

ИП1 
  

Община 

Исперих 
НПО               

П 3.2 

Проект за Подобряване на достъпа до 

здравеопазване и промоция на здравето, т. ч. 

чрез целеви действия насочени към деца, 

младежи и уязвими групи (Общинска програма 

„Здрави деца в здрави семейства” и Общинска 

програма за превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции) 

М3.1 100 
ОПРЧР ПО2 

ИП2 

  

Община 

Исперих 

Регионална 

здравна 

инспекция, 

читалища, 

НПО 

              

П 3.3 
Проект за Реновиране, преоборудване и 

разширяване на Домашен социален патронаж  
M3.2 186 

ОПРР ПО1 

ИП4 
  

Община 

Исперих 

Домашен 

социален 

патронаж                

П 3.4 

Проект: Изграждане на нова сграда за развитие 

на специализирана социална услуга за 

възрастни хора и хора с увреждания  

M3.3 4276 
ОПРР ПО1 

ИП4 
  

Община 

Исперих 
                

П 3.5 
Проект: Изграждане на кризисен център  за 

бездомни и социално слаби лица 
M3.3 1150 

ОПРР ПО1 

ИП4   

Община 

Исперих                 

П 3.6 

Проект: Изграждане на общински комплекс за 

хранене, включително обществена трапезария 

за бездомни и социално слаби лица 

M3.3 

M3.4 
1200 

ОПРР ПО1 

ИП4 
  

Община 

Исперих 
                

П 3.6 

Проект: Стимулиране образователната 

интеграция на рискови групи, малцинства и 

хора в неравностойно положение 

M3.4 

M3.8 
3200 

ОПНОИР 

ПО4 ИП1 

ИП2   

Община 

Исперих 

Читалища, 

НПО 
              

П 3.7 

Проект: Развитие на услугата „личен асистент”, 

„социален помощник” и домашен социален 

патронаж” – наемане на повече лица 

M3.4 1256 
ОПРЧР ПО2 

ИП2 
  

Община 

Исперих 
                

П 3.8 

Проект: Обмяна на опит и добри практики за 

работа с възрастни хора (за персонала на Дом за 

стари хора) 

M3.4 324 ОПРЧР ПО4 

  

Община 

Исперих 
                

П 3.9 
Проект: Създаване на Дневни центрове за 

възрастни, хосписи и клубове по интереси 

M3.3 

M3.4 
1670 

ОПРР ПО1 

ИП4   

Община 

Исперих                 
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П 3.10 
Изграждане на социална услуга "Защитено 

жилище" за лица с психични разстройства  

M3.3 

M3.4 
600 

Общински 

бюджет   

Община 

Исперих                 

П 3.11 

Проект: Продължаваща социална услуга за деца 

с увреждания след навършване на пълнолетие 

към Дневен център за деца с увреждания - 

проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. Дневен 

център за лица с увреждания –  

M3.3 

M3.4 
3600 

ОПРР ПО1 

ИП4 

  

Община 

Исперих 

                

П 3.12 

Проект: Проектиране и изграждане на 1 /един/ 

бр. „Център за социална рехабилитация и 

интеграция” за лица с увреждания, с капацитет 

40 души като форма на съпътстваща социална 

услуга  

M3.3 

M3.4 
1234 

ОПРР ПО1 

ИП4 

  

Община 

Исперих 

                

П 3.13 

Проект за предоставяне на социалната услуга 

„личен асистент” за лица, в т. ч. деца с трайни 

увреждания 

М3.4 2500 
ОПРЧР ПО2 

ИП2 
  

Община 

Исперих 
НПО 

              

П 3.14 

Проект за предоставяне на почасови социални 

услуги в семейна среда за лица, в т. ч. деца с 

увреждания и възрастни хора над 65 години, в т. 

ч. самотноживеещи лица с невъзможност за 

самообслужване 

М3.4 1800 
ОПРЧР ПО2 

ИП2 

  

Община 

Исперих 
НПО 

              

П 3.15 

Проект за социално-икономическа интеграция 

на социално изключени хора, групи и 

маргинализирани общности, чрез подобряване 

достъпа до заетост, образование, обучение, 

социални и здравни услуги и преодоляване на 

негативните стереотипи 

М3.4 

М3.5 
500 

ОПРЧР ПО2 

ИП1 

  

Община 

Исперих 
НПО 

              

П 3.16 

Проект за развитие на приемна грижа и други 

превантивни и алтернативни форми на грижа и 

услуги 

М3.4 1300 
ОПРЧР ПО2 

ИП2 
  

Община 

Исперих 
НПО 

              

П 3.17 

Проект: Обновяване и ремонт на 

административни и обществени сгради и 

прилежащите към тях санитарни възли с цел 

присъждане на специален знак на обекти, с 

изградена инфраструктура, гарантираща 

достъпна среда на възрасни хора и  хора с 

увреждания 

М3.4 248 
ОПРР ПО1 

ИП2 

  

Община 

Исперих 
Читалища 
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Изграждане на център за координация и 

сътрудничество с асоциации и 

неправителствени организации от община 

Исперих и област Разград. 

 

М3.4 

М3.5 

М3.6 

М3.8 

4000 
ОПРР ПО4 

ИП1 

  

Община 

Исперих 
НПО 

              

П 3.19 

Предоставяне на стимули на работодатели за 

наемането на безработни младежи, хора в 

неравностойно положение и др. 

М3.5 2048 
ОПРЧР ПО1 

ИП1 

  

Агенция по 

заетостта, 

Главна  

 

Община 

Исперих 

              

П 3.20 

Осигуряване на възможност за заетост, в т. ч. 

чиракуване и стажуване, след регистрация като 

безработно лице по национални и регионални 

програми за заетост 

М3.5 2140 
ОПРЧР ПО1 

ИП2 

  

Агенция по 

заетостта, 

Главна 

Дирекция 

"Услуги по 

заетостта" 

Община 

Исперих 

              

П 3.21 

Проект: Насърчаване на заетостта на 

нискоквалифицираните кадри, младежите, 

безработните над 50 години, хората в 

неравностойно положение и други 

M3.5 

M3.6 
6235 ОПРЧР ПО1 

  

Община 

Исперих 
Бизнес  

              

П 3.22 

 Ремонт на сгради и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в средните и основни 

училища в населените места на Община 

Исперих 

M3.7 1501 
ОПРР ПО1 

ИП3 

  

Община 

Исперих 
СОУ  

              

П 3.23 
Ремонт, реновиране и подобряване енергийната 

ефективност ЦДГ и детска ясла 
M3.7 207 

ОПРР ПО1 

ИП3   

Община 

Исперих 
ЦДГ  

              

П 3.24 

Проект Повишаване квалификацията на 

учителите в детските градини и училищата – 

обучения за интерактивни методи на 

преподаване 

M3.8 1123 
ОПНОИР 

ПО3 ИП3 

  

Община 

Исперих 

ЦДГ, ОУ, 

СОУ 

              

П 3.25 

Проект: Обучения и преквалификация на кадри 

за повишаване на квалификацията, езикови и 

компютърни умения, с цел адаптивност на 

пазара на труда 

 

М3.8 1560 
ОПРЧР ПО1 

ИП3 

  

Община 

Исперих 

Бизнес 

НПО 

Читалища  
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ 

П 4.1 

Изграждане, разширяване и реконструкция на 

канализационни мрежи и ВиК мрежи в 

населените места на Община Исперих - I етап и 

ІІ-ри етап 

М4.1 10000 ОПОС ПО1 

  

Община 

Исперих  

              

П 4.2 
Проект: Интегриран проект за воден цикъл на 

гр.Исперих - II част 
М4.1 43898 ОПОС ПО1 

  

Община 

Исперих 
 

              

П 4.3 

Проект за превантивни мерки за опазване от 

повърхностни води на територията на Община 

Исперих 

М4.1 400 

Национален 

Доверителе

н Екофонд   

Община 

Исперих 
 

              

П 4.4 
Почистване на язовира и укрепване с 

приливник  
М4.1 500 

Национален 

Доверителе

н Екофонд   

Община 

Исперих 
                

П 4.5 

Въвеждане на стимули за икономически 

субекти, въвеждащи системи за регенериране на 

отпадъци: сепариране и преработка - 

екоиновации 

М4.3 350 

ОПОС ПО2, 

Национален 

Доверителе

н Екофонд   

Община 

Исперих 

                

П 4.6 

Проект: Мерки за зелена икономика – 

изграждане на съоръжения за намаляване 

емисиите на вредни газове 

М4.4 11345 ОПИК ПО3 

  

Частен 

сектор 
                

П 4.7 

Проект: Основен ремонт, обновяване и 

енергийна ефективност на административни и 

обществени сгради, достъпна среда и 

видеонаблюдение  

M4.6 4750 
ОПРР ПО1 

ИП1 

  

Община 

Исперих 

                

П 4.8 

Учредяване на годишна награда на Община 

Исперих за принос към развитието на местната 

икономика по категории: инвестиция, малък 

бизнес, социална отговорност, зелени политики 

и др. 

М4.10 300 

Публично-

частно 

партньорст

во 
  

Община 

Исперих 

Частен 

сектор, 

Браншови 

организации               

П 4.9 

Изграждане на общински бизнес-консултантски 

център за насърчаване на местното 

предприемачество, бизнес – обучения за млади 

предприемачи 

М4.10 600 

Публично-

частно 

партньорст

во   

Община 

Исперих 

Частен 

сектор, 

Браншови 

организации               
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5. НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ 

П 5.1 

Обновяване на културни ценности с национално 

значение, включени в приоритетния списък на 

ОПРР 

М5.5 

М5.6 
10000 

ОПРР ПО5 

ИП1 

  

Община 

Исперих  

МК, 

НИНКН, 

Исторически 

музей                

П 5.2 

Обновяване, експониране и адаптация на 

архитектурни културни ценности в населените 

места на Община Исперих 

М5.6 

М5.7 
4850 

ТГС 

България-

Румъния, 

Програма 

"Красива 

България",  

ПЧП, 

Частно 

финансиран 
  

Община 

Исперих, 

частен сектор 

МК, 

НИНКН,  

Исторически 

музей 

 

            

 
П 5.3 

Подробна инвентаризация на състоянието на 

общинските културни институции 
М5.7 40 

Общински 

бюджет   

Община 

Исперих  

Община 

Исперих                

П 5.4 

Проект: Реконструкция на читалища и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

благоустрояване и рехабилитация в т.ч. на 

дворове и огради 

М5.7 87 
ОПРР ПО1 

ИП4 

  

 Читалища 
 

              

П 5.5 

Проект: Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на изгледните площадки, улично 

озеленяване, велоалеи и велостоянки в Община 

Исперих 

М5.9 75 
ОПРР ПО1 

ИП2 

  

Община 

Исперих  

              

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6. УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ 

П 6.1 

Надграждане на съществуващите и изграждане 

на нови инструменти на електронното 

управление в община Исперих 

М6.1 2000 ОПДУ ПО3 

  

Община 

Исперих 

 

              

П 6.2 

Проект : Обучение на управленските екипи и 

работещите в местните административни 

структури 

М6.1 2678 
ОПДУ ПО1 

ИП2 
  

Община 

Исперих 
                

П 6.3 
Проект: Закупуване на нова техника в 

административните структури 
М6.1 3345 ОПДУ ПО3 

  

Община 

Исперих                 
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П 6.4 

Разработване на Общ устройствен план на град 

Исперих 
М6.2 500 

Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 

Професионалн

и общности, 

Местна 

общност               

П 6.5 

Изработване на Подробни устройствени планове 

за териториите с концентрация на културни 

ценности 

М6.2 250 
Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 

Професионалн

и общности, 

Местна 

общност               

П 6.6 

Създаване на комплексна ГИС платформа за 

управление и планиране на територията на 

община Исперих 

М6.2 500 ОПДУ ПО3 

  

Община 

Исперих 
  

              

П 6.7 

Създаване на партньорска мрежа за 

регламентиране, иницииране и реализиране на 

проекти в сферата на образованието и културата 

М6.4 

М6.7 
150 

Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 

Частни 

собственици, 

РИМ, МК, 

НИНКН               

П 6.8 

Създаване на център за професионална 

ориентация и информационен обмен между 

партньорите в мрежата между общинската 

администрация, частния сектор и 

образователните институции , с цел младежки 

стажове в различни направления 

М6.6 1000 ОПНОИР 

  

Община 

Исперих 

Частен сектор, 

образователни 

институции 

              

П 6.9 
Проект: Стажове за млади специалисти в 

различни направления 
М6.6 6480 

ОПРЧР ПО1 

ИП1   

Община 

Исперих 
  

              

П 6.10 
Разработване на маркетингова стратегия за 

развитие на туризма в община Исперих 
М6.7 30 

Общински 

бюджет 

  

Община 

Исперих 

Туристически 

бранш, 

културни 

институции               

П 6.11 
Проект: Обучения за управленските екипи за 

организация и управление на проекти 
- 425 

ОПДУ ПО1 

ИП2   

Община 

Исперих 
  

              

П 6.12 

Създаване и функциониране на Общинска 

полиция в съответствие с разпоредбите на 

Закона за МВР 

- 1400 
Общински 

бюджет 
  

Община 

Исперих 
МВР 
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10. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

 

Съответствието на Общинския план за развитие с изискванията, залегнали в 

стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, 

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

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

развитие на регионите и местните общности в ЕС. 

Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 8 от ЗРР и Методическите указания
6
 за разработване на 

Националната стратегия  а регионално развитие на РБългария (2012-2022), Регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие 

(2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), предварителната оценка е 

неразделна част от Общинския план за развитие.  

В съответствие с чл. 32 на Закона за регионално развитие (ЗРР), при разработването 

на Общински план за развитие (ОПР) задължително се извършва предварителна оценка. Тя 

следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗРР и ППЗРР и да включва: 

1) оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 

2) екологична оценка по реда на ЗООС. 

Основната цел на Предварителната оценка е да допринесе за подобряване качеството 

на ОПР и да способства за бъдещото му ефективно и ефикасно изпълнение. 

Предварителната оценка на социално-икономическото въздействие следва да послужи като 

база за сравнение и ориентир за извършване на надеждна междинна и последваща оценка 

за резултатите от изпълнението на ОПР за периода 2014 – 2020 година.  

Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на 

общината, определена с Плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и 

на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. 

                                                           
6
 Вж. Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на 

РБългария (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), С. Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството,2011, с. 113 – 114. 
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Общинските планове за развитие са включени в т.9.3 на Приложение №2 –Планове и 

програми, за които се преценява необходимостта от екологична оценка към чл.2, ал.2, т.1 

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. Предвид на това, преценката на необходимостта от екологична оценка и на 

оценка за съвместимост се извършва в съответствие с изискванията на ЗООС, Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, както и 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони, Директива 2001/42/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците 

на някои планове и програми върху околната среда, касаещи извършването на екологична 

оценка и оценка за съвместимост. 

Документът е разработен в съответствие с действащата нормативната уредба и 

отговаря на изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане 

на Закона за регионалното развитие. 

Налице е съгласуваност на Общинския план за развитие и заложените в него 

стратегически цели и приоритети с документите, които са от значение за подготовката на 

плановете на национално и европейско ниво – Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България (НСРР) 2012-2022 г., Националната програма за развитие: 

България 2020, Стратегията „Европа 2020” и Националната програма за реформи на 

Република България 2012-2020, секторните стратегии, Регионалния план за развитие, 

Областна стратегия за развитие и други; 

Структурата и съдържанието на Плана са в съответствие с Методическите указания 

за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

(2012-2022), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), областни 

стратегии за развитие (2014-2020), общински планове за развитие (2014-2020), на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2011 година. 

Планът за развитие на Община Исперих е изготвен на основата на широкообхватен 

анализ на икономическото и социалното развитие на общината и изведените приоритети за 
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развитие. Предмет на целенасочени действия са увеличаване на конкурентните предимства 

на общината и преодоляване на проблемите в икономическата и социална област, 

техническата инфраструктура и развитието на човешкия потенциал. Планът е ориентиран 

към увеличаване конкурентноспособността на местната икономика, постигане на 

икономически растеж, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата, 

подобряване параметрите на околната среда, повишаване на производителността на труда, 

както и повишаване на реалните доходи и повишаване жизнения стандарт на населението 

от общината. 

Налице е съгласуваност на ОПР, като се оцени социално-икономическия анализ и 

SWOT-анализа, реалистичността и адекватността на заложените цели и приоритети за 

местно развитие, предвидената система за наблюдение, оценка и актуализация, 

включително предложените индикатори, необходимите действия за осигуряване на 

информация и публичност и прилагане на принципа на партньорство; 

Използван е интегрирания подход за планиране т.е. целите и приоритетите на 

общинския план за развитие като стратегически документ са съгласувани и предвиждат 

взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено 

развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (селско 

стопанство,транспорт, инфраструктура, туризъм, и др.);. 

Спазен е принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и 

други публични и частни източници. 

В ОПР са спазени и приложени хоризонталните принципи на ЕС в областта на 

равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие и др.; 

От екологична гледна точка, заложените в Плана основни цели са насочени към 

осигуряване в периода 2014-2020 г. на предпоставки и реални условия за устойчиво, 

екологосъобразно развитие на общината. Те са съобразени със съществуващите природни 

дадености, с настоящото състояние на отделните компоненти на околната среда и с 

местната специфика на региона. 
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11. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА 

АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ. 

 

С ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата 

(РКОНИК) през 1995 г. и на Протокола от Киото през 2002 г. Р. България стана субект на 

редица международни задължения, свързани с ограничаване изменението на климата. 

Голяма част от тях са въведени в националното право със Закона за опазване на околната 

среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.) и допълващите го подзаконови нормативни актове.  

Като член на Европейския съюз Република България има редица задължения по 

законодателния пакет „Климат&Енергетика” и е участник в Схемата за търговия с квоти за 

емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз (ЕСТЕ), въведена с Директива 

2003/87/ЕО. Това обстоятелство е свързано с изпълнението на голям брой задължения, 

които формират цял сектор в политиката по климата и при чието изпълнение страната ни 

следва да постигне баланс между интересите на индустрията и амбициозните цели на ЕС 

за прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове.   

Политиката по изменение на климата има изцяло хоризонтален характер. 

Специфичният характер на дейностите в изпълнение на тази политика, както и големият 

брой докладвания към органите на РКОНИК и ЕК изискват навременен принос от всички 

органи, които имат компетентности в областта на изменението на климата в това число 

активна роля от страна на общините и гражданите. 

Абсолютна предпоставка за своевременното изпълнение на задълженията на 

България като страна по РКОНИК и Протокола от Киото и като държава - членка на 

Европейския съюз, е ефективното ангажиране на компетентните органи и частноправни 

субекти в съответните процедури. 

От 11.03.2014 г е в сила Законът за ограничаване изменението на климата, Обн. ДВ. 

бр.22 от 11 Март 2014г., чиято цел е да даде обща правна уредба на обществените 

отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като 

регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата техните 

правомощия. 
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В закона се очертава кръга на частно-правните субекти, които имат права и 

задължения в рамките на различните процедури и основните дейности и процеси, чрез 

които Република България изпълнява своите задължения в областта на изменението на 

климата в международен план и на ниво Европейски съюз. 

Съгласно чл. 8, ал.1 от Закона за ограничаване изменението на климата 

Националният план за действие в областта на изменение на климата е инструмент, чрез 

който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за 

всеки обособен период на действие съгласно политиката на Европейския съюз и 

международните договори в областта на изменение на климата, по които Република 

България е страна. 

В Националния план за действие в областта на изменение на климата се предвиждат 

график за изпълнение и механизъм за мониторинг на дейностите по изменение на климата 

и постигнатите намаления на емисии на парникови газове(чл. 8, ал. 2). 

Националният план за действие в областта на изменение на климата съгласно чл. 4, 

ал. 1 се изготвя от министъра на околната среда и водите съвместно с компетентните 

министри по и след консултиране с Националния експертен съвет по изменение на 

климата на базата на съответните секторни стратегии и планове се приема от 

Министерския съвет.  

Съгласна чл. 9, ал. 1 Министърът на околната среда и водите съвместно с 

компетентните министри и след консултиране с Националния експертен съвет по 

изменение на климата изготвя проект на национална стратегия за основните мерки за 

адаптация към последиците от изменението на климата, коята се приема от Министерския 

съвет. Стратегията се изготвя за период не по-малък от 20 години, с изключение на 

първата стратегия, която се изготвя за периода до 2030 г. включително. 

Към момента на подготовката на ОПР 2020 на Община Исперих все още не са приети 

Национална стратегия за основните мерки за адаптация към последиците от изменението 

на климата и Национален план за действие в областта на изменение на климата. По тези 

съображениея, настоящият план може да бъде синхронизиран единствено със стратегията 

на ЕС за адаптация, която  Комисията прие през април 2013 г. 
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Междуправителствената експертна група по изменение на климата (КПКЗ) определя 

адаптацията като "всяка корекция по природни или човешки системи в отговор на 

действителните или очакваните климатични стимули или техните ефекти, които 

вредят на умерените или експлоатира полезни възможности". 

Необходими са ефективни мерки, насочени към повишаване на способността ни да се 

адаптираме и да се сведат до минимум последиците от изменението на климата. 

Мерките за адаптация могат да бъдат предприети на национално, регионално и 

местно равнище и да включват използване на оскъдните водни ресурси по-ефективно, за 

привеждане в съответствие на строителните норми за бъдещи климатични условия и 

екстремни метеорологични събития, изграждане на защита от наводнения и повишаване на 

нивата на диги, разработване устойчиви на суша култури, избора дърво практики и горски 

видове по-малко уязвими към бури и пожари, както и за определяне на земя под угар, 

коридори с цел улесняване миграцията на видовете. 

Адаптацията
7
 се изразява в предвиждане на неблагоприятните последици от 

изменението на климата и в предприемането на подходящи действия, за да се предотвратят 

или намалят до минимум щетите, които могат да причинят тези последици.  

С оглед вземането на решения за избор на най-подходящи начини за адаптация от 

съществено значение е наличието на надеждни данни относно вероятните въздействия на 

изменението на климата, свързаните с тези въздействия социално-икономически аспекти, 

както и разходите и ползите за различните варианти за адаптация.  

В Бялата книга на Комисията от 2009 г. относно адаптацията към изменението на 

климата се подчертава, че липсата на знания е основна пречка за разработването на 

успешни ответни мерки. 

Примери за мерки
8
 за адаптация включват:  

• по-ефективно използване на оскъдните водни ресурси;  

• адаптиране на строителните норми за бъдещи климатични условия и екстремни 

климатични събития;  

• изграждане на защита от наводнения и повишаване на нивата на диги;  
                                                           

7
 http://www.horizonti.eu/europe-direct/ShowNews.php?id=1403  

8
 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm  

http://www.horizonti.eu/europe-direct/ShowNews.php?id=1403
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm
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• разработване на устойчиви на суша култури;  

• избора на дървесни видове и горски практики, по-малко уязвими към бури и 

пожари;  

• и заделяне на сухопътни коридори с цел улесняване миграцията на видовете. 

 

Съществува разлика между приспособяване и смекчаване:
9
 

Адаптирането, заедно с намаляването му, е съществена част от справяне с 

предизвикателствата и възможностите, свързани с изменението на климата. Смекчаването 

се отнася до нашите усилия за ограничаване на изкуствени причините за изменението на 

климата. Адаптацията включва предприемане на действия, така че да можем да бъдем по-

устойчиви на настоящите ни климат, по-малко податливи на въздействието на бъдещото 

изменение на климата и в състояние да се възползват от възможностите. 

Тъй като атмосферата е споделена, действия за смекчаване обикновено ще има 

дългосрочни, глобални ползи. Най-често за адаптация ще имат местните, специфични за 

сектора ползи. Често има синергии и припокриване между смекчаване и приспособяване. 

Например, засаждане на дървета в градските райони или възстановяване на торфища има 

смекчаването, така и ползи за адаптация. 

Независимо от успеха на усилията за смекчаване, все още ще има някаква степен на 

неизбежното изменение на климата. Това произтича от нашите исторически емисиите на 

парникови газове и устойчивостта на тези газове в атмосферата, както и бавното затопляне 

на океаните. 

Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 

вече настъпилите промени, за които община Исперих би могла да съдейства са свързани с 

кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското 

стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния 

въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които могат да доведат 

до намаляване емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством 

изпълнение на следните примерни мерки. Тези други мерки могат да включват 

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/faq_en.htm  

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/faq_en.htm
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повишаване на енергийната ефективност; увеличаване дела на енергията от възобновяеми 

източници за собствени нужди, както и за покриване на обществени разходи за вече 

съществуващи проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници; залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; залесяването и 

повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали или 

обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните методи трябва да бъдат 

природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази област и опита с адаптацията 

към климатичните промени на страните, подписали РКОНИК; разработване и внедряване 

на екологични технологии, които стимулират повишаването на енергийната ефективност 

и/или използването на енергия от възобновяеми източници; разработване и въвеждане на 

политика за ограничаване изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по 

Протокола от Киото; образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 

административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 

ограничаване изменението на климата; повишаване информираността на широката 

общественост по въпроси, свързани с изменението на климата; насърчаване на преход към 

видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт; мерки, насочени към 

подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към предоставяне 

на финансова помощ за преодоляване на социалните последици от увеличаване цената на 

електроенергията за домакинства с ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми енергийни източници от домакинствата за 

покриване на лични нужди. 

Важна мярака е регулярно обучение и осведомяване на обществото относно 

климатичните промени и човешката дейност, предизвикващи негативни социално-

икономически и екологични последици. Създаване на обратни връзки. Формиране на 

чувство за отговорност у обществото към свързаните с климата проблеми и 

необходимостта от конкретни действия за запазване на околната среда в интерес на 

бъдещите поколения 
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