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Речник на съкращенията 

 

 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГИС Географска информационна система 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕИП 

ЕНСНКИСОС 

Европейското икономическо пространство 

Единната национална система за наблюдение, 

контрол и информация за състоянието на 

околната среда 

ЗДДС Закон за данък добавена стойност 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната 

администрация 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗРР 

ЗУО 

Закон за регионално развитие 

Закона за управление на отпадъците  

ЗУТ 

ИПА 

Закон за устройство на територията 

Институт по публична администрация 

ИСУН 

 

КАВ 

Информационна система за управление и 

наблюдение 

Качеството на атмосферния въздух 

МСП Малки и средни предприятия 

НСИ Национален статистически институт 

НСРР Национална стратегия за регионално развитие 

ОПОС Оперативна програма Околна среда 

ОПР  Общински план за развитие 

ОПИК  Оперативна програма Иновации и 

конкурентоспособност  

ОПРЧР Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси 

ПСОВ 

ПИРО 

Пречиствателна станция за отпадни води 

План за интегрирано развитие на общината 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РПР Регионален план за развитие 

PCУО Регионално сдружение за управление на 
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отпадъците 

СМР Строително-монтажни работи 

СКФ Структурни и Кохезионен фонд 

ФПЧ Фини прахови частици  
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ЧАСТ І – ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

1. Обща характеристика и профил на Общината 

1.1. Общ профил на Община Исперих 

       Община Исперих обхваща компактна площ от 402 кв. км. по южните склонове на 

Лудогорското плато. Територията на Общината граничи с общините Дулово, Каолиново, 

Самуил, Разград, Завет и Главница. Административно, територията на Община Исперих е 

част от Разградска област, като е втората най-голяма община в областта. Територията на 

Община Исперих заема 15,3 % от площта на областта, и в нея живеят над 18 % от цялото 

население на областта 

Фигура 1 Разположение на територията на Община Исперих в област Разград 

 

        Община Исперих е сравнително изолирана, защото остава встрани от основните потоци 

на хора и стоки в Северна България: административният център - гр. Исперих, е разположен 

на 37 км североизточно от гр. Разград, на 72 км югозападно от гр. Силистра и река Дунав, и 

на 150 км северозападно от гр. Варна и Северното Черноморие. Общината е в сравнителна 

близост до речните пристанища на Русе и Силистра (70-90 км.), и до морското пристанище и 

летище на град Варна (150 км.)  

        През Общината не преминават магистрали и първокласни пътища, което от една страна 

затруднява достъпността, от друга създава възприятие за територията, като отдалечен и 

периферен район. Достъпът до Общината се осъществява предимно чрез второстепенни 

пътища: през община Разград - до София, през община Завет - до Русе, през община Дулово 

- до Силистра и Добрич и през община Венец - до Варна и Южна България.  

        През Община Исперих преминават частично или изцяло 7 пътя от Републиканската 

пътна мрежа на България с обща дължина 108 km: 
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Път № Наименование на 

пътя 

от км. до км.  Дължина в км. 

Втори клас  68 95,6 27,6 

II-23 (Русе - Цар 

Калоян) - 

Червена вода - 

Kубрат - Исперих 

- Окорш - Овен - 

Дулово (Дулово - 

Шумен) 

   

Трети клас     

III-205 Разград - 

Ясеновец - 

Лудогорци - 

Исперих - 

Стефан -Kараджа 

- Белица - 

Тутракан 

13,7 43,6 29,9 

 (Дулово - 

Шумен) - 

Пристое - 

Духовец - 

Подайва - 

Исперих 

3.7 22.1 18.4 

последният 

участък от III-

2005 

(Разград - 

Шумен) - п.к. 

Желязковец - 

Самуил - 

Хърсово - 

Богданци - 

Ножарово - 

Владимировци - 

Здравец - 

Подайва             

33.2 35.9 2.7 

началният 

участък от III-

2304 

(Кубрат - 

Исперих) -Малък 

Поровец -

резиденция 

"Воден" - 

Острово            - 

0 2.9 2.9 

 

 

 

 

 

 

началният 

участък от III-

2305  

Исперих - Яким 

Груево - Конево - 

Зебил - Вълкан 

0 10,1 10,1 
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целият участък 

от III-2306 

(Исперих - 

Окорш) 

Тодорово - 

Печеница - 

Средоселци - 

Къпиновци 

(Подайва  

Исперих) 

0 16,4 16,4 

 

         Община Исперих е достъпна и с железопътен транспорт (линията София-Силистра).  

Благоприятно е, че има близост до речните пристанища в Русе и Силистра (90 км.). Най-

близките летища са в гр. Варна и гр. Букурещ.  

 

1.2. Географски особености и природни ресурси 

1.2.1. Баланс на територията 

Фигура 2 Карта на територията на Община 

Исперих

 
 

         Освен град Исперих, на територията на Общината са разположени още 23 населени 

места – села. Селата се намират на сравнително малки разстояния от град Исперих. Най-

отдалеченото населено място (с. Духовец) се намира на 18 км. от град Исперих. Около 60% 

от населението на селата може да достигне град Исперих за не повече от 10 минути с 

автомобилен транспорт. 
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         Територията е сравнително отдалечена от динамични градски центрове. Най-близките 

големи градски центрове са Русе (на около 1 час и 30 минути) и Варна (около 2 часа ). 

Разстоянието до София е около 400 км (6 часа). Това, от своя страна, затруднява развитието 

на бизнеса - увеличава транспортните разходи, ограничава достъпа до пазари, затруднява 

преноса на нови знания и предприемачеството и конкурентоспособността на бизнеса като 

цяло. 

 

1.2.2. Релеф и геоложка характеристика 

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

Релефът ѝ е равнинен и слабо хълмист, с дълбоко всечени долини и суходолия, като 

надморската височина варира от 200 до 300 m и се понижава от юг на север. Цялата 

територия на Общината попада в северната част на Лудогорското плато, като южно от село 

Малко Йонково, на границата с Община Самуил се намира най-високата ѝ точка –348,4 m. 

надморска височина. Западно от село Райнино, в суходолието на река Царацар, е най-

ниската ѝ точка – 136 m надморска височина. 

 

1.2.3. Климат 

          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, 

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/. 

 

1.2.4. Хидрология 

         Водните ресурси на Общината са сравнително ограничени – през територията й 

преминават четири реки – р. Царацар, р. Война, р. Сенковец и р. Чаирлък, но няма 

достатъчно водни ресурси за промишлени нужди и поливане. На територията на Община 

Исперих се намират най-големите карстови извори в тази част на страната. Дълголетните 

карстови процеси са довели до създаването на характерен и уникален за района комплекс от 

карстови форми - пещери, скални ниши, дупки и др., представляващи интерес за 
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палеонтолози, спелеолози и археолози, както и за развитието на специфични форми на 

туристическа дейност. 

 

1.2.5. Почви 

        Земеделската територия заема 77 % от територията на Община Исперих, което е 

значително по-високо от средното за България (57,4%). Общият състав и характеристики на 

почвите са плодородни черноземи (39% от обработваемата земя) и сиви горски почви (61 

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

й природни богатства. 

 

1.2.6. Полезни изкопаеми 

         Районът на Община Исперих е беден на полезни изкопаеми. На територията на 

Община Исперих попада находище „Драгомъж― - в процедура по предоставяне на концесия 

за добив на строителни материали (варовици и доломити за трошен камък).  

Находище Драгомъж НБ-34/1999 г.,"НОВА КАРИЕРА" ООД, гр. Исперих 

  

Старо състояние на 

запаси/ресурси 

Ново състояние 

на запаси / 

ресурси 

Запаси / Ресурси 

Категория 
утвърдени от 

ДКЗ/СЕК 

  Количество Количество Количество 

111 594.10 594.10 713.90 

121 373.00 373.00 373.00 

Запаси 967.10 967.10 1086.90 

 

         От цифровия модел територия с площ 72,12ха е за добив на полезни изкопаеми, което 

се явява 0,18% от територията на Община Исперих. 

         Няма предоставени по реда на Закона за подземните богатства концесии за добив на: 

метални полезни изкопаеми; неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали; нефт 

и природен газ; твърди горива; скалнооблицовъчни материали. 

 

1.2.7. Биоразнообразие и защитени територии 
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         Едно от големите богатства на Община Исперих са горите, които съставляват 19 % от 

територията ѝ.  Общата залесена площ възлиза на 10 912,7 ха, а общият дървен запас се 

оценява на 1 028 475 куб. м. 

         На територията на Общината функционира Държавно ловно стопанство „Воден-Ири 

Хисар‖, представляващо териториално поделение на „Северноцентрално държавно 

предприятие‖ – Габрово.  Съгласно представена от това предприятие справка, към 

04.01.2020 г. общата лесистост на територията на ловното стопанство е 1667,1 ха, като 

1471,9 ха са залесени и 195,2 ха са незалесени. Предвидената за ползване дървесина за 

периода 2017-2020 г. 132942 куб.м., а реално осъществената е 142747 куб.м. 

Растителното разнообразие в горския фонд на Община Исперих включва над 40 дървесни 

видове, в т.ч. четири иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни 

видове.  

         Средногодишното залесяване възлиза на над 900 декара-главно с местни устойчиви 

широколистни дървесни видове, каквито са цера (Quercuscerris), дъба(Quercusrobur), 

сребролистната липа (Tiliaargentea),ясен (Fraxinusangustifolia), явор (Acerplatanoides ) и др. 

От иглолистните видове се срещат бял бор(Pinussylvestris),черен бор (Pinusnigra),смърч 

(Piceaabies), ела (Abiesalba).Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно 

аклиматизирани у нас, каквито са червения американски дъб 

(Quercusborealusvarmaxima),унгарската акация и различни клонове хибридни тополи(род 

Populus). Времето и ограничената човешка намеса са запазили специфичния растителен свят 

в АР "Сборяново" почти непроменен. Силно пропускливите горни почвени пластове са 

станали причина за развитието и запазването на много източно-европейски степни видове 

растения, съчетани със смесени листопадни гори.  

         В долината на река Крапинец се срещат бряст (Ulmuscarpinifolia, смесен със зимен дъб 

(Quercuspetraea), клен (Acercampestris), ясен (Fraxinusangustifolia), липа (Tiliaalba) и габър 

(Carpinusbetulus). С изкачването към скалния венец растителността се променя - нагоре 

пълзят дрян (Cornusmas) , смрадлика (Cotinuscoggygria), леска (Corylusavellana),  черен бъз 

(Sambucusnigra) и глог (Crataegusмonogyna ), а по самия ръб на скалното плато - скално 

изтравниче (Aspleniumtrichomanes), сребрист и кримски очеболец, мащерка 

(Thymusserpyllum), вълнист напръстник (Digitalislаnаtа)  и лопен (Verbascumphlomoides). 

Тук е единственото място в България, където расте унгарски карамфил (Dianthuskladovanus), 

кримско омразниче (Onosmatauricum), австралийски конски босилек, ръждив напръстник 

(Digitalisfermginea)и пролетно еньовче (Galiumverпum). Тревните съобщества са 

ксеротермни главно от белизма (Dichantiumischaemum), луковична ливадина (Poabulbosa, 

Poaconcinn), черна садина (Chrysopogongryllus) и ефемери, както и мезоксеротермни - около 

селищата.  

Билки с търговско значение, находища, използване: 

Бял равнец (Achilleamillefolium) 

         Многогодишно тревисто растение с пълзящи подземни издънки, с право, неразклонено 

стъбло, с последователни, ланцетни, двойно или тройно пересто нарязани листа. 



12 
 
 

 

Приосновните листа са с дълга дръжка, стъблените - седящи. На върха на стъблото цветните 

кошнички са събрани в гъст щит. Всяка кошничка се състои от 5 периферни, бели, езичести 

цветове и от 3 до 10 жълтокафяви, тръбести. Обвивните листчета на кошничките са 

керемидоподобно наредени, по ръба си са люспести, червеникавокафяви, а в средата - 

зелени. Цъфти от юни до септември.  

Находища - расте по тревистите места, край пътищата, по ливадите, между храстите в 

цялата страна и над 1000 м. надморска височина.  

Вълча ябълка (Aristolochiaclematitis) 

         Многогодишно тревисто растение с късо пълзящо коренище и изправено стъбло, 

високо до 1 м, обикновено неразклонено, голо. Листата последователни, на дълга дръжка, 

широко яйцевидно - сърцевидни или бъбрековидни, дълги 3-15 см, целокраини. Цветовете 

събрани по няколко (2-8) в пазвите на листата. Околоцветникът прост, венчевиден, 

неправилен, тръбест, в долната си част слабо разширен, а в горната удължен във вид на 

езиче, дълъг 2-3 см, светложълт. Тичинките 6, сраснали със стълбчето. Яйчникът долен. 

Плодът крушовидна кутийка, дълга 2-5 см. Отровно!  

Находища  - Расте из тревисти места, в окопни култури и др. Цъфти юли — август 

.  

Обикновен пелин (Artemisiaabsinthium) 

         Многогодишно сребристосиво тревисто растение със своеобразен приятен аромат и 

силно горчив вкус. Стъблото е 40-120 см високо, в горната част разклонено, в основата 

вдървеняло. Приосновните листа са 2 до 3 пъти пересто разсечени, разположени на дълги 

дръжки, а стълбовите -  двойно пересто разсечени, с къси дръжки до почти приседнали, без 

ушички при основата си или в зоната на съцветието са триделни до цели. Листата от двете 

страни са покрити със сребристи копринести власинки. Съцветията са сложни метлици, 

изградени от многобройни едностранни гроздчета, които са съставени от кълбовидни, около 

3-4 мм в диаметър, увиснали цветни кошнички. Всички цветове са тръбести, жълти, без 

чашка, разположени върху влакнесто съцветно легло. Плодът е около 1 мм дълъг, кафяв, 

продълговат, заострен, без хвърчилка или коронка. Цъфти от юли до септември.  

Находища – Расте по каменисти места, храсталаци, градини в цялата страна с 

предпочитание на   сенчести и влажни места, главно в равнините и предпланините.  

Дяволска уста (Leonuruscardiaca) 

         Находища - Расте покрай пътищата, по тревисти и изоставени влажни места до 1000 м 

надморска височина.  

 

Зайча сянка (Asparagusofficinalis ) 

         Многогодишно тревисто растение. Стъблото е изправено, високо до 150 см, с клонки, 

които излизат под остър ъгъл. Листата са във вид на малки безцветни люспи. В техните 

пазви се развиват видоизменени клонки (филокладии), които са нишковидни, дълги до 3 см, 

събрани в снопче от 3 до 6. Филокладиите заместват листата. Цветовете са звънчевидни с 

шестделеноколоцветник. Мъжките цветове са 2 пъти по-едри от женските. Плодът е 

червена, сферична, 6-семенна ягода (5—6 мм в диаметър). Коренището е дебело, 
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хоризонтално, светлобежово, от което излизат много шнуровидни корени. От коренището се 

развиват вертикални издънки, които носят спирално разположени едри люсповиднилиста. 

Тези издънки, събрани от култивирани вариетети, са използуват като деликатесен зеленчук. 

От диворастящото растение са горчиви и не се употребяват за ядене.  

         Находища - Среща се като диворастящо растение из влажните, тревисти места и 

храсталаци на страната. 

  

Теснолистживовлек (Plantagolaoceolata) 

         Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 

см, и листа, събрани в приосновна розетка. Листата са с къси дръжки, ланцетни, с 3-7 почти 

успоредни жилки, целокрайни или с единични зъбчета. Цветовете са дребни, белезникави, 

събрани в гъст цилиндричен клас, дълъг 1-5 см. Чашката и венчето са четириделни, ципести. 

Тичинките са 4, с дълги дръжки. Плодът е двугнездна кутийка с по едно семе във всяко 

гнездо. Цъфти през май и август.  

         Находища - расте из ливади и пасища по сухи тревисти и песъчливи места, край 

пътища и огради, а също и като плевел из окопни култури и стърнища. Среща се из цялата 

страна.  

 

Жълт кантарион (Hypericumрerforatum) 

        Многогодишно тревисто растение, високо 30-100 см, е изправено, голо, силно 

разтворено в горната си част стъбло, с две надлъжни ребра. Листата са срещуположни, без 

дръжки приседнали, овално елипсовидни до овално ланцетни, целокрайни, дълги 1-3 см. 

Гледани срущу светлината, те са пунктирани (перфорирани) поради наличието на 

вместилища с етерично масло. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в съцветие 

- метлица. Чашката се състои от 5 продълговато заострени, свободни, целокрайни листчета. 

Венчето има 5 яркожълти листчета, два пъти по-дълги от тези на чашката. Тичинките са 

много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът е яйцевидна тригнездна кутийка. Цъфти 

от май до септември.  

        Находища - Расте из цялата страна по тревисти места, из храсталаците и сечищата, край 

пътищата и из нивите. В нашата страна се срещат около 22 вида звъника.  

 

Глог (Crataegusмonogyna ) 

        Разклонено дърво или храст, висок до 5 м, с последователни, най-често разсечени на 3-5 

дяла листа; дяловете са неравномерно назъбени, в повечето случаи заоблени. Цветовете са 

бели събрани в щитовидни съцветия. Цветът е правилен, с 5 чашелистчета и 5 

венчелистчета. Тичинките са много. Плодът е червен, топчест, месест, с една костилка. 

Цъфти през пролетта.  

        Находища - Расте из горите и храсталаците на цялата страна до 1500 м надм. височина.  

 

Липа (Tilia) 
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        Високи до 25-30 м дървета, разклонени, с гъста корона. Листата са последователни, с 

неправилно сърцевидна форма, назъбени по края, с дълги дръжки, с прилистници в 

основата. Листата на дребнолистната липа отгоре са тъмнозелени, отдолу — синкавозелени, 

при едролистната липа те са еднакво зелени от двете страни, а при сребролистната — отгоре 

са зелени, а отдолу бели, покрити с власинки. Цветовете са събрани в полусенник, чиято 

дръжка е сраснала с главната жилка на присъцветника който е ланцетен, целокраен, кожест, 

с мрежесто жилкуване. Присъцветникът на дребнолистната липа е гол, на едролистната — 

покрит със звездовидни власинки, а при сребролистната — с белезникави власинки. 

Съцветията на дребнолистната и сребролистната липа са дребни, обикновено са от 5 до 7, 

дори до 15 цветчета, а на едролистната — от 2 до 5, най-често 3 едри цветчета. Чашката на 

всички е петлистна, венчето е светложълто, петлистно. Тичинките са многобройни. Плодът 

е едносеменно меко орехче при дребнолистната липа и с твърда, вдървена обвивка при 

останалите два вида. Дребнолистната липа цъфти най-късно към средата на лятото — след 

едролистната и сребролистната.  

       Находище - Сребролистната липа е най-широко разпространена в страната ни, докато 

останалите два вида са разпространени по-рядко в горите,по каменистите склонове на 

предпланинските и планинските области. Различни видове липи се отглеждат като 

декоративни дървета.  

 

Маточина  (Melissaоfficinalis) 

      Многогодишно тревисто растение с приятна лимонена миризма. Стъблото е 

четириръбесто, разклонено, 30-80 см високо, покрито с жлезисти и прости власинки. 

Цветовете са бледожълти, бели или розови. Листата са срещуположни, с дръжки, широко 

яйцевидно ромбични или продълговати. Плодът е съставен от 4 едносеменни, яйцевидни 

орехчета. Цъфти юни-септември.  

       Находище - Расте из храсталаци и редки гори по тревисти и каменисти места из 

страната.  

 

Фауна: 

       В Лудогорието са установени 115 вида гнездящи птици, от които 22 са включени в 

Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 51 са от европейско 

природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в 

категория SPEC1 са включени 2 вида - царски орел (Aquilaheliaca) и ливаден дърдавец 

(Crexcrex), а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 32 

вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на 

Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От 

тях 29 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Лудогорието е едно от най-

важните места в България от значение за Европейския съюз за опазването на 9 гнездящи тук 

видове - малък креслив орел (Aquilapomarina), черна каня (Milvusmigrans), белоопашат 

мишелов (Buteorufinus), червен ангъч (Tadornaferruginea), горска чучулига (Lullulaarborea), 

градинска овесарка (Emberizahortulana), козодой (Caprimulguseuropaeus), синявица 
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(Coraciasgarrulus) и черночеласврачка (Laniusminor). Повечето от тези видове предпочитат 

екотона между гората и откритите пространства, както и мозаечни местообитания. Много 

други грабливи птици гнездят в Лудогрието в значителни количества, като използват горите 

и скалните венци по суходолията за гнездене, а откритите пространства наоколо – за 

намиране на храна. 

         Друг защитен вид,  нетипичен за тези места, е черният щъркел (Ciconianigra). 

         От растенията, които са  в Червената книга на Република България, се среща бутурчето 

(Cyclamenpersicum - дива циклама), защитен вид. 

 

Защитени видове растения и животни: 

         Община Исперих попада в защитена зона Лудогорие (обхваща областите Русе, Разград 

и Силистра) и по-специално землищата на селата: Вазово, Голям Поровец, Драгомъж, 

Йонково, Лудогорци, Малък Поровец, Райнино, Свещари, Старо селище, както и на гр. 

Исперих. 

         Защитената зона е създадена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 

описаните по-долу видове птици - съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното 

разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен 

природозащитен статус.  

 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  

КОД ИМЕ (на латински) ИМЕ (на български)  

 

A072 Pernisapivorus  Осояд 

A402 Accipiterbrevipes  Късопръст ястреб 

A379 Emberizahortulana  Градинска овесарка  

A022 Ixobrychusminutus  Mалък воден бик 

A029 Ardeapurpurea  Ръждива чапла 

A030 Ciconianigra   Черен щъркел 

A031 Ciconiaciconia  Бял щъркел 

A397 Tadornaferruginea  Ръждив aнгъч 

A339 Laniusminor   Черночеласврачка 

A092 Hieraaetuspennatus  Малък орел 

A234 Picuscanus   Сив кълвач 

A236 Dryocopusmartius  Черен кълвач 

A429 Dendrocopossyriacus  Сирийски пъстър кълвач  

A238 Dendrocoposmedius  Среден пъстър кълвач 

A246 Lullulaarborea   Горска чучулига   

A224 Caprimulguseuropaeus Козодой 

A080 Circaetusgallicus  Орел змияр 

A122 Crexcrex   Ливаден дърдавец 

A073 Milvusmigrans  Черна каня  
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A255 Anthus campestris   Полска бъбрица 

A404 Aquilaheliaca   Kръстат (царски) орел 

A089 Aquilapomarina  Малък креслив орел 

A442 Ficedulasemitorquata  Полубеловрата мухоловка  

A403 Buteo rufinus    Белоопашат мишелов 

A338 Laniuscollurio   Червеногърбасврачка  

A084 Circuspygargus  Ливаден блатар 

A231 Coraciasgarrulus  Синявица 

A215 Bubobubo   Бухал 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени вПр. I на Дир. 79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на латински) ИМЕ (на български)  

 

A008 Podicepsnigricollis  Черноврат гмурец   

A004  Tachybaptusruficollis            Малък гмурец 

A123 Gallinulachloropus  Зеленоножка 

A142 Vanellusvanellus  Обикновена калугерица 

A087 Buteobuteo   Обикновен мишелов 

A053 Anasplatyrhynchos  Зеленоглава патица 

A168 Actitishypoleucos  Късокрилкюкавец 

A099 Falcosubbuteo   Орко 

A118 Rallusaquaticus  Крещалец 

A086 Accipiternisus   Малък ястреб 

A085 Accipitergentilis  Голям ястреб  

A096 Falcotinnunculus  Черношипаветрушка 

 

Видове - обект на ловен туризъм: 

         Община Исперих граничи с територията на  ДЛС „Паламара―. Част от Държавно ловно 

стопанство „Воден – Ири Хисар― е на територията на Община Исперих. 

Основните видове обект на ловен туризъм в обхвата на ДЛС „Паламара― са: сърни и 

благородни елени(Cervuselaphus), елени-лопатари (Damadama), сръндаци, муфлон 

(Ovisaries), дива свиня (Susscrofa), див заек (Lepuseuropaeus), лисица (Vulpesvulpes), чакал   

(Canismesomelas ) и др.  

 

Защитени територии: 

          В териториалния обхват на Община Исперих, част от землищата на Вазово, Голям 

Поровец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Лудогорци, Малко Йонково, Малък Поровец, 

Райнино, Свещари и Старо селище попадат едновременно в границите на следните 

защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000―, по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие: 

- BG0002062 “Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-

837/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.), 
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променена със Заповед №РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и 

водите (ДВ, бр.10/2013 г.) 

- BG0000168  „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна,  определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР и обявена със 

Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, 

бр.22/2021 г.) 

В териториалния обхват на община Исперих попада една защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии ЗЗТ: (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. И доп. ДВ, бр. 1/2019г.) 

- ЗМ „Божурите“, обявена със Заповед № 534/25.09.1978 г. на Председателя на   

Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 86/1978 г.), прекатегоризирана 

в защитена местност със Заповед № РД-1199/24.09.2003 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ, бр.91/2003 г.) и с актуализирана площ със Заповед 

№ РД-557/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2007 

г.) 

- ЗМ „Находище на червен божур“, обявена със Заповед № 534/25.09.1978 г. на 

Председателя на Комитета за опазване на околната среда (ДВ, бр. 86/1978 г.) 

прекатегоризирана със Заповед № РД-81/30.01.2004 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ, бр. 16/2004 г.) и с актуализирана площ със Заповед № РД-

558/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2007 г.). 

В община Исперих са обявени следните вековни дървета: 

- Зимен дъб, горун в землището на гр. Исперих, общ. Исперих, обявен със Заповед 

№ 533/25.09.1978 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната 

среда (ДВ, бр. 86/1978 г.) 

- Зимен дъб, горун в землището на с. Лудогорци, общ. Исперих, обявен със 

Заповед № 533/25.09.1978 г. на Председателя на Комитета за опазване на 

природната среда (ДВ, бр. 86/1978 г.) 

- Шест летни дъба в землището на с. Подайва, общ. Исперих, обявени със Заповед 

№306/07.04.1983 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната 

среда (ДВ, бр. 36/1983 г.) 

 

Археологически резерват ―Сборяново‖  

         Резерватът е с площ 825,69 ха и е разположен в границите на в община Исперих 

(между с.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 
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град-столица, няколко укрепени селища от различни епохи от Античността до 

Средновековието и Алианско теке. 

 

1.2.8. Въздух 

         Опазването на качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, който ще 

доминира в политиката на ЕС и през следващите години. Въздухът няма да стане по – чист 

единствено чрез стриктен контрол на замърсяването. Това ще изисква задълбочени промени 

в политиката на ЕС, националните и местните политики като разнообразие на мерки, 

действия и практики в различните области. Спектърът от глобални проблеми, изискващ 

внимание е широк: изчерпването на озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и 

другите замърсители в приземните слоеве, промените в климата. 

          В градските територии са концентрирани голяма част от промишлените дейности, 

интензивен трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В резултат на това 

огромното нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, който рефлектира върху 

всеки от нас. Рамковата директива за управление на качеството на въздуха в градовете е 

ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха като цяло. Това 

налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида и броя на 

контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за подобряване 

качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга страна 

информирането на обществеността е основно изискване в Директивата.  

          Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и 

разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху 

разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. 

          Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от 

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

          Емисионни норми са тези норми на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от неподвижни източници. Нормите за емисии се класифицират по компоненти в 

зависимост от технологичните източници и провеждането на горивните процеси. 

          Емисионни норми са тези пределно допустими концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места, регистрирани за определен период от време,чието 

наличие не е свързано с риск за здравето. 

          Източниците на замърсяване на въздуха за общината могат да бъдат класифицирани и 

групирани по относителен дял, както следва: 

- промишлени източници: парокотелни инсталации  

- интензивен автомобилен транспорт (79.3% от автомобилния парк е на възраст над 10 

год.)- мобилни източници; 

- битови източници и предприятия, разположени в жилищни райони /организирани 

източници/; 

- транспортни кръстовища и др. /неорганизирани източници/;  
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Източници на емисии от азотни оксиди са енергетиката, пътният транспорт и 

горивните процеси в индустрията. Поради това, Община Исперих се намира в значително 

по-добро състояние от страната по натоварване с азотни оксиди и серни оксиди. 

Основен източник на серни оксиди са горивните процеси – използват се горива с високо 

сярно съдържание и изпускащите устройства не са оборудвани (в повечето случаи) с  

подходящи филтърни съоръжения.  

            Основните замърсители на атмосферния въздух са фини прахови частици, серен и 

азотен диоксиди, въглероден оксид, озон, оловни аерозоли – това са и характерните 

замърсители за всички големи населени места в страната.  

          Публикуваната информация в годишните бюлетини за състоянието на околната среда 

в Р. България /Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ/ показват, че качеството 

на атмосферния въздух в годишен аспект е в рамките на нормативните изисквания.      

Основни замърсители на въздуха в отделни дни са прах - общ и фин и сероводород, 

вследствие дейностите на промишлеността и комунално -битовия сектор. 

          Източници на "неприятни миризми" за района на общината няма. 

          Много от най – сериозните екологични проблеми в страната, в т.ч. и отчасти за 

общината са свързани с автомобилния транспорт. Като цяло сектор ―транспорт‖ допринася 

за 60 % от емисиите на СО2, около 25 % от емисиите на СО2, свързани с енергийни 

процеси, около 38 % от тоталните емисии на NОх, бензиновите двигатели на МПС 

допринасят за замърсяването на въздуха с приблизително 40 % от емисиите на ЛОС- 

летливи органични съединения, а към това се добавя и фактът, че транспортът е източник и 

на шумово замърсяване. Това натоварване на въздуха оказва сериозни последици върху 

човешкото здраве.  Поради това емисиите от транспорта изискват специално внимание. 

          Типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са оловните 

аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба на оловни бензини. Въпреки, че 

през последните години нараства относителния дял на безоловните бензини, то не е 

достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо употребявани 

бензини, което води до увеличение емисиите на олово.  Друга съществена причина за 

сравнително високите емисионни натоварвания от транспорта е, че по пътищата в страната 

се движат предимно морално и технически стари автомобили, като тенденцията 

непрекъснато се засилва.  

          От гледна точка на влиянието върху разпространението на примеси нощните условия 

в течение на цялата година препятстват изнасянето в горните слоеве на атмосферата и 

способстват за концентрация на примесите в приземния слой. През деня неустойчивостта и 

конвекцията способстват пренасянето на примесите от земята във височина, като горната 

граница, до която достигат примесите вследствие на този пренос, се явява падащата 

инверсия, образуваща се при преобладаващите антициклони. Благоприятни условия за 

изнасяне на примесите съществуват само при преминаване на циклони. 

         В Северния централен район за планиране, в който е включена Община Исперих, 

нивата на замърсяване със серни и азотни диоксиди са под пределно допустимите за 

средногодишната норма. 
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         Средногодишните нива на серен диоксид поддържат трайна тенденция към 

понижаване, като средногодишните концентрации почти навсякъде са в рамките на 

пределно допустимите количества /ПДК/. Превишенията на среднодневните норми са 

локални и предимно през зимните месеци. В големите градове са традиционно високи /над 

ПДК/ нивата по показател общ суспендиран прах и ФПЧ10 /фини прахови частици/, като 

причината за това е ниската степен на благоустроеност и непочистването на уличната 

мрежа. Стартиралата газификация в региона се очаква да допринесе за значително 

снижаване на нивата на въглеродни окиси (NO)х и азотни окиси (SO)х. 

          Трябва да се отбележи, че недостатъчното хигиенизиране на пътните артерии и 

голямото количество неозеленени площи допринасят за допълнителното натоварване със 

замърсители на атмосферния въздух.  

          През последните години извършените замервания показват нормализиране на 

състоянието и привеждане  на данните в допустимите норми. 

          Качеството на атмосферния въздух в област Разград се следи от две мониторингови 

точки, които са включени към Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха.     

Контролът, който се осъществява от РИОСВ - Русе, е по утвърден график за емисионен 

контрол на източници на организирани емисии, които за област Разград, са горивните 

инсталации с битов характер, емисиите от моторни превозни средства, производствените 

фирми и емисиите от незапръстени и необработени депа за твърди битови отпадъци. 

         Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на 

атмосферния въздух е незначително и с локален териториален обхват. 

         При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива, емисиите са 

с ниска височина и ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични 

условия и затруднена дифузия на замърсителите може да се стигне до високи приземни 

концентрации на вредни вещества в близост до източниците. Това важи особено за емисиите 

на прах,  РМ10 и SO2. Праховите частици (общ суспендиран прах и ФПЧ10) продължават да 

са най-проблемният замърсител на територията на областта, като тенденцията е към 

запазване на традиционно високите нива на замърсяване на територията на градовете. 

Причината за високите нива на прах е ниската степен на благоустроеност, непочистването 

на уличната мрежа, както и широкото използване на твърди горива (дърва и въглища).  

         Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от 

моторни превозни средства. Запазва се тенденцията към понижаване на годишните 

концентрации на оловни аерозоли на територията на цялата област поради 

преустановяването на производството и използването на оловни бензини и въведената 

система за контрол на качеството на използваните горива.  

         По отношение чистотата на атмосферния въздух Община Исперих не е сред 

проблемните. За чистотата на атмосферния въздух в района освен климатичните фактори и 

релефа допринася липсата на големи промишлени предприятия или топлоцентрали. Липсват 

и големи животновъдни ферми. 

        Атмосферният въздух на гр. Исперих се замърсява основно от дейността на завода за 

производство на фаянс и теракот ―Хан Аспарух‖, ЗРЧ ―Балканкар‖ - завод за производство 
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на резервни части, МЗ ―Добруджа-КИТ‖ - завод за резервни части за текстилната 

промишленост, хладилно-консервен комбинат. Замърсителите, които се изпускат в 

атмосферата са традиционни за горивните процеси - серни, азотни и въглеродни оксиди, 

както и прах. 

       През района не минават пътни артерии от първокласната републиканска мрежа или 

магистрали с висока интензивност на трафика на МПС. Липсва пренос на замърсен въздух 

от промишлени райони поради тяхната отдалеченост. 

         Най-голямото функциониращо предприятия на територията на Община Исперих е 

„Хан Аспарух‖ АД. Предприятието е разположено в промишлената зона на общинския 

център и е с предмет на дейност производство на стенни и подови плочки и гранитогрес. 

Видовете източници на замърсяване на атмосферния въздух от това предприятие са: 

– Неорганизираните емисии в резултат на съхранението на суровините за 

производство /глина, кварцов пясък, варовик/ във външни складове. Тези емисии са 

ограничени в резултат на взети мерки от ръководството чрез изградени бетонни складове, 

закрити от трите страни. 

– Организирани източници на емисии от предприятието са: 

– вентилацията от изпускащите устройства за отвеждане на отпадъчни газове основно 

от пресите за формоване – прахови частици; 

– технологични източници–от комините на пресите,сушилните и пещите за изпичане 

на изделия. Основни замърсители са отпадъчните продукти от изгарянето на природен газ и 

прах. 

– енергийни източници – основно с парникови газове и прах. 

         „Хан Аспарух‖ АД има програма за извършване на собствен мониторинг на 

изпусканите емисии в атмосферния въздух.  

         На територията на града е изграден газопровод, който захранва с газ  предприятията 

―Хан Аспарух‖, Завод за керамика, Хладилно-консервен комбинат. 

         До момента в Исперих са газифицирани Хлебозавод, Завод за калибриране на 

царевица, РМЗ ―6-ти септември‖, зърносушилни - ―Агротайм‖ ООД, Многопрофилна 

болница за активно лечение, ОУ ―Христо Ботев‖, ОУ ―Васил Априлов‖, Гимназия ―Васил 

Левски‖, всички детски градини, сгради на общинската администрация.  

         Последните години значително се засилва интереса към газифицирането, особено от 

страна на потенциални битови абонати. Интерес има и от страна на частни фирми.  

         Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на 

вредните емисии и парникови газове, отделяни от горивните инсталации и до подобряване 

състоянието на околната среда. 

  

Качество на Атмосферния Въздух (КАВ) на територията на общината 

         Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се 

очакват превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на 

замърсителите ще намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и след 

това ще се поддържат под тези норми. Тъй като концентрациите на замърсителите не са 
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статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според условията 

на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока на вятъра, 

скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н., то целта ще се 

постигне само, ако се поддържа известна разлика между реалните концентрации, които ще 

бъдат постигнати и нормите т.е. реалните концентрации като правило трябва да са 

значително по-ниски от нормите. 

         Процесът на управление на КАВ може да бъде представен опростено като състоящ се 

от следните основни стъпки: 

         Измерване на концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез подходящи 

методи с необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно качество на данните 

чрез прилагане на типичните методи за качествено осигуряване. 

         Въз основа на наличните данни от измерванията и евентуално с помощта на 

допълнителни измервания, определяне дали концентрациите на замърсителите в района 

превишават нормите. В случай на превишения – определяне на честотата/размера на 

превишението. 

        Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването/емисионен източник, 

условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.). Моделирането на 

КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението.  

        За замърсителите, за които има превишение, ще се търсят подходящи мерки за 

подобрение на локалното качество на атмосферния въздух, които да доведат до достигане на 

нормите (най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на концентрациите). Анализ на 

възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен план-график, както и на 

въпросите по финансирането. Определяне на най-подходящите мерки след обсъждане с 

всички заинтересовани страни, и след информиране /участие на местната общественост. 

Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието им върху 

КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен ефект на 

подобрение. 

        Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови частици 

(ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат принос към 

наднормените нива на замърсяване по отношение на: 

- наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и 

средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; 

влияние на топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и низинни 

форми на релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на въздушни 

маси с океански произход с такива от континентален произход; 

- наличие на специфични за дадено място други дисперсионни характеристики (т.е. 

характеристики на разпространение на замърсителите); 

- наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици 

от сухи райони и др.). 

- наличие на големи промишлени източници на замърсяване; 
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- наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на въздуха 

(транспорт, бит, селско стопанство). 

        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. 

 

1.3. Историческа свързаност с други територии 

       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.Историко-географската област „Лудогорие―, позната до 1942г. с името „Делиорман―, е 

преименувана на Полесие, но понеже не се възприема от населението от1950 г. районът 

носи името Лудогорие (Дели орман - „луда гора‖). Община Исперих се намира в Разградска 

област и втората по големина община в областта. 

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

местността ―Айорман‖ има останки от късноантично 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. 

       Земите около град Исперих са обитавани от различни цивилизации още от времетона 

тракийските племена (IV – V пр. Хр.). Доказателство за това е тракийскиятградХелис 

(Хелиос), който днес е превърат в историко-археологически резерватСборяново. Запазени са 

уникални по своята същност гробници на тракийски владетели,крепостни стени, религиозни 

съоръжения и множество артефакти. 

       За зараждането на Исперих, като самостоялтелно селище няма много информация. 

Предполага се, че градът се развива като място за панаири и обмяна на стоки. По време на 

Османското владичество се е наричал Кемаллар (Кемаалар, Кеманлар). С пристигане 

напървия заселник Кемал и неговия род, селището дълги години носи неговото име –

Кемаллар (Кемаловците). В подкрепа на мнението, че селото било наречено на името 

назаселника Кемал, е и запазеното допреди десетина години предание за него.Гробът на 

Кемал баба се помнел и тачел от поколенията, а надгробният му камък се намира встарото 

гробище в западния край на града. 
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       Според една от легендите името произхожда от „Кем агалар― (горделивите 

господари), които били свирепа банда разбойници, тормозеща местното население оттурци 

и българи. Според друга хипотеза името идва от „Кем аалар―, което в преводозначава „Кой 

плаче―, и се свързва с воплите и стенанията на затворниците в таен затвор,някъде в гъстите 

гори около днешния Исперих.  

        Според друга хипотеза името Кеманларпроизлиза от „кемане― (цигулка) и означава на 

турски „цигулари―. Първите заселници натова място според тази версия били българи – 

гъдулари – скитащи музиканти.През 1960 г. Исперих е обявен за град. Той носи името на 

хан Аспарух – основателятна Българската държава, чието име също се произнася и като 

„Исперих―. 

        Превес в системата на недвижимото културно наследство имат археологическите 

обекти. Територията на Общината е наситена от праисторически и антични селища, могили 

и пр. Според пространствената им структура и териториален обхват, недвижимотокултурно 

наследство в Общината включва само една групова културна ценност – ―Културно – 

историческата зона, обхващаща местността ―СБОРЯНОВО‖ и територията между селата 

Малък Поровец и Свещари‖, обявена с Разпореждане на МС № 19 от 08.12.1988 г. за 

историко - археологически резерват /ДВ бр.96 от 1988г./. Протокол от 26.06.1986 г. /граници 

на бъдещия резерват/ праисторически, антични и средновековниструктури в м. Сборяново 

до с. Свещари. 

        Останалите недвижими културни ценности на територията на Общината са единични. 

Сборяново е археологически резерват, който се намира в Североизточна България, на 10 км 

от град Исперих, в землищата на селата Малък Поровец и Свещари. В резервата се включват 

над 140 археологически и културни паметници — древни селища, светилища и некрополи 

на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни мюсюлмани, някои от които 

функционират и до наши дни. Най-значимите от тях са: 

- останките от древния тракийски град Хелис; 

- тракийското светилище на "Камен рид"; 

- Свещарската гробница – обявена от ЮНЕСКО за обект на световното културно-

историческо наследство; 

- Мюсюлманското светилище Демир баба теке, почитано много от алияните - един от 

първите официално обявени в „Държавен вестник― (бр. 66 от 1927 г.) национални 

паметници на културата поради забележителната си архитектура, природна среда и 

запазеност. От 8 декември 1988 г. той е част от историко-археологическия резерват 

„Сборяново―. През 1985 г. Националният институт за паметниците на кулутурата започва 

строителна консервация и реставрация на сградата, която продължава до 1995 г. От 1992 г. 

тюрбето се охранява денонощно от служители на Историческия музей в Исперих, които 

осигуряват свободен достъп до него през светлата част от денонощието, въвеждат ред при 

посещенията и го опазват от иманяри. Към днешна дата към обекта е обособена и малка 

музейна експозиция даваща сведения за общността на алияните и патрона на храма, и 

проучваните археологически обекти на теиторията на АР - „Сборяново‖, която се поддържа 

от Исторически музей гр.Исперих.  
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2. Състояние на местната икономика 

 

2.1. Промишленост 

       По данни на Общината основните предприятия на нейната територия са: 

 

Предприятие Дейност 

„Хан Аспарух― АД Производство 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. 

„РМЗ Шести септември― ЕООД Произвежда и ремонтира строителни и 

други машини, технологично оборудване, 

резервни части. 

„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 Хранително – вкусова промишленост. 

 

 

        През 2018 г. фирмите в преработващата промишленост са 43. Фирмите в 

промишлеността имат разнороден предмет на дейност и с малки изключения са слабо 

интегрирани в местната икономика, като преобладават микропредприятията, които 

съставляват 92 % от общия брой предприятия на територията на Община Исперих. 

 

Основни показатели на нефинасовите предприятия в Община Исперих за периода 

2017-2018 г. 

 

Основни показатели на нефинасовите предприятия в Община Исперих за периода 

2017-2018 г. 

Година Групи Предприятия, Произведена Приходи от Нетни 



26 
 
 

 

предприятия, 

според заетите 

в тях лица 

брой продукция    

/хил. лева/ 

дейността     

/хил. лева/ 

приходи от 

продажби 

/хил. лева/ 

2017 г. Общо: 655 87.311 146.558 129.01 

  
Микро до 9 

заети 
615 42.916 74.682 67.206 

  
Малки от 10 до 

49 
40 44.395 71.876 61.804 

  
Средни от 50 

до 249 
        

  Големи над 250         

2018 г. Общо: 676 103.305 165.76 146.8 

  
Микро до 9 

заети 
640 43.704 83.406 75.885 

  
Малки от 10 до 

49 
36 59.601 82.354 70.915 

  
Средни от 50 

до 249 
        

  Големи над 250         

Данни от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически 

изследвания- Разград” 

 

         Промишлените предприятия са разположени главно в град Исперих, като в селата има 

малко на брой предимно дребни предприятия (шивашки, дърво и дограма преработващи 

цехове).  
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         Най-голямото промишлено предприятие е „Хан Аспарух‖ АД, Исперих, което е 

структуроопределящо предприятие за местната икономика и е едно от най-големите от 

бранша в България. Около 50% от продукцията му се изнася в страни от Европейския съюз 

/ЕС/ и Източна Европа. Предвижда се ръст на производството през следващите години. 

„Добруджа - Кит‖ АД е машиностроително предприятие, най-големият производител на 

ходови колела в България и резервни части и консумативи за текстилната промишленост. 

Около 80% от продукцията му се изнася в страни от ЕС. 

        „Aйваз Н― ООД е промишлено предприятие за производство и търговия с метални 

изделия. Разполага съссобствена производствена, складова и административна сграда и е 

оборудвано с последно поколение автоматични линии и заваръчни полуавтомати за 

производство на гъвкави неръждаеми тръби от хром-никелова стомана Около 90% от 

продукцията му се изнася в страни от ЕС.  

        Производството на облекло е друг важен сектор в преработващата промишленост. Този 

сектор е с традиции на територията, но през последните години фирмите изпитват остър 

недостиг на квалифицирана работна ръка. Фирмите са ориентирани към експорт. Основни 

предприятия са „Ахинора‖ АД и ―Ахинора – стил ‖ ООД – за горно облекло и цехът в с 

Подайва на „Мелиса - Текстил‖ ООД, регистрирана в гр. Разград за дамска конфекция и още 

няколко предприятия. „Тавис― ЕООД е малко предприятие за производство на мебели, чиято 

продукция е насочена към вътрешния пазар. Малките и средни неземеделски фирми (от 10 

до 249 души) имат важно значение за нивото и динамиката на заетост в икономиката. Те са в 

неблагоприятно положение в сравнение с конкурентите от други региони поради 
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периферността на територията, по-лошата инфраструктура и ограниченията на местния 

пазар на труда. Част от фирмите в промишлеността (производство на облекла) имат нужда 

от инвестиции в оборудване за повишаване на конкурентоспособността и справяне с 

намаленото предлагане на работна сила на местния пазар на труда. Друга част 

(производство на метални изделия) имат нужда от инвестиции за увеличаване на 

производството, за да оползотворят възможности за растеж на външни пазари. Малките и 

средни предприятия имат също потребност от инвестиции в подобряване на енергийната 

ефективност и условията на труд. Малките и средни предприятия са готови да насърчат 

създаването на нови местни фирми, които да заместят външни доставчици. Територията има 

потенциал за привличане на външни инвестиции, особено от Турция, с които има развити 

бизнес контакти. 

 

Основни показатели на нефинасовите предприятия в Община Исперих за 2018 г. по 

видове икономически дейности 

Година Икономическа дейност Предприятия Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността  

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

/брой/ /хил. лева/ /хил. 

лева/ 

/хил. 

лева/ 

2018 г. Селско, горско и рибно стопанство 87 95.771 126.872 90.336 

  Добивна промишленост - - 1.534 1.473 

  Преработваща промишленост 43 134.710 144.737 135.286 

  Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

4 87.000 87.000 87.000 

  Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

- - - - 

  Строителство 13 4.809 4.879 4.706 

  Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

326 14.550 64.782 63.635 

  Транспорт; складиране и пощи 42 6.688 6.833 6.494 

  Хотелиерство и ресторантьорство 35 636.000 1.284 1.226 

  Създаване и разпространение на 

информация и творчаски продукти; 

Далекосъобщения 

7 257.000 279.000 183.000 

  Операции с недвижими имоти 18 1.412 1.477 1.074 

  Професионални дейности и научни 

изследвания 

26 872.000 895.000 880.000 

  Административни и спомагателни 

дейности 

7 114.000 158.000 158.000 

  Образование - - - - 

  Хуманно здравеопазване и социална 33 4.448 4.733 4.398 
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работа 

  Култура, спорт и развлечения 8 2.412 2.440 2.433 

  Други дейности 29 189.000 195.000 188.000 

  Общо 678 2 420 1 974 1 807 

 Данни от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания- Разград 

 

 

 

 

2.2. Туризъм и търговия 

 

2.2.1. Потенциал за развитие на туризма на територията на Община Исперих: 

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

екотуризъм, културен туризъм, къмпинг, рекреативен туризъм и риболов и лов.  
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ОБЩ БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ - 678

Основни показатели на нефинасовите предприятия в 
Община Исперих за 2018 г. по видове икономически 

дейности/брой предприятия
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Предпоставки за природен туризъм 

         Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 

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

дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били 

покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат 

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

различни видове едър и дребен дивеч. За едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива 

свиня, за дребния дивеч най-характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. 

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

хищниците се срещат лисица, чакал, вълк и дива коза. 

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

‖Паламара‖ както и природната забележителност ―Божурите‖, разположена до село 

Печеница и историческо-археологически резерват "Сборяново". Дълголетните карстови 

процеси са предизвикали проявлението на един твърде характерен и уникален за района 

комплекс от карстови форми като пещери, скални ниши, дупки и др. В района са 

регистрирани 14 пещери. Кватернетната покривка е представена от характерното 

плейоценско льосово навяване, което заедно с лежащите под него седиментни варовикови 

маси дренира повърхностно течащите води и обуславя безводието в Западното лудогорско 

плато. Своеобразието от характерни земеповърхностни форми, специфична геоложка 

структура и динамика на хидроложкия режим са създали условия за формирането на 

интересен и уникален генофонд.  

 

Предпоставки за културен туризъм  

         Развитието на инфраструктурата и туристическите обекти в Община Исперих може да 

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

 

Културно-историческо наследство: 

- Археологически резерват ―Сборяново‖; 

- Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО; 

- 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 е предпоставка за развитие на  

културния туризъм.  

 

Предпоставки за спорт и рекреационен туризъм: 

         На територията на община Исперих има достатъчно ресурси, които позволяват 

развитето на спортен и възстановителен туризъм. 

 

Предпоставки за селски туризъм / еко туризъм: 

         Общината предлага много добри възможности за развитие на селски туризъм, къмпинг, 

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

растителност, предлага големи възможности за развитие на този отрасъл на икономиката.     

Тази територия, далеч от индустриални центрове дава възможност за развитието на селски 

туризъм/еко-туризъм без значително влияние от страна на градските покрайнини или 

замърсяване. Подходящият терен за развитието на селския туризъм е многоатрактивен, тъй 

като могат да се създадат много маршрути за разходка и отдих на туристите. Терените са 

много добри за лов - един от най-развлекателните спортове, които биха могли да бъдат 

разработени в тази територия. Туристическите маршрути, както и помещенията, които биха 

могли да бъдат използвани през зимата и лятото, могат да помогнат за създаването на 

повече работни места за наемане на населението, което води до социалното и 

икономическото развитие на общината. Мултиетническата структура на населението 

предлага много добри условия за развитие на туризма, поради културното многообразие, 

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

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

между различните етнически групи, осигурява много добра база за развитието на този 

сектор на икономиката. 

 

Места за настаняване в Община Исперих 

 

Показатели Мерна 

единица 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средства за подслон и 

места за настаняване 

Брой 4 4 5 

Легла Брой 148 148 164 

Легла денонощия Брой 37212 36260 46631 

Стаи Брой 71 71 77 

Данни от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания- Разград” 
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Търговия: 

          Най-много регистрирани предприятия на територията има в сектор „Търговия―. И тук 

преобладават микропредприятията. Ето и основните места за настаняване,заведения за 

хранене /ЗХ/и заведения за хранене и развлечения /ЗХР/ на територията на Община 

Исперих: 

 

Наименование, 

седалище и адрес на 

управление на 

лицето, 

извършващо 

търговска дейност 

Адрес на обекта Име на лицето, 

представлява

що търговеца 

Вид и характер на 

обекта 

Предмет 

на 

дейност 

на 

обекта 

„Едилис скай― ООД, 

гр. Исперих, ул. 

„Стефан Караджа― 

№ 20, Бейти Кямил 

Руфат 

Гр. Исперих, ул. 

„Лудогорие― № 28 

Бейти Кямил 

Руфат 

Стаи за настаняване Услуги 
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„Уют-10― ЕООД, гр. 

Исперих, ул. „Добри 

Чинтулов― № 23, 

Румен Левенов 

Асенов 

Гр. Исперих, ул. 

„Лудогорие― № 50 

Румен Левенов 

Асенов 

Стаи за настаняване Услуги 

ЕТ „Юлия 

Кючукова―, гр. 

Исперих, ул. 

„Христо 

Смирненски― № 9, 

Юлия Бойчева 

Кючукова 

Гр. Исперих, ул. „6-ти 

септември― № 41А 

Юлия Бойчева 

Кючукова 

Стаи за настаняване Услуги 

„Ронокс― ЕООД, гр. 

Исперих, ул. „Васил 

Левски― № 81, Лилия 

Емануилова Косева 

Гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски― № 81 

Лилия 

Емануилова 

Косева 

Семеен хотел „Ален 

мак― 

Услуги 

ЕТ „Дани Йордан 

Тодоров―, гр. 

Исперих, ул. „Цар 

Симеон― № 9, 

Йордан Димитров 

Тодоров 

с. Свещари, ул. „Бели 

Лом― № 1 

Йордан 

Димитров 

Тодоров 

Самостоятелни стаи Услуги 

ЕТ „Йози-Йози 

Надие Сонкова―, с. 

Лъвино, ул. „Христо 

Смирненски― № 4 

Гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски― № 7 

Надие Ахмед 

Сонкова 

Стаи за гости Услуги 

ЕТ „Йови-Теодор 

Димитров―, гр. 

Исперих, ул. „Хан 

Аспарух― № 2, ап. 11 

Гр. Исперих, ул. „Хан 

Аспарух― № 2 

Теодор 

Димитров 

Тодоров 

Закусвалня ЗХ 

ЕТ― Илия 

Серафимов-Румил― 

Гр. Исперих, Градски 

парк 

Илия Георгиев 

Серафимов 

Ресторант ЗХР 

ЕТ „Санер-ЕС-Есран 

Назиф―, с. Тодорово 

с. Тодорово, ул. 

„Васил Левски― № 27 

Ерсан Ерджан 

Назиф 

Кафе аперитив ЗХР 



34 
 
 

 

ЕТ „Чук-42-Несибе 

Мехмед― 

с. Тодорово, 

ул. „Васил Левски― № 

29  

Несибе Али 

Мехмед 

Бистро ЗХР 

„Пеми― ООД Гр. Исперих, ул. „Ал. 

Стамболийски―  

№ 27 

Тамер Зияев 

Салимов 

Кафе-аперитив ЗХР 

„Уйгар― ЕООД Гр. Исперих, ул. 

„Лудогорие― № 56 

Нихат Авгън Заведение за бързо 

хранене - дюнер 

ЗХ 

„Борисов и син 

2009― ЕООД 

Гр. Исперих, ул. 

„Ахинора― № 86 

Борислав 

Неделчев 

Борисов 

Бистро ЗХ 

„Атаула Груп 2009― 

ЕООД 

Гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски― № 27 

Фикрет Фикрет 

Хамид 

Бърза закуска – 

дюнер 

ЗХ 

„Ренета Станчева― 

ЕООД 

Гр. Исперих, ул. Хан 

Аспарух― № 20 

Ренета 

Станчева 

Николова 

Кафе-сладкарница ЗХ 

Данни от сайта на Община Исперих 
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2.3. Селско стопанство 

        Почвено-климатичната характеристика на Общината дава възможност за отглеждането 

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

зърнопроизводството и техническите култури, но и за отглеждането на ягодоплодни и 

овощни насаждения. На територията има 2 язовира и 34 микроязовира, които имат основно 

значение за населените места разположени в близост до тях. В Общината няма изградена 

поливна система на основата на главни и второстепенни канали за напояване, което се 

отразява на асортимента от отглеждани култури. 

 

Растениевъдство 

         Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. 

По информация от официалния сайт на Община Исперих, взаимствана от Общинска служба 

„Земеделие‖, гр. Исперих, наличните значителни поземлени ресурси, съставляват 77% от 

общата територия на Общината – 402,244 кв.км., като благоприятните почвено-климатични 

условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Обработваемата земя в 

Общината е 275 109 дка. Средно на жител на общината се падат по 11,08 дка, което 

значително превишава средния размер за страната. Общата площ на Държавен поземлен 

фонд е 20 304,985 дка. 

        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. 

        Земеделската земя в Общината възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка са трайни 

насаждения, 2 987 дка необработваема, 240 560 дкаобработваема и 20 502 дка са пасища.      

Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата земеделска 

територия.  
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         Основната част от обработваемите земи традиционно се ползва за отглеждането на 

зърнени култури /68%/ и в по-малка степен на маслодайните – слънчоглед и рапица, като 

рапицата започва да се отглежда през 2009 г. на около 320 ха, и през годините се увеличава 

почти петкратно до 1500 ха. Увеличението е за сметка предимно на площите, на които се 

отглежда царевица за зърно. Освен от пазарната конюнктура, тази промяна е обоснована и 

от различните изисквания на двете култури към наличието на вода за напояване. 

         Общият брой на стопанствата възлиза на 1 100, а земята която обработват възлиза на 

25 495 ха. Всичките 1 100 стопани са регистрирани в ИСАК и получават подпомагане по 

Директните плащания на ЕС. Около 50% от тях са млади хора до 40-годишна възраст. Броят 

на регистрираните земеделски производители, обаче е по-малък, което показва, че 

значителна част от стопаните получават само плащания на площ чрез системата ИСАК.  

        Данните за разпределението на земеделските производители, според размера на 

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

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

2 534 ха или 42 % от земята. Най-голям брой стопанста са тези с обработваема земеделска 

земя от 5 до 99 ха, представляващи 42,8% от общата обработваема площ в Община Исперих.   

        Данните от регистъра на земеделските стопанства показват същата структурата. Около 

58% от стопанствата ползват 14% от поземлените ресурси - преобладаващата част до 50 ха 

на стопанство, което показва наличието на голям брой дребни полупазарни стопанства. 
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Разпределение на стопанствата в Община Исперих по размер на земеделската земя 

Разпределение на стопанствата в Община Исперих по размер на земеделската 

земя 

Размер /в ха/ Брой 

стопанства 

% стопанства Земеделска 

земя /в ха/ 

Земеделска земя %  

до 1 ха 202 31.20% 25.2 0.40% 

1-4,99 ха 125 19.30% 333.1 5.50% 

5-9,9 ха 49 7.60% 346.8 5.80% 

10-49 ха 91 14.00% 1 941.30 32.20% 

50-99 ха 12 1.90% 838.6 13.90% 

100+ха 10 1.50% 2 536.90 42.10% 

не е посочено 159 24.50%     

Общо  648 100.00% 6 021.80 100.00% 
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Животновъдство 

         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 (с 2100 

свине-майки за 2004 г.) и ЗПК „Хан Аспарух" (с 200 говеда). Наред с това съществуват и 

малки частни стопанства, в които се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози. 

         Животновъдството в община Исперих главно е съсредоточено в частния сектор, където 

частните стопани отглеждат в личните си стопанства средно от 1-4 крави, 1-10 свине-майки, 

1-15 овце-майки и 1-10 кози майки. На територията на общината работят и няколко депа за 

изкупуване на животни, предимно агнета и ярета. 

         Разпределението на отделните видове животни в Община Исперих е изразено със 

следните цифри по-долу: 

Говеда – 3 468 броя 

Телета – 2 065 броя 

Овце – 7 525 броя 

Кози – 2 631 броя 

Магарета – 695 броя 

Коне – 678 броя 

Свине – 4 137 броя 

Птици – 19 494 броя 

         В района на Община Исперих се намират най-големите селскостопански 

производители в Разградска област и в страната. 
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         „Агротайм" ООД е един от най-големите производители и износители на зърно. Заедно 

с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 100 000 декара 

земя в района на гр. Исперих и гр. Разград. Други големи зърнопроизводители са „Аграком‖ 

ООД, „Агростил‖ ООД, „Агробул – Р‖ ООД, „Агротех‖ ООД, ―Северагро‖ ЕООД, 

„Агротида‖ ООД, ССОЗ „Клас‖ ООД, „Караджа-Фаг‖ ООД и др. 

 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1. Демография и демографски проблеми 

        От предоставените статистически данни за населението на Община Исперих може да се 

обобщи следната текуща характеристика на демографията на Общината: 

       Урбанистичната структура на Община Исперих се състои 24 населени места - един град 

и 23 села. Административен център на Общината е град Исперих. Според броя на 

населението си, селата са: много малки /до 200 жители/ – 10 населени места, малки /от 200 

до 1000 жители/ – 13 населени места и средни /от 1000 до 2000 жители/ – 1 населено място.     

Няма населени места с положителен прираст  в периода 2015 – 2019 г., като за периода 

населението е намаляло с 964 души. По населени места, броят на населението е 

разпределено неравномерно. Населението на Община Исперих, по данни на Националния 

статистически институт, към 31.12.2019 г. е 20 268 души. От цялото население на общината 

към 31.12.2019 г. в гр.Исперих, който е и общински център е разположено най-голям брой 

население - 7 928 души. На второ място се нарежда с.Подайва - 2 559 души. На трето място е 

с. Китанчево - 2 326 души. Това са и трите населени места с население над 1000 души. Най-

малко населеното място е с. Конево – 58 души. 

 

Изменение на населението - Община Исперих, 2015-2019 г. 

Години 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Население/брой/ 21232 20900 20602 20428 20268 

Естествен прираст на 

населението/брой/ 

-145 -109 -130 -146 -151 

Механичен прираст на 

населението/брой/ 

-213 -223 -168 -28 -9 
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Източник: Данни на Национален статистически институт 

 

          Средната гъстота на населението в община Исперих е 50,4 души на кв. км. към 

31.12.2019 г.  

          Населението на Община Исперих намалява с 193 души средно за периода 2015-2019 г., 

като средногодишния темп на изменение е -1,6 %. Средният брой на населението за периода 

е 20 686 души. Тенденцията за намаляване на населението е трайна, с умерени постоянни 

темпове. 

          Най-голямо влияние върху динамиката на населението оказват естествения и 

механичния прираст, като преобладаващо на него се дължи цялото движение на населението 

в Общината. Преобладаващо е теглото на механичния прираст.  
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         От представените данни е видно, че тенденциите на естествения и механичния прираст 

на населението са отрицателни, като общият нетен ефект за периода също е отрицателна 

величина. Тенденцията се запазва сравнително непроменена през наблюдавания период.  

         Разпределението на населението на Община Исперих по възрастови групи е близко до 

средните стойности на показателя за областта. Тенденциите са за намаление на броя на 

лицата в най-младата възрастова група и за увеличение на лицата във втората и третата 

възрастова група. Трайна е тенденцията на напускане на Общината от хора в 

работоспособна възраст, които търсят препитание в чужбина и по-големите градове на 

страната. В резултат на тези процеси се наблюдава трайна тенденция на намаляване броя на 

хората със средно специално и висше образование. Безработицата и непълната заетост 

отбелязват огромен скок през последните години. 

 

3.2. Безработица и икономическа активност 

        Икономически активното население обхваща всички лица на 16 и повече навършени 

години, които са заети или безработни.  

        Община Исперих не успява да запази положителна структурата на региона за 

икономически активното население. Делът на населението в групата в трудоспособна 

възраст към 31.12.2019 г. е 10 539 лица, като населението в над трудоспособна възраст е 

повече от това в под трудоспособна възраст. Относителният дял на наетите в индустрията в 

общия брой наети лица към 31.12.2019 г. е 36,7 %. Предвид тенденцията за трайно 

намаление на населението в под трудоспособна възраст, се очаква да се влоши възрастовата 

структура в прогнозния период. Поради това, Общината трябва да положи усилия за 

задържане на младото население на своята територия, както и за премахване на 

възрастовите и половите диспропорции. 

         В следващата таблица е представен броят на безработни лица по населени места в 

Община Исперих по информация, предоставена от Дирекция „Регионална служба по 

заетостта‖ гр. Русе. 
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Регистрирана  безработица по населените места в Община Исперих 

към 31.10.2020г. 

 

№  Населено място Регистрирани безработни лица 

1 Исперих 369 

2 Йонково 30 

3 М.Йонково 13 

3 Бърдоква 12 

5 Белинци 24 

6 Вазово 53 

7 Голям Поровец 27 

8 Делчево 15 

9 Духовец 19 

10 Драгомъж 31 

11 Китанчево 67 

12 Къпиновци 10 

13 Конево 3 

14 Лудогорци 27 

15 Лъвино 51 

16 Малък Поровец 19 

17 Подайва 115 

18 Печеница 11 

19 Райнино 20 

20 Свещари 29 

21 Старо селище 11 

22 Средоселци 9 

23 Тодорово 32 

24 Яким Груево 18 

   Данни от Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе. 
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Регистрирана  безработица по населените места в Община Исперих 

към 31.10.2020г., в проценти % 

 

 

Регистрирана  безработица по населените места в Община Исперих 

към 31.10.2020г., брой жители 

 

 

Регистрирани безработни лица в Община Исперих за периода 2014 г. – 2020 г. 
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Години Средногодишен 

брой безработни 

лица 

Средногодишно 

равнище на 

безработица/%/ 

– 2014г.  1875 20,6 

- 2015г. 1669 18,3 

- 2016г. 1530 16,8 

- 2017г. 1361 14,9 

- 2018г. 1215 13,3 

- 2019г. 1115 12,2 

- 2020г./до м.октомври/ 1230 13,5 

Данни от Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе. 

 

От таблицата става ясно, че годишният брой на регистрираните безработни в Община 

Исперих за периода от 2014 до 2019 г. е с тенденция към намаляване, като към м. октомври 

2020 г. равнището на безработица се увеличава в сравнение с 2019 г., заради извънредното 

положение, свързано с разпространението на коронавируса. 

 
 

Регистрирани безработни лица в Община Исперих по пол за периода 2014г.-2020г.  

Години Мъже Жени 

– 2014 г.  842 1033 

- 2015 г. 751 918 
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- 2016 г. 696 834 

- 2017 г. 607 754 

- 2018 г. 517 698 

- 2019 г. 484 631 

- 2020г./до м.октомври/ 571 659 

 

Видно от предоставените данни, жените са застрашени в много по-голяма степен да останат 

без работа, отколкото мъжете, като все пак има тенденцията за снижаване на нивото на 

безработица при жените спрямо 2014 г.  

Регистрирани безработни лица в Община Исперих по възраст от рисковите групи и 

продължително безработни  за периода 2014 г. – 2020 г. 

Години 
Брой безработнни 

лица до 29г. 

Брой безработни 

лица над 50г. 

Продължително 

безработни лица  

2014г.  263 829 942 

2015г. 226 757 872 

2016г. 193 694 725 
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2017г. 180 614 631 

2018г. 154 560 583 

2019г. 138 529 416 

до м.10.2020г. 140 582 333 

Данни от Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе. 

 

 

      Най-голям брой безработни са регистрирани във възрастовата група над 50 години, като 

в техният относителен дял е бил най-висок през 2014 г. и тенденцията към м. октомври 2020 

г. е, че този относителен дял значително намалява. Независимо от това, данните говорят, че 

най-уязвимата група на пазара на труда са хората в предпенсионна възраст. 

      Групата на младите безработни хора също е най-голяма през 2014 г., като към м. 

октомври 2020 г. броят им намалява почти наполовина. Техният дял е сравнително по-

нисък, защото и възрастовия диапазон е по-малък, но те също са една от най-уязвимите 

групи на пазара на труда. 

Регистрирани безработни лица в Община Исперих по образование за периода 2014г. – 

2020г. 

Брой регистрирани безработни лица в Община Исперих по образование за периода 

2014 г. – 2020 г. 

Години 

Безработни лица 

с висше 

образование 

Безработни лица 

със средно 

образование 

Безработни лица с 

основно и по-ниско 

образование 

2014г.  57 691 1 127 

2015г. 60 589 1 020 

2016г. 70 561 899 
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2017г. 64 490 807 

2018г. 60 436 719 

2019г. 58 397 660 

до м.10.2020г. 64 467 699 

Данни от Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе  

       Според образователния статус най-голям е броя на безработните с основно и по-ниско 

образование, като през 2014 г. те бележат пик спрямо общия брой на безработните лица. 

През 2020 г. техния дял пада наполовина, но въпреки всичко си остават най-голямата група 

безработни лица.  

 

          От посочените данни се вижда, че хората без образование и квалификация са най-

застрашената група от дългосрочна безработица. Липсата на образование и квалификация ги 

прави неконкурентоспособни на пазара на труда. Работодателите рядко проявяват интерес 

към тази група и трудно поемат ангажимента да ги обучат и квалифицират, защото това е 

допълнителна инвестиция, която ги натоварва допълнително, без гаранция за ефективност. 

Ето защо вниманието на местните власти към тази група трябва да е насочено към 

привличането им в различни програми и проекти на Министерство на труда и социалната 

политика, за да може да се осигури тяхната социална и трудова интеграция. Висшистите, 

макар и малък процент от безработните съществуват като подгрупа на безработните. Някои 

техни представители по различни причини все още трудно намират работа, въпреки острия 

дефицит на квалифицирани кадри на територията. Броят на безработните висшисти от 57 

през 2014 г. се е увеличил на 64 към м. октомври 2020 г.Данните показват, че относителния 

дял на безработните от тази група се запазва най-устойчиво през периода. 
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         Безработните среднисти, в т.ч. със средно професионално образование са динамична 

величина, като броят им през 2014 г. е бил 691, а към м. октомври 2020 г. – 467. По населени 

места броя на безработните е по-голям в по-големите населени места в Общината като: 

Исперих, Подайва, Китанчево и Лъвино. Прави впечатление, че въпреки големия 

бройбезработни, те бележат тенденция на намаляване през последните години. Намаляват 

безработните или се запазва техния брой и в другите населени места на общината.  

         Основната причина за настоящото равнище на безработица в Общината е  

ограниченият брой работни места и липсата на образовани специалисти, притежаващи 

необходимата квалификация. Има освен това сериозно разминаване между търсената и 

предлагана квалификация на пазара на труда. 

         Не бива да се подценява и трайното отражение, което ще даде на трудовия пазар  

икономическата криза – резултат от пандемията. Особено, като се има предвид, че все още 

не се знае какви ще бъдат размерите на кризата след края на пандемията.    

         От цитираните данни става ясно, че средностатистическият безработен в 

Община Исперих е човек с основно или по-ниско образование, без необходимата 

квалификация и професионална подготовка, като най-често това са жени.  

 

3.3. Здравеопазване 

       Съгласно регистъра на РЗИ Разград, на територията на Община Исперих функционират 

една болница „МБАЛ-Исперих‖ ЕООД /Разрешение № МБ – 143 от 16.06.2016 г./, 

амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, амбулатория за 

специализирана медицинска грижа – индивидуална практика, амбулатория за първична 

медицинска помощ – групова практика лекари по дентална медицина, медико-техническа 

лаборатория и два кабинета за извънболнична помощ по физикална и рехабилитационна 

медицина. В общинския център – гр. Исперих, функционират две аптеки и две дрогерии.  

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

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

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

болницата разполага със 110 легла. Сградата на болницата е реновирана и санирана. 

Болницата инвестира в медицинска апаратура и болнично обзавеждане. Търсят се варианти 

и за привличане на медицински кадрисъс специалности, които не са покрити от наличинте 

медицински специалисти. 

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

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

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

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

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

оборудването. При необходимост от специализирана медицинска помощ, личните лекари 

насочват пациентите си към специалисти в областния център – гр. Разград.  

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

нужда от допълване на медицинските кадри. Освен това, лекарските практики са заети от 
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здравни кадри, които са в пенсионна или предпенсионна възраст.  

 

Изводи:  

 Оборудването на здравните служби е недостатъчно и остаряло.  Липсва и необходимия брой 

здравни работници, които да обслужват местното население в селата с необходимото 

качество. 

 В здравните служби се предоставят малък на брой медицински услуги за населението, което 

принуждава хората при всеки по-сериозен случай да пътуват до областния център.  

 Липсват млади здравни кадри, които да подменят възрастовия лекарски състав.  

 Поради ограничения брой медицински кадри трудно се провежда профилактика и 

информираност на населението, което влошава здравната култура на гражданите. 

 

3.4. Образование и образователна система 

       Образователната система на Община Исперих обхваща 7 основни училища и 2 

професионални гимназии. Те се разпределят по населени места както е показано в 

следващата таблица: 

Вид и разположение на училищата в Община Исперих. Материално-техническо 

обезпечаване на училищата 

 

№ Училище 

И
зп

о
л

зв
а
н

и
 к

л
а
сн

и
 

ст
а
и

 

Брой 

кабинети 
Други специфични 

(наименование и брой ) 

Например: 

Актова зала, 

Библиотека, 

Стоматологичен 

кабинет 

Физкулт

урен 

салон 

Свобо 

ден 

капа 

цитет 

(брой 

и вид 

помещ

ения) С
п

ец
и

а
л

и
зи

р
а
н

и
 

к
а
б
и

н
ет

и
 

К
о
м

п
ю

т
ъ

р
н

и
 

к
а
б
и

н
ет

и
 

1. 

ОУ ‖Васил 

Априлов‖ гр. 

Исперих 

38 8 3 

Ресурсен кабинет-4бр. 

Актова зала 

Библиотека 

Медицински кабинет  

Стоматологичен кабинет  

Стая за жената 

Стая за занимания по 

интереси 

3 салона 

1 фитнес 

зала 

 

2. 

ОУ ‖Христо 

Ботев‖ 

гр. Исперих 

16 3 2 

Актова зала  

Библиотека  

Игротека, Ресурсен 

кабинет, Лекарски 

кабинет   

1 1 
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3. 

 

ОУ ‖Отец 

Паисий‖ 

с. Подайва 

 

18 

 

4 

 

2 

 

Актова зала 

Библиотека  

Медицински кабинет  

Стоматологичен кабинет  

Игротека 

 

1 салон 

1 фитнес 

зала 

 

3 

4. 

ОУ ‖Христо 

Ботев‖ 

с. Лудогорци 

8 2 2 

Игротека 

Библиотека 

Медицински кабинет 

Стая за хранене 

да 1 

5. 

ОУ‖Христо 

Ботев‖ 

с.Китанчево 

7 1 1 

Медицински кабинет-1бр 

Разрушен 4 

6. 

ОУ ‖Васил 

Левски‖ 

с. Тодорово 

6  1 

Игротека- 2бр. 

Стая за физкултура- 2бр. 

Библиотека-1бр 

Стая за самоподготовка- 

1бр 

Разрушен не 

7. 

ОУ 

‖Н.Й.Вапцаров‖ 

с. Вазово 

8 - 1 

Медицински кабинет-1бр 

Стая за хранене-1бр.  

Стая за спорт-1бр. 

Стая за занимания по 

интереси-1бр. 

- - 

8. 

ПГ ‖Васил 

Левски‖ 

гр. Исперих 

18  3 

2 

1 18 

9. 

ПГСС ‖Хан 

Аспарух― 

гр. Исперих 

21 10 2 

 

1  

Данни: Община Исперих 

Състояние на училищните сгради и тяхното оборудване 

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

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

заведения са в относително добро състояние.  

       Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни 

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

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

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

дограмата и в останалите училища. Сградата на Професионална гимназия „Васил Левски‖ се 

нуждае от основен ремонт. 

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

функционира топла кухня.  
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      Материално-техническата база на училищата е в сравнително добро състояние в 

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

влагат различни суми, основно от делегираните им бюджети.Всички училища на 

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

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

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

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

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

от сериозни ремонти, поради което са спрени от експлоатация. Спортните площадки и 

съоръжения в училищните дворове са остарели, но се поддържат с големи усилия от 

директорите на институциите в относително добро състояние.  

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

проекти: 

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

Априлов― гр. Исперих; 

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

от Международен фонд „Козлодуй―;  

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

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

оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух―  

– гр. Исперих―. 

 

Учащи в професионалните училища 

       През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по селско стопанство „Хан 

Аспарух― се обучават: 

      Дневна форма на обучение – 370 ученици; 

      Задочна форма на обучение – 53 ученици; 

     Самостоятелна форма на обучение – 16 ученици; 

      Обучение чрез работа – 24ученици. 

 

      Напуснали обучението – по причини и степен на образование 

      През учебната 2019/2020 годинаотпадналите от образователната система ученици са 24 

на брой. 

Степен на образование Брой 

отпаднали 

ученици 

Причина 

Начален етап 11 Заминали в Чужбина 

Прогимназиален етап 4 Заминали в Чужбина 

Гимназиален етап 2 Заминали в Чужбина 

4 Отсъствали от учебни часове повече 

от два месеца 
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3 По семейни причини 

  Данни: Община Исперих 

       Преподавателски персонал в общообразователните училища 

       Общият брой на педагогическите специалисти в общообразователните училища в 

общината е 169. 

Степен на преподаване Брой 

Начален етап 69 

Прогимназиален етап 67 

Гимназиален етап 25 

Ресурсни учители, психолози, 

логопеди 

8 

   Данни: Община Исперих 

Образование Брой 

Проф. бакалавър 7 

Бакалавър 40 

Магистър 94 

Висше /магистър/бакалавър/ 30 

   Данни: Община Исперих 

Пол Брой 

Жени  138 

Мъже 33 

  Данни: Община Исперих 

Под 30 

г. 

От 31 

до 34 г. 

От 35 

до 39 г. 

От 40 

до 44 г. 

От 45 

до 49 г. 

От 50 

до 54 г. 

От 55 

до 59 г. 

От 60 

до 64 г. 

Над 

64г. 

6 9 16 35 44 22 22 9 2 

  Данни: Община Исперих 
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Преподавателскиперсонал в професионалните училища 

Образование Брой 

Проф. бакалавър 2 

Бакалавър 16 

Магистър 26 

  Данни: Община Исперих 

Броят на преподавателите в професионалните гимназии в града е 42. 

Пол Брой 

Жени  27 

Мъже 15 

  Данни: Община Исперих 

Под 30 

г. 

От 31 

до 34 г. 

От 35 

до 39 г. 

От 40 

до 44 г. 

От 45 

до 49 г. 

От 50 

до 54 г. 

От 55 

до 59 г. 

От 60 

до 64 г. 

Над 

64г. 

4 3 8 10 12 1 3 1 0 

Данни: Община Исперих 

 

 

Видове училища, паралелки, учители, учащи 

Вид училище Брой 

училища 

Брой паралелки Брой 

педагогически 

персонал 

Брой ученици 

Основни 

училища 

 

7 

 

73 

 

159 

 

1318 

Профилирани 

гимназии 

 

1 

 

14 

 

25 

 

297 
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Професионални 

гимназии 

 

1 

 

23 

 

43 

 

447 

Данни: Община Исперих 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

Състояние на сградите и тяхното оборудване 

       Всички детски градини в община Исперих се помещават в сгради, публична общинска 

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

заведения са в относително добро състояние.  

       Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни 

инсталации на природен газ, а всички останали учебни заведения се отопляват на твърдо 

гориво. Мерки за енергийна ефективност са приложени в 4 детски градини. В селските 

детски градини основен проблем продължава да бъде старата амортизирана дограма, която 

не отговаря на нормите за енергийна ефективност, както и на изискванията за безопасни 

условия за възпитание, обучение и труд. В същото време през отоплителния сезон 

недоброто уплътнение е предпоставка за преразход на отоплителна енергия. Необходима е 

топлоизолация и подмяна на дограмите.  

       Всички детски градини разполагат със самостоятелни кухненски блокове, като в 

селските градини материално-техническата база на кухненските блокове е енергийно 

неефективна.  

       Обзавеждането в повечето детски градини е морално и физически остаряло. Остаряла и 

похабена е дидактичната база. Недостатъчни са или напълно липсват нови съвременни 

учебно-технически средства по групите в селата. Детските градини, най-вече тези в селата, 
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все още не разполагат с достатъчно компютърни конфигурации, мултимедии, екрани, 

копирна техника. В тях не е осигурен постоянен достъп до интернет. За подобряване на 

качеството на предучилищното образование е необходимо въвеждането на съвременни 

информационни компютърни технологии при работа с децата чрез осигуряване на повече 

компютърни конфигурации със съответния софтуер, мултимедии, екрани, копирна техника 

и други средства.                                                               

       От сериозни ремонти се нуждаят дворовете на всички детски градини и прилежащите 

им съоръжения. Обособените кътове за игра в детските градини по селата не отговарят на 

новите нормативни изисквания на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра и се нуждаят от подмяна. Дворовете на 

детските градини не се охраняват, нямат видео наблюдение и осветление, които да 

ограничат евентуалното посегателство на дворното обзавеждане от външни лица. 

       Ремонтни и строително-монтажни работи са реализирани в детските градини по 

следните проекти: 

- „Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност  и оборудване 

на пет детски заведения в община Исперих― с финансиране от Публичната инвестиционна 

програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите―; 

 - По проект „Превенция и реинтеграция на деца в риск―, финансиран от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., в осем детски градини 

са подобрени условията за обучение и възпитание на децата чрез доставка на оборудване  и 

обзавеждане.  

 

Материално-техническо обезпечаване в детските градини 

 

 

 

№ 

 

 

 

ДГ 

Брой използвани 

помещения 

Специф. 

помещения(

напр.кухнен 

ски блок, 

медицински 

кабинет, 

методичен 

кабинет) 

 

 

Физкултуре

н салон 

Свободен 

капацитет 

Занималн

и 

Спалн

и 

Занимал

ни 

Спал 

ни 

1. 
‖Щастливо детство‖  

гр. Исперих 
4 4 4 кабинета - - - 

2. 
‖Мечо Пух‖ 

гр. Исперих 
4 4 

Кухненски 

блок – 1бр; 

Методичен 

кабинет – 

1бр; 

Медицински 

кабинет – 

1бр; 

- - - 

3. ‖Първи Юни‖ 9 9 4 - 1 1 
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гр. Исперих 

4. 
‖Слънце‖ 

гр. Исперих 
4 4 

Кухненски 

блок – 1бр; 

Медицински 

кабинет – 

1бр; 

Методичен 

кабинет – 

1бр. 

- - - 

5. 
‖Дора Габе‖ 

с. Лудогорци 
1 1 

Кухненски 

блок – 1бр; 

Медицински 

кабинет – 

1бр; 

Методичен 

кабинет – 

1бр. 

- 1 1 

6. 
‖Кокиче‖ 

с. Йонково 
1 1 

Медицински 

кабинет – 

1бр; 

- 1  

7. 
‖Радост‖ 

с. Свещари 
1 1 4 - - - 

8. 
‖Кокиче‖ 

с. Вазово 
2 2 4 - 2 2 

9. 
‖Щастливо детство‖ 

с. Малък Поровец 
1 1 3 - 1 1 

10. 
‖Радост‖ 

с. Подайва 
2 2 

Методичен 

кабинет – 

1бр; 

Кухненски 

блок – 1бр; 

   

11. 
‖Детелина‖ 

с. Делчево 
1  

Кухненски 

блок – 1бр; 

Медицински 

кабинет – 

1бр; 

Методичен 

кабинет – 

1бр. 

- 1 1 

12. 
‖Братя Грим‖ 

с. Тодорово 
1 1 

Методичен 

кабинет – 

1бр. 

- 1 1 

13. 
‖Щастливо детство‖ 

с. Китанчево 
1 1 

Методичен 

кабинет – 
- 3 - 
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1бр. 

14. 
‖Осми март‖ 

с. Яким Груево 
1 1 

Кухненски 

блок – 1бр; 

Медицински 

кабинет – 

1бр; 

Методичен 

кабинет – 

1бр. 

- - - 

Данни: Община Исперих 

 

Деца по видове детски градини на територията на Общината 

На територията на община Исперих функционират 14 детски градини. Всички те са 

целодневни. Общият брой на децата, които се възпитават и отглеждат в тях е 679. 

 

Деца в детските градини по пол и възраст 

Общ брой деца в 

ДГ 

Пол Брой деца от 2 до 

4-год. възраст 

Брой деца от 5 до 

6-год. възраст момичета момчета 

679 333 346 364 315 

Данни: Община Исперих 

 

Места и групи в детските градини 

Брой детски градини Брой места Брой групи 

14 835 32 

Данни: Община Исперих 

 

Педагогически персонал в детските градини по възраст 

Общият брой на педагогическия персонал в детските градини в общината е 69. 

Под 30 

г. 

От 31 

до 34 г. 

От 35 

до 39 г. 

От 40 

до 44 г. 

От 45 

до 49 г. 

От 50 

до 54 г. 

От 55 

до 59 г. 

От 60 

до 64 г. 

Над 

64г. 

16 5 13 10 6 6 7 6 0 

Данни: Община Исперих 
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       Големият брой проекти разширяват местния капацитет и предоставят нови източници за 

финансиране и развитие на иновативни дейности, подобряващи интеграцията и социалната 

адаптация на децата. От друга страна мерките подобряват и професионалната 

компетентност на учителите и качеството им на работа с децата и с техните родители.  

 

3.5. Социални услуги 

       Предоставянето на социални услуги се осъществява главно чрез осигуряване на 

социални услуги в общността, които се извършват в обичайна или близка до обичайната 

домашна среда, и/или в специализирани институции с настаняване.  

       Социалните услуги се предоставят като делегирана от държавата дейност, като 

общински дейности и от регистрираните в Агенцията за социално подпомагане доставчици, 

които са предимно организации от неправителствения сектор.  

       Формите на предоставяне на социални услуги в общността се променят в зависимост от 

обществените потребности, като тенденцията е на увеличаване на капацитета на тези видове 

дейности и заведения, насочени към различни социално уязвими групи от местното 

население. 

       Социални услуги, които се предоставят в общността на територията на община 

Исперих: 

       Домашен социален патронаж - комплекс от социални услуги, предоставяни в 

общността, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 

самостоятелен живот в обичайната си домашна среда  с капацитет 170 места.Дейността е 

насочена към най-уязвимите групи - възрастни и самотни хора, хора с увреждания и такива 

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

проучване на потребностите на лицата, нуждаещи се от подкрепа. На включените в 

социалния патронаж се осигурява: 

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

- услуга „Домашен санитар‖; 
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- поддържане на хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице; 

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

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

данъци със средства на обслужваното лице; 

- съдействие при осигуряването на отоплителни материали през зимния период; 

- съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица със 

специфични потребности; 

- помощ при общуването и поддържането на социални контакти. 

       Домашен социален патронаж реализира дейности и по обществени трапезарии с 

капацитет 90 места от 2009 г. на основание Заповед на Министъра на труда и социалната 

политика. Обществените трапезарии също са социални услуги в общността, насочени към 

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

следните целеви групи: 

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

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

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

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

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

несвързани с трудова дейност/; 

- скитащи и бездомни деца и лица. 

       Център за обществена подкрепа/ЦОП/ - представлява форма на социална услуга, 

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

на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна 

грижа. 

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

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

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

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

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

Специалисти от персонала на Центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл.16, ал.5 

от Закона за социалното подпомагане за извършване на индивидуална оценка на 

потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.            

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

Община Исперих.                         

       В целевата група за предоставяне на услугата са включенидеца в риск от 0 до 18-

годишна възраст и техните семейства. Към настоящия момент капацитетът на услугата е 40 

деца. 

Критерии за ползване на услугата: 

 Деца с поведенчески проблеми и прояви; 

 Деца в риск от отпадане от училище; 
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 Деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството; 

 Деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или в 

семейство на близки и роднини; 

 Деца, настанени в специализирани институции или резидентна услуга, на които 

предстои реинтеграция; 

 Кандидат-осиновители и наблюдаване на утвърдени приеми семейства; 

 Семейства без постоянни доходи и/или без жилище; 

 Семейства с установени здравословни проблеми на член от семейството или на 

самото дете; 

 Семейства с деца със специални потребности; 

 Родители на новородено, заявили желание в родилното отделение да изоставят детето 

или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; 

 Майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; 

 Бременна жена в риск да изостави детето си след раждането; 

 Клиенти, имащи нужда и желание за настаняване в друг вид социална услуга от 

общността и др. 

Цели: 

      Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на 

децата в семейната и социалната среда като предостави качествени социални услуги, които 

да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и неговото семейство. 

 Подкрепа на деца- жертви на насилие техните семейства; 

 Оказване на психологическа подкрепа; 

 Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции в 

техните биологични семейства, осиновяване или настаняване в среда, близка до семейната – 

семейство на близки и роднини или приемно семейство; 

 Превенция на отпадане от училище; 

 Превенция на изоставянето; 

 Оценка на родителския капацитет; 

 Оценка на риска; 

 Предоставяне на логопедични услуги; 

 Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и 

образователни и други услуги в общността; 

 Посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред 

други държавни, административни и неправителствени организации. 

 

       Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания – открит е със Заповед № РД 01-

1799/17.12.2015г. от Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2016г.  Дневен 

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

издръжка. От 01.01.2018г. ДЦДМУ е част от услугите, предлагани към КСУДС 
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„Лудогорие‖-гр.Исперих. Услугата се управлява от Управителя на Комплекса. Доставчик на 

услугата е Община Исперих. 

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

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

рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, 

организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка 

до реалната среда. ДЦДМУ осигурява условия за дневна грижа на потребителите, за 

почасова работа със специалистите и мобилна социална услуга за деца/младежи с 

увреждания, удостоверени с ТЕЛК решение. 

 

Водещи принципи в работата са: 

1. Зачитане и уважение личността и достойнството на всяко дете/младеж; 

2. Насърчаване на доброволното участие на родителите и роднините в процеса на 

обгрижване и индивидуалната работа за развитие. 

3. Подкрепа на семейството за осигуряване отглеждането на детето/младежа в семейна 

среда и превенция на настаняването в специализирана институция. 

4. Осигуряване по най–добрия начин интересите на детето/младежа. 

5. Незабавност на действията по закрила на детето. 

6. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето. 

Цели на социалната услуга: 

1. Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата/младежите с 

увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал. 

2. Придобиване и развитие на полезни навици и умения. 

3. Интегриране в системата на масовите училища и детски градини. 

4. Социализиране на децата/младежите с увреждания. 

5. Активно включване на семействата в процеса на работата с децата/младежите. 

6. Оказване на подкрепа на родителите и роднините на децата/младежите с увреждания 

в морален и социален аспект. 

       Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1  

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

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

на социални услуги в Община Исперих". 

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

социално подпомагане, социалната услуга ЦНСТДМУ е разкрита като делегирана от 

държавата дейност. Капацитета е 14 места за деца и младежи с увреждания, на възраст от 3 

до 29 години, за които са изчерпани възможностите за връщане в семейството или е 

необходимо да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот. 

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

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с 
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развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. Услугата 

има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, процедури и 

документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие със 

законовоопределените критерии и стандарти. 

       Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 – Центърът е социална 

услуга-резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, 

изведени от техните семейства.  Тя осигурява настаняване на децата в среда, близка до 

семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в комбинация 

с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с потребностите на 

настанените деца. Ще бъдат настанявани деца на/над 3-годишна възраст до 18-годишна 

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

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

задължително ще се взема предвид мнението му. 

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

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

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

„Лудогорие‖. Доставчик на услугата е Община Исперих. 

       Целева група: Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. Деца под 

3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТДБУ 2 само в изключителни случаи, заедно със 

свои по-големи братя или сестри. Възрастовите критерии за прием и напускане на 

ЦНСТДБУ 2 могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и 

особености на децата. 

Критерии за настаняване: 

 Деца, при които на определения етап от работа е невъзможна тяхната реинтеграция, 

осиновяване или настаняване в приемно семейство; 

 Деца, за които е наложително временно извеждане от семейството поради риск, 

застрашаващ нормалното им развитие; 

 Деца и техните семейства, които са заявили желание и имат ресурс за работа по 

намаляване на настаняването или реинтеграция; 

 Деца, които са в процес на подготовка за осиновяване или настаняване в приемно 

семейство. 

  

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

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

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

рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез 

индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и 

подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в 

родителски умения. Доставчик на услугата е Община Исперих. 
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Услугата  ЦРДУ е с капацитет 20  места. Възрастовата група деца е от 5/6 до 18-годишна 

възраст. 

 

Цели на услугата: 

       Целта на услугата е подкрепа за отглеждането на детето в сигурна и безопасна семейна 

среда, предоставяне на дневна и почасова услуга и осигуряване на равен достъп до 

цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални 

умения. 

      Услугата представлява комплекс от дейности, целящи: 

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

семейства; 

2. Осигуряване на базови потребности на детето-храна /обедно меню и междинна 

закуска/, дрехи, лекарства при необходимост, санитарно-хигиенни услуги; 

3. Осигуряване на здравна и дентална помощ; 

4. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства при нужда; 

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

обучителни програми, подкрепа в образователния процес; професионално ориентиране; 

6. Организиране на свободно време; 

7. Мобилна работа; 

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

родители или др. 

9. Административни услуги. 

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

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

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

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

самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността. Към 

настоящия момент капацитетът на услугата е 8 деца. 

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

Община Исперих. 

 

Целева група: 

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

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

 

Критерии за настаняване: 

1. Деца и младежи, настанени в институция, на които предстои напускането й; 

2. Деца и младежи с риск от настаняване в институция до навършване на 18 години; 
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3. Деца и младежи, трайно откъснати от семейството и/или с липса на родителски 

ресурс за подкрепа за самостоятелно живеене – деца от общността. 

 

Цели: 

1. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията; 

2. Образователно развитие; 

3. Подготовка за професионална и житейска реализация; 

4. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; 

5. Превенция на настаняване в институция; 

6. Реинтеграция в семейна среда. 

 

      Затрудненията, които произтичат от характера на предоставяните социални услуги са 

свързани основно с недостатъчен персонал, както и липса на подготвени квалифицирани 

кадри – особено психолози и рехабилитатори, и достатъчен финансов ресурс. 

 

3.6. Култура и културни институции 

       Основни средища на културния живот в община Исперих са Исторически музей гр. 

Исперих и местните читалища. 

      Общината има ежегоден културен календар, по линия на който се провеждат различни 

събития. 

 

     Организирани прояви за 2019 г.  

 

    Месец февруари 

    Временна археологическа изложба „За мистериите  на траките и виното‖ – собствена 

на отдел Археология; 

   Работилница  „В къщата на баба Марта‖ – посещение на музеен педагог с гост аниматор 

в детски градини на Общината; 

   Гостуваща изложба на Регионален исторически музей /РИМ/ Разград 

„Националноосвободителните борби в Лудогорието и Разград‖  послучай 3 март. 

 

  Месец март 

  Гостуваща изложба „В света на приказките‖- автор Жанина Йорданова –приложник. 

 

  Месец април 

  Традиционна работилница „Великтенски яйца‖; 

  Изложба „Великденски яйца‖ – с проекти на училищата в Община Исперих. 

 

 Месец май 
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 Временна изложба „75 години с името на хана‖ – собствена  на отдели „Нова и Най-нова 

История‖; 

 Организиране на Европейска нощ на музеите; 

 Гостуваща изложба на РИМ Разград „Капанска сватба‖ съпътствана с възстановка по 

темата от Етнографския музей на гр. Разград. 

 

  Месец юни 

  Постерна изложба „Изкуството на съвременната артфотография‖ – І модул  - собствена 

на отдел „Художествен‖; 

  Етнографска изложба  „Пъстроцветните женски носии – собствена от фонда на отдел 

„Етнография‖. 

 

Месец юли 

Постерна изложба „Изкуството на съвременния плакат‖ – ІІ модул - собствена на отдел 

„Художествен‖ 

 

Месеци септември и октомври 

Дни на културно - историческото наследство; 

Временна изложба „Археологическо лято  2019г.‖ собствена на отдел „Археология‖; 

Панаир на царевицата  

Традиционна работилница „Царевични фантазии‖; 

Изложба „Царевични фантазии‖ с материали и проекти от работилницата; 

Традиционни детски състезателни игри; 

Конкурс за карнавален костюм, изработен от царевица; 

Кулинарен конкурс за ястия, в които са включени царевични продукти; 

Фолклорно надиграване на танцови клубове на градове с имена на ханове. 

 

Месец ноември 

Временна изложба „Краеведите – паметта на Лудогорието‖ – собствена, на отдел „Най- 

нова история‖ в чест на Деия на народния будител. 

 

     Организирани прояви за 2020г.  

Забележка: Заради пандемията голяма част от предвидените мероприятия не са проведени. 

Месец февруари 

Временна археологическа изложба „На кон или с прашка‖ – собствена на отдел 

„Археология‖; 

Гостуваща изложба на Национален музей „Васил Левски‖ гр. Карлово – „Всичко , 

каквото съм сторил, сторих го за Отечеството‖  в чест на 3 март. 
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Месец май 

Постерна изложба „Петя Йорданова – устрем от жарта на Лудогорието‖ І модул – 

собствена. 

 

Месец  октомври 

Литературна среща  и гостуваща изложба четирилогиите „Слънчовата булка― и 

„Невестино село―  на Венцислава Великова  от гр. Варна. 

         Читалищата на територията на община Исперих са не само важни центрове за опазване 

и надграждане на  самобитните и традиционни за народа ни културни ценности, но те са и 

средища, които стъпват върху използването на новите технологии при създаването на 

дейности и събития отговарящи на потребностите особено на младите хора в новото 

технологично време. Те създават и възможности за широк достъп до информация на хората 

от всички възрасти. Читалищата се субсидират от държавата през общините. 

       Основните направления и приоритети в читалищните дейности са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища. 

       На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяване на 

културния живот, както и запазват обичаите и традициите на българския народ.  

       Към 22 читалища функционират и библиотеки, единствено в читалище „Рома-Вазово-

2007― с. Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се 

помещава, а към НЧ „Съзнание 1891―: - Исперих не функционира такава, поради наличието 

на централна общинска библиотека. 

        По силата на § 4 (1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните 

читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и стопанисване 

сградите.  

        Днес един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата 

материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които 

читалищните настоятелства не мога да отделят средства. 

       Община Исперих търси решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със 

средства от фондовете на Европейския съюз.  

        През 2015 г. по проект, финансиран от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2007г. – 2014 г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964― с.Малко 

Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930― с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929― с.Свещари.  

       През 2019 г. приключи изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен 

живот на населението чрез ремонт и оборудване на Народно Читалище „Съзнание – 1891‖ в 

Исперих на стойност 386, 694 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020. Направена е 

реконструкция на източното и южното крило на читалищната сграда. 

       В селата Печеница, Духовец, Делчево, Къпиновци, Яким Груево, Бърдоква, Средоселци 

и Малко Йонково читалищата се помещават в една сграда с кметствата. 
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       По-активни в своята дейност са представители на НЧ ―Съзнание 1891― гр. Исперих, 

които работят по следните направления: 

 

Учебно-образователни дейности: 

 Школа по изобразително изкуство Арт школа „Приложно изкуство―  

 Детска музикална школа с класове по пиано и китара  

 

Любителско – творчески дейности: 

 Танцова формация „Исперихче‖  

 Детска формация за Хип-хоп танци  

 Балетна формация „ФОРТЕ‖  

 Детска вокална формация „Теменуга‖  

 Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо‖  

 Група за народни песни „Ахинора‖ с ръководител  

 Любителски театър „Борис Илиев―  

 Кръжок „Художествено слово―  

 Група за руски и популярни песни с  

 

Читалищата по селата изпълняват предимно библиотечно-информационни дейности и 

основно отбелязват селищни, религиозни и национални празници.  

 

Изводи: 

 Богатото културно-историческо и природно наследство, и музейната институция 

в града са основни местни ресурси за популяризиране и развитие на културните  

дейности в общината и проучванията в Археологическия резерват „Сборяново―.  

 Читалищата не проявяват необходимата активност за развитие на нови дейности 

и услуги, които да са базирани на проектно финансиране и използване на новите 

технологии.  

 Възраждащите се нови инициативи трябва да разчитат на публично-частните 

партньорства и на проектното финансиране, но липсва реална активност и 

достатъчно местен капацитет и в това направление. 

3.7. Спорт 

        На територията на община Исперих функционират следните спортни съоръжения: 

 Градски стадион с площ 32,633 дка в гр.Исперих, ул.―Дочо Михайлов― №3; 

 Спортно игрище  с площ 15004 кв.м в гр.Исперих, ул.―Първа―/стар стадион/; 

 Масивна спортна сграда 490 кв.м и едноетажна полумасивна обществена сграда 

със застроена площ 16 кв. м. в гр.Исперих, ул.―Оборище― /Борцова зала/; 

 Двуетажен физкултурен салон в ОУ „Васил Априлов― гр.Исперих 

 Физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев― гр.Исперих; 
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 Физкултурен салон в ПГ „Васил Левски― гр.Исперих; 

 Физкултурен салон в ПГСС „Хан Аспарух― гр.Исперих; 

 Физкултурен салон в ОУ „Отец Паисий― с.Подайва; 

 Физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев― с.Лудогорци. 

         Съществуващите спортни бази са остарели и амортизирани. Необходимо е да се търсят 

варианти за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и обновяване на 

съществуващия спортен сграден фонд и кондидатстване за осигуряване на финансиране по 

линия на отделните оперативни програми на ЕС. 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

4.1. Пътна и улична мрежа 

Републиканска пътна инфраструктура  

       През община Исперих преминават частично или изцяло 7 пътя от Републиканската 

пътна мрежа на България с обща дължина 108 km: 

Път № Наименование на пътя от км. до км. Дължина в км 

  Втори клас       

II-23 

(Русе - Цар Калоян) - Червена вода - Kубрат - 

Исперих - Окорш - Овен - Дулово(Дулово - 

Шумен) 

69+100 94+200 25.1 

  Трети клас       

III-205 Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - 

Стефан Kараджа - Белица - Тутракан 
15+032 40+609 23.7 

последният 

участък 

от III-702 

(Дулово - Шумен) - Пристое - Духовец - Подайва 

- Исперих 
2+000 22+100 20.1  

последният 

участък 

от III-2005 

(Разград - Шумен) - п.к. Желязковец - Самуил - 

Хърсово - Богданци - Ножарово -Владимировци - 

Здравец - Подайва 

32+200 25+800 3.6  

началният 

участък 

от III-2304 

(Кубрат - Исперих) Малък Поровец - резиденция 

"Воден" - Острово 
0+000 3+000 3.0 

началният 

участък 

от III-2305 

Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил - Вълкан 0+000  10+100 10.1  

целият 

участък 

от III-2306 

(Исперих - Окорш) Тодорово - Печеница - 

Средоселци - Къпиновци (Подайва - Исперих) 
0+000  6+141 6.1  

        

       Път ІІ-23 „Русе – Кубрат – Завет – Исперих – Дулово” осигурява най-прекия и 

едновременно с това най-удобен достъп на цялата северна част на Област Разград и в 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Участъкът от гр. Исперих до гр. Дулово представлява единствената връзка на всички 

пътнико и товаро-потоци на Област Разград с гр. Силистра, съответно с ферибота, 

осъществяващ връзка с Румъния, което го прави от особено значение за двете области. 

       По инициатива на Областна администрация Разград и „Областно пътно управление‖ гр. 

Разград са предложени за включване в Стратегията на Европейския съюз за Дунавския 

регион следните проекти: 

-  Път ІІ-23 „Русе – Кубрат – Завет – Исперих – Дулово‖, от км 31+761 до км 

94+200; 

-  Път III-205 „I-2 Разград – Ясеновец – Исперих – Стефан Караджа‖, от км 0+000 до 

км 54+500. 

 

      Общинска пътна инфраструктура  

      През община Исперих преминават частично или изцяло 10 пътя от общинската пътна 

мрежа на България (IV-ти клас) с обща дължина 47,200 km: 

 

№ Пътномер Наименование Дължина 

/в обсеганаобщинаИсперих/ 

1 RAZ 1040 /ІІІ–205,Исперих–Веселец/  

Свещари– Вазово–Райнино 
9.200 

2 RAZ 1042 /ІІІ–205,Йонково– Исперих/ 

Лудогорци–Границаoбщ. 

(Исперих –Самуил) – Богданци 

–КараМихал /RAZ2144/ 

4.100 

3 RAZ1045 /ІІІ–205, Ясеновец – 

Лудогорци/ – Йонково 
2.000 

4 RAZ2043 /ІІІ–205, Йонково –Исперих/ 

Лудогорци – СтароСелище – 

Границаобщ. (Исперих – Завет) – 

ловностопанствоВоден /ІІІ–2304/ 

5.800 

5 RAZ 2047 /ІІІ–2306, Тодорово – 

Средоселци/ Печеница – 

Делчево 

3.000 

6 RAZ 2048 /ІІІ–702, Пристое – Белинци/ 

Духовец – Границаобщ. 

(Исперих-Каолиново) – 

Климент – Наум – 

Границаобщ. (Каолиново – 

Венец) – Изгрев /III–7005/ 

2.500 

7 RAZ3041 / ІІ–23,Завет– Исперих/ 

МалъкПоровец– 
5.500 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ГолямПоровец /ІІІ–205/ 

8 RAZ3044 / ІІІ–205, Йонково – Лудогорци 

/ – Границаобщ. (Исперих – 

Самуил) – Хърсово – /III–7002/ 

4.400 

9 RAZ 3046 /ІІІ–2305/ Исперих – Вазово 

/RAZ1040/ 
6.200 

10 SLS2045 /ІІІ–235, Окорш – Звенимир/ 

Китанчево – Паисиево – 

границаобщ. (Дулово – 

Исперих) – /ІІ–23/ 

4.500 

 

Улична мрежа 

 

      1. гр. ИСПЕРИХ – дължина на уличната мрежа 48 км. 

 

 Уличната мрежа на града е от асфалтова настилка, която е 47 км.  

 

 Улиците, част от Републиканска пътна мрежа са: 

-  ул. ―Никола Йонков Вапцаров― 

-  ул. „Арда ― 

- ул . „Христо Смирненски― 

 

 Улици с трошенокаменна настилка – 1 км. – лошо експлоатационно състояние: 

- ул. „Ангел Кънчев―  

- ул. „Милин Камък―  

- ул. „Шипка―   

 

 Пешеходна зона 

Част от ул. „―Васил Левски― е обособена като пешеходна зона,  която е амортизирана и 

в лошо състояние. Забранена за движение на МПС 

 Тротоари – в лошо експлоатационно състояние. 

- Тротоари има по ул. В. Левски в ЖК „В. Априлов„  в едната част на уличното платно. 

- Тротоари частично по ул. „Хан Аспарух― 

- Тротоари по ул.―Лудогорие ― в ЦГЧ имат нужда от ремонт - от двете страни на 

уличното платно. 

 

       2. с. МАЛЪК  ПОРОВЕЦ - 8.670 км. 

       Улица „Н. Й. Вапцаров―, с дължина 450м., е част от Републикански път ІІ-23 Русе- 

Дулово - асфалтова настилка в лошо състояние. Останалите улици са асфалтирани  с обща 

дължина - 5.700км. Улици, които са черни са с дължина - 2520 км. Има автоспирка  в добро 

състояние - монолитна. 
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Река ― Крапец― минава през селото. Не са проведени мероприятия за почистване на речното 

корито.  

 

     3. с. ДЕЛЧЕВО - 7.205 км.    

        Улици с трошенокаменна настилка - 0.815м., в лошо състояние.  

        Улици с асфалтова настилка  -4.215 км.,  в сравнително добро състояние 

        Автоспирка - 1 бр., необезопасена 

 

     4. с. МАЛКО  ЙОНКОВО - 7.200 км. 

   Улици с трошенокаменна настилка- 3.236 км.в лошо състояние. 

   Улици с асфалтова настилка -2.182 км в сравнително добро състояние 

   Улици хумусни –черни – 1.782 км. 

   Автоспирка -1 бр. на ул. „Лудогорие― в добро експлоатационно състояние. 

 

     5. с. РАЙНИНО - 11.440 км. 

   Улици с трошенокаменна настилка - 3.700 км. в лошо състояние.  

   Улици с асфалтова настилка - 7.544 км в сравнително лошо състояние. 

   Черни улици – 0.196 км. 

   Има изграден тротоар по ул. „Ал. Стамболийски―, която е част от ІV-ти клас път RAZ 

1040 

   ІІІ-205, Исперих – Веселец / Свещари – Вазово – Райнино, в лошосъстояние.   

   Автоспирка - 1 бр. на площада, който също е в лошо състояние. 

 

     6. с. КОНЕВО – 9.400 км. 

   Улица „Баба Парашкева― е с дължина 3.00 км. и е част от ІІІ – ти клас Републиканска 

мрежa 

   Исперих – Зебилс асфалтова настилка в лошо състояние.  

   Улици с трошенокаменна настилка- 3.740 км.в лошо състояние.  

   Улици с асфалтова настилка -5.660- км. в  лошо състояние. 

   Има изградени автоспирки-2 бр. в добро състояние. 

 

     7. с. БЪРДОКВА – 5.470 км. 

   Улици с трошенокаменна настилка- 2.765 км. в лошо състояние.  

   Улици с асфалтова настилка -2.290- км в сравнително  лошо състояние. 

   Черни улици – 0.415 км. 

   Няма автоспирка. 

 

     8. с. ПОДАЙВА – 19.601км. 

Улица „VІ-ти септември―  е с дължина 1.050 км. и е част от ІІІ – ти клас Републиканска 

мрежа в лошо състояние на асфалтовата настилка. 

Улица „ 9-ти септември ― е с дължина 1.155 км. и е част от Републиканска пътна  мрежа 
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в добро състояние. 

Улици с асфалтова настилка - 6.660 км. в лошо състояние. 

Улици с трошенокаменна настилка - 9.776 км. в лошо състояние.  

Черни улици – 0.102 км. 

Няма изградени автоспирки. 

 

       9. с. ЙОНКОВО - 13.182 км. 

Улици с трошенокаменна настилка 1.364 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка 11.417 км. в много добро състояние. 

Черни улици  – 0.401 км. 

Има 2 бр. автоспирки в много лошо състояние. 

По ул. „Васил Тинчев― има изградени тротоари от двете страни на уличното платно, 

които са в лошо състояние. 

Площадът в центъра на населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

 

       10. с. ЛУДОГОРЦИ - 14.400 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 0.160 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 12.470 км. в много добро състояние. 

Черни улици – 1.770 км. 

Има изградена  автоспирка. 

По ул. „Вихрен― има изградени тротоари  от двете страни на уличното платно,    които 

са в лошо състояние. 

Площадът в населеното място е с асфалтова настилка в добро състояние. 

Ул. „Тунджа― е част от Републиканска пътна мрежа /Път ІІІ-205  Исперих – Разград/ - 

1.800 км. 

 

       11. с. БЕЛИНЦИ - 7.700 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 2.860 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 4.470 км. в много добро състояние. 

Черни улици – 0.370 км. 

Няма изградена автоспирка. 

По ул. „Васил Левски― няма изградени тротоари. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в добро състояние. 

 

       12. с. ДРАГОМЪЖ - 5.700 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 4.400 км. в лошо състояние.  

 Улици с асфалтова настилка - 1.300 км. в много добро състояние. 

 Има изградена  автоспирка. 

 

       13 с. ЛЪВИНО - 13.052 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 9.200 км. в лошо състояние.  
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Улици с асфалтова настилка - 3.180 км. в много лошо състояние. 

Черни улици – 0.672 км. 

Има изградена  автоспирка в добро състояние. 

Улица „6-ти септември― е част от Републикански път „ІІІ- 702 Исперих - Пристое― в 

лошо състояние. 

Площадът в  населеното място е асфалтова настилка в лошо състояние. 

 

       14 с. СВЕЩАРИ  - 16.060 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 1.672 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 13.280 км. в много лошо състояние. 

Черни улици – 1.108 км. 

Има изградена  автоспирка в добро състояние. 

Улица „Демокрация― е част от Републикански път „ ІІІ- 205 Исперих - Тутракан―  в 

лошо състояние асфалтова настилка. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

 

       15. с.СРЕДОСЕЛЦИ - 5 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 1.00 км.в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 2.800 км. в много добро състояние. 

Черен път – 1.200 км. 

Има изградена  автоспирка в лошо състояние.. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в сравнително добро  състояние. 

 

16. с. ВАЗОВО – 15.00 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 7.900 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 4.800 км. в лошо състояние. 

Черен път – 2.300 км. 

Има изграден  2 автоспирки в добро състояние.. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

По улица „Александър Стамболийски―, която е част от ІV-  ти клас път RAZ 1045 

Свещари – Вазово – Райнино, частично има тротоари в центъра на селото,   

 

17. с. ЯКИМ  ГРУЕВО  – 7.800 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 4.00 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка -1.500 км. в лошо състояние. 

Черен път – 2.300 км. 

Има изградени  2 бр. автоспирки в добро състояние.. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

 

18. с. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ – 11.250 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 2.55 км. в лошо състояние.  
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Улици с асфалтова настилка - 8.700 км - половината са в лошо състояние. 

Има изградена  1 автоспирка в добро състояние.. 

Площадът в населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

Река „ Цара-Цар― минава покрай селото - не е правено почистване на речното корито. 

 

19 с. КИТАНЧЕВО  – 17.320 км.  

Улици с трошенокаменна настилка- 5.140 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 9.130 км. в лошо състояние. 

Черен път – 3.050 км. 

Няма автоспирки. 

Площадът в населеното място е с асфалтова настилка в лошо  състояние. 

По улица „Хан Аспарух―,  която е част от ІІ-23 Републиканска пътна мрежа Път „Русе 

- Дулово―,  има тротоари в лошо състояние. 

 

20 с. СТАРО СЕЛИЩЕ - 7.60 км.  

Улици с трошенокаменна настилка - 3.50 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 4.100 км – половината са в лошо състояние. 

Улица „Никола Вапцаров― е част от Общински път RAZ2043 - Йонково  – Исперих / 

Лудогорци - Ст. Селище – граница общ. (Исперих – Завет)  

Има изградена  една автоспирка в добро състояние.. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в добро състояние.  

 

21. с. ТОДОРОВО – 12.142 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 5.042 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 7.100 км. – половината са в лошо състояние. 

Има изградени  3 бр. автоспирки в лошо състояние.. 

Площадът в населеното място е с асфалтова настилка и  тротоарни плочи в лошо 

състояние. 

Улица „Георги Димитров― е част от Републиканската пътна мрежа Път ІІ-23 „Русе - 

Дулово―.  

 

22. с. ПЕЧЕНИЦА – 4.300 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 2.500 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 1.800 км. – половината са в лошо състояние. 

Има изградена  1 бр. автоспирка в добро състояние.. 

Площадът в  населеното място е асфалтова настилка в добро състояние. 

 

23. с. ДУХОВЕЦ – 14.998 км. 

Улици с трошенокаменна настилка - 8.307 км. в лошо състояние.  

Улици с асфалтова настилка - 2.892 км – половината са в лошо състояние, като 2.700 

км. е  част от Републиканската пътна мрежа Път ІІІ-702  Пристое - Исперих. 
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Има изградена 1 бр. автоспирка в добро състояние.. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

 

24. с. КЪПИНОВЦИ – 3.940 км. 

Улици с асфалтова настилка - 2.55 км.в лошо състояние.  

Улици с трошенокаменна настилка -1.39 км – половината са в лошо състояние. 

Има изграден  1 автоспирки в добро състояние.. 

Площадът в  населеното място е с асфалтова настилка в лошо състояние. 

 

 
 

Дължината на пътната мрежа за Община Исперих е 285.896 км.  

Реализирани проекти по европейски програми: 

 

Улична мрежа 

2011г. 

1. Ремонт на ул. „Н. Й . Вапцаров― с. Старо Селище 

2. Ремонт на ул. „Янтра―  с. Духовец. 
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3. Ремонт  на ул. „Дунав― с. Белинци. 

4. Ремонт  на ул. „ Мадара ― с. Йонково. 

5. Ремонт на ул. „ Спартак―с. М. Йонково. 

6. Ремонт  на ул. „Мургаш― с. Лудогорци. 

7. Ремонт на ул. „Хан Аспарух― с. Вазово. 

8. Ремонт на ул. „Марица― с. Средоселци. 

9. Ремонт на ул.― Марица― с. Делчево. 

10. Ремонт на ул. „А. Кънчев― с. Тодорово. 

 

ІV- ти клас Общински пътища 

             2014г. 

1. RAZ3046  Път  Исперих - с. Вазово 

2. SLS 2045 Пътс.Китанчево- с.Паисиево- границаобщинаДулово. 

3. RAZ 2047 Път с. Печеница- с. Делчево.  

4. RAZ 1042 Път с. Лудогорци- с. Бърдоква- граница община Исперих – Самуил. 

             2020 г. 

Ремонт на пътна настилка и тротоари в гр. Исперих. 

 

4.2. ВиК инфраструктура 

 

       Водоснабдителна мрежа 

       На територия ВиК ООД Исперих са обособени 11 водоснабдителни системи, които 

обхващат 37 населени места / 1 населено място на територията на Община Самуил се 

водоснабдява от водоизточник, експлоатиран от „Водоснабдяване – Дунав― ЕАД гр.Разград/. 

На територията на община Исперих попадат 24 населени места, обслужвани от 

„Водоснабдяване и канализация― ООД гр.Исперих, като 3 населени места се водоснабдяват 

самостоятелно от местни източници. 

       Водоснабдяването на населените места се осъществява от тръбни кладенци /ТК/, 

шахтови кладенци /ШК/ и каптирани извори /КИ/ - общо 15 водоизточника. 

       За да достигне водата до потребителите на територията на ВиК Исперих има 

функциониращи 6 помпени станции (ПС). Също така към системите на ВиК-то има 23 

водоема (черпателни, напорни, преходни и кула-водоеми). 

       Външните водопроводи се експлоатират в порядъка от 50 до 70 години, т.е. те са в края 

или надвишават амортизационния си срок. Около 44% от тях са азбестоциментови, 44% 

манесман, 5% чугун и едва 7% полиетиленови. 
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        Добиваната вода е с много добро качество и не е необходимо нейното пречистване. 

Единствено се обеззаразява. 

        В обслужваната от ВиК ООД – Исперих територия няма режим на водоподаване, 

свързан с наличните водни ресурси. Проблемите с чести прекъсвания на водоподаването са 

резултат от лошото състояние на водоснабдителната инфраструктура – довеждащи и 

разпределителни мрежи и съоръжения, стари технологии на обеззаразяването и т.н. 

 

         Външни водоснабдителни системи на територията на община Исперих 

         Водоснабдителна система „Исперих” – От тази водоснабдителна система се 

водоснабдяват гр. Исперих и селата Лъвино, Малък Поровец и Драгомъж.  

         Водоснабдителна система „Голям Поровец” – От тази водоснабдителна система се 

водоснабдява с.Голям Поровец. 

         Водоснабдителна система ”Димитрово” обхваща селата Свещари, Вазово, Конево, 

Яким Груево, Тодорово, Китанчево, Печеница и Делчево.  

         Водоснабдителна система „Лудогорци” обхваща селата Лудогорци, Старо Селище, 

Йонково и Малко Йонково. 

         Водоснабдителна система „Подайва” водоснабдява с.Подайва, с.Къпиновци и 

с.Средоселци. 

         Водоснабдителна система „Духовец” водоснабдява с.Духовец.  

         Водоснабдителна система „Райнино” водоснабдява с.Райнино.  

Населените места с.Белинци и с.Бърдоква се водоснабдяват от Водоснабдителна система 

„Голяма Вода”  намираща се на територията на община Самуил. 

       Зоните за рекреация, които не са захранени със студена вода за питейно битови и 

противопожарни нужди, се предвижда локално захранване с вода. То ще се осъществява с 

разположени подземни резервоари, осигуряващи питейна и противопожарна вода за 

нуждите на цялата зона. 
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       Канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/ 

        На територията на гр. Исперих е реализиран „Интегриран проект за водния цикъл‖. Има 

изградена пречиствателна станция за отпадни води. 

        Схемата на новата канализационна мрежа, чието изграждане е стартирало през 2012 г. е  

изпълнена поетапно и включва следните етапи: 

       I –ви етап: 

        Канализационната мрежа на гр. Исперих е индивидуална (битова-фекална и дъждовна) 

и смесена. Тя е изградена от - PP тръби Ф315; 400; 500 и 600; стъклопластови тръби Ф700; 

800; 900 и 1200 с обща дължина 5065м. 

        Изградени са всички сградни канализационни отклонения с PVC Ф200 и ревизионни 

шахти в съответните имоти. 

 

       II, III и IV- ти етапи: 

       В рамките на проекта са изпълнени три подобекта: „Канализационна мрежа на гр. 

Исперих – ІІ, ІІІ и ІV етапи‖, „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

гр.Исперих – ІІ, ІІІ и ІV етапи‖ и „Канализационна помпена станция гр. Исперих‖ 

Подобект І:„Канализационна мрежа на град Исперих – II, III и IV етапи‖ 

       Общата дължина на канализационната мрежа на гр. Исперих - предмет на изграждане 

през II, III и IV етап е 41 109,06м. 

       Изградената канализационната мрежа е разположена по уличните платна на града, които 

са общинска публична собственост. Тя е комбинирана – смесена и разделна. Мрежата е 

организирана с VI Главни колектора и един Довеждащ колектор до ПСОВ. Към 

канализационната мрежа е изградена КПС, за ниско разположена зона в североизточната 

част на населеното място. Отпадъчните води от нея се препомпват чрез Тласкател във 

второстепенен клон част от III Етап, заустващ се в Гл.кол.V‗. Видът на тръбите, използван 

при изграждането на новите канализационни трасета, е както следва:  

- за битова, смесена и дъждовна канализация - полипропиленови тръби със 

съкращение РP, SN 8 kN/m2, за диаметри до DN/ID 600 включително; 

- за смесена канализация - стъклопластови тръби със съкращение GRP, SN 10 

kN/m2, за диаметри от DN/ID 800 до 1200; 

- за напорните тръбопроводи - HDPE 100 PN10, SDR17; 

- за сградни канализационни отклонения – PVC Ф200, SN8 kN/m2; 

- за тръби свързващи уличните оттоци с дъждовната и смесена канализация – PVC 

Ф200,  SN8 kN/m2 

- за вертикални връзки на падове към каскадни шахти – PP SN8 kN/m2; 

Подобект ІІІ: „Канализационна помпена станция‖ 

       Конфигурацията на терена, върху който е разположен градът, предопределя 

обособяването на зона, в която отпадъчните води да се събират и насочват към 

канализационна помпена станция (КПС). КПС е  разположена в североизточната част на 

града, в имот с номер 167101, в землището на гр.Исперих собственост на Общината. Имотът 
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е с площ 0,279дка. Тя ще отводнява територия с площ 38,52 хек., включително и 

промишлените води на предприятия, разположени на тази територия. 

       Към канализационната мрежа е осигурено заустване на 9433бр екв. жители чрез 

изградената мрежа и сградни канализационни отклонения. 

       Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/: 

       Пречиствателната станция е проектирана от КНИПИБКС "Водоканалпроект" през 

1981г. Предназначена е да пречиства отпадъчните води от гр.Исперих до степен, 

позволяваща заустването им в приемник II категория. 

       Съгласно протокол от 22.06.1994г между Община Исперих, Министерство на околната 

среда и водите, Гл.изпълнител и Гл.проектант „Водоканалинженеринг‖ ЕООД е взето 

решение, поради недостатъчност на финансови средства да се реализира етапен пуск 

„Механично стъпало с третиране на утайките‖. Това решение определя следната 

Технологична схема, която е реализирана за експлоатация: 

 

А. ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА 

1. Решетки – груби и фини механизирани верижни – 2 + 2 броя 

2. Хоризонтален пясъкозадържател 

3. Измерително устройство 

4. Двуетажни утаители (утаителна част) – 4 двойки  

5. Разпределително устройство към Биостъпало 

6. Контактни резервоари; D = 6 м. – 2 броя 

7. Хлораторна сграда 

8. Заустване  

Б. ПО ПЪТЯ НА УТАЙКИТЕ 

1. Комбинирана ПС (активни, хлорни утайки  техническа и дренажни води)   

2. Двуетажни утаители (изгнивателна част) – 4 двойки  

3. Изсушителни полета 

В. ДРУГИ 

1. Административно-лабораторна сграда 

2. Стопанска сграда  

3. Ел.трафопост с ЦДП 

 

       Този етап от ПСОВ е въведен в експлоатация през 2002г. 

       През 2016 г. е приключена реконструкцията и разширението на Пречиствателна станция 

за отпадни води (ПСОВ) гр. Исперих. 

       Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) от гр. Исперих се намира в имот в 

местността „МезарКъшла‖ в землището на гр. Исперих. Видът на имота според Акт № 1175/ 

14.07.2003 г. на имот № 000051 e производствен терен, местност «Мезаркъшла», землище на 

гр.Исперих. Пречиствателната станция е предназначена да пречиства отпадъчните води от 

гр.Исперих до степен, позволяваща заустването им в приемник II категория. 
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       В предложената  технологична схема за разширение и модернизация на ПСОВ Исперих, 

се включват максимално съществуващите съоръжения. Разширението се отнася за 

биостъпалото и обезводняването на утайките.  

 

Механично стъпало 

1. Груба решетка - съществуваща 

2. Фина решетка – съществуваща 

3. Пясъко-мазнинозадържател - съществуващ 

4. Измерително устройство вход – съществуващо 

Биологично стъпало 

5. Селектор- ново съоръжение 

6. Биостъпало – комбиниран блок-ново съоръжение 

7. Въздуходувна станция – нова сграда 

8. Измерително устройство изход-ново съоръжение  

Дезинфекция 

9. Вертикални контактни резервоари - съществуващи 

10. Реагентна сграда - реконструкция на същ. хлораторна сграда 

Утайково стопанство 

11. Помпена станция за РАУ и ИАУ- ново съоръжение 

12. Аеробен стабилизатор – ново съоръжение 

13. Утайкоуплътнител- ново съоръжение  

14. Обезводняване на утайката и Постваруване- нова сграда и съоръжения 

15. Депо за обезводнен кек – съществуващи изсушителни полета 

16. Изсушителни полета – резервни 

Обслужващи сгради 

17. Административна сграда с ЦДП 

18. Стопанска сграда 

19. Комбинирана ПС 

20. Ел. подстанция  

Третиране на дъждовните води 

21. Преливник за Qпрел. 

22. Груба решетка за Qпрел. 

23. Задържателен резервоар за Qпрел. – същ. двуетажни утаители с 2 бр. дизелови 

помпи.  

              Пречиствателната станция е с капацитет 12 436 бр. екв. жител. Изграждане на 

канализационна инфраструктура на останалата част от населените места на Община 

Исперих не се предвижда към момента. Съгласно „Консултативна програма за укрепване на 

капацитета на ДКЕВР и оптимизиране на разходите за привеждане в съответсвие с 

Директива 91/271/ЕИО―  за средна гъстота на населението (между 750 и 2000 лица на кm
2
 и 

12<лица/100 m канал<21) и ниска гъстота (по-малко 750 лица на кm
2
 и лица/100 m 

канал<12) не е рентабилно изграждането на ПСОВ и канализационна инсталация. За целта в 
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тези населени места, икономически по изгодни са индивидуални пречиствателни 

съоръжения (изгребни ями, септични ями със системи за инфилтрация (при условие, че е 

налице пропусклива почва и достатъчна площ), септична яма с филтърна система за 

вторично пречистване (при недостатъчна площ или непропусклива почва), модулна ПСОВ с 

третично пречистване) 

 

4.3. Енергийна мрежа 

Електроснабдяване – електропреносна и електроразпределителна мрежа 

       Електроразпределителната мрежа на територията на община Исперих е собственост на 

„Електроразпределение Север‖ АД. 

       Управлението на съоръженията и електропроводите „средно напрежение― се извършва 

от Център за управление на мрежата – гр. Русе. 

       Съоръженията и електроразпределителната мрежа се поддържат и експлоатират, 

съгласно нормативните изисквания и правила. Относно сервитутите на съоръженията е 

необходимо да бъдат спазени изискванията съгласно Наредба №16/2004 год. (ДВ. Бр. 

12/2014 г.) за сервитутите на енергийните обекти. 

       Развитието на електроразпределителната мрежа се извършва от „Електроразпределение 

Север‖ АД съгласно ЗЕ и Наредба №6 за присъединяване на производители и крайни 

клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи 

от 24.02.2014г., като бъдат спазвани всички нормативни и законови изисквания. 

 

Подстанции 

Електропроводи 

„средно напрежение“ Трафопостове 

Трансформатори, 

мощност 

бр. Км бр. kVA 

 0 164 92 28040 

 

Разположението на елементите от електропреносната и електроразпределителната 

мрежи по населените места на община Исперих е представено в таблицата, както следва:  

 

Таблица II.5.2. 

 
П/ст 

Ел.провод

и СН 

ТП, 

Електроразпределени

е Север АД 

Трансформатори, 

Електроразпределе

ние Север АД 

ТП, 

Трети 

лица 

бр. км бр. KVA бр. 

Исперих 
1 

/ЕСО/ 

 

45.450 

37 

 
18180 

 

43 
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Белинци  7.350 2 350 0 

Бърдоква  1.700 1 250 0 

Базово  7.191.32 3 640 1 

Голям Поровец  8.372.95 3 600 2 

Делчево  3.047.93 2 340 1 

Драгомъж  5.200  160 3 

Духовец  4.800 2 260 1 

Йонково  5.143.46 2 200 2 

Китанчево  7.347.50 3 750 1 

Конево  2.970 2 350 0 

Къпиновци  5.770  100 0 

Лудогорци  9.051.06 4 700 3 

Лъвино  3.160 3 660 1 

Малко 

Йонково 
 5.220 2 350 1 

Малък Поровец  7.290 4 600 2 

Печеница  2.320 1 180 0 

Подайва  6.940 3 680 4 

Райнино  6.230 4 610 2 

Свещари  9.200 4 770 1 

Средоселци  420 1 250 0 

Старо селище  2.200 2 350 0 

Тодорово  3.650 3 510 3 

Яким Груево  3.770 2 200 0 

Общо  163.794.22 92 28040 71 

Данни: Подложка за изготвяне на Общ устройствен план на Община Исперих. 

 

         Електропроводите „високо напрежение―,  на територията на Община Исперих, са 

собственост на „Електроенергиен системен оператор―ЕАД /―ЕСО― ЕАД/. 

1. На територията на община Исперих ECO ЕАД преминават три електропровода, 

собственост на ECO ЕАД― 

- ВЛ 110 kV „Аспарух‖ от 1 подстанция ..Разград‖ до подстанция „Исперих‖, от стълб 

№90 до стълб №150, с обща дължина на територията на общината-15 км, 

- ВЛ 110 kV „Острово‖ от подстанция „Кубрат‖ до подстанция „Исперих‖, от стълб 

№110 до стълб №157, с обща дължина на територията на общината от 10 км. 



84 
 
 

 

- ВЛ 110 kV ‖Раздел‖ от подстанция „Исперих‖ до подстанция „Дулово‖, от стълб №1 

до стълб №67, като дължината на територията на община Исперих е обшо 14 км. 

2. На територията на община Исперих „ECO― ЕАД има една подстанция 110/20 kV 

„Исперих‖, намираща се в гр. Исперих, захранена от ВЛ 110 kV „Аспарух‖. ВЛ 110 kV 

„Острово‖ и ВЛ 110 kV „Раздел‖. От тази подстаницясе захранва цялата територия на 

Общината. 

3. Годишното количество електроенергия преминало през подстанцията на ниво 20 kV 

през 2017г. е 90 млн.kWh. Най-големият промишлен консуматор на територията е заводът за 

керамични изделия „Хан Аспарух‖ АД, който е консумирал за 2017г. 36 млнkWh 

електроенергия. 

4. Общо състояние на съществуващата мрежа високо напрежение - електропроводите 

110kV са в много добро състояние. 

5. Към настоящия момент ECO ЕАД няма планове за разширение на 

електропреносната мрежа до 2036г. Необходимост от строителство на нова подстанция 

няма. 

 

        Газоснабдяване – газопреносна и газоразпределителна мрежа 

        Газовата инфраструктура на територията на Република България се състои от 

национална газопреносна мрежа, осигуряваща природен газ за основната част от 

потребителите в България, газопреносна мрежа за транзитен пренос, осъществяваща 

предимно пренос на природен газ за Турция, Гърция и Македония и подземно 

газохранилище  в Чирен (ПГХ „Чирен‖), което е пряко свързано с националната 

газопреносната мрежа. 

       Национална газопреносна мрежа (НГПМ), газопреносна  мрежа  с  основно 

предназначение за пренос на природен газ до потребители в България, присъединени към  

нея, е изградена  от  приблизително 1 835 км  магистрални  газопроводи  и газопроводни 

отклонения за високо налягане, три компресорни станции, КС „Кардам-1‖, КС „Вълчи дол‖ 

и КС „Полски Сеновец‖ с обща инсталирана мощност от 58MW, газорегулиращи  станции,  

газоизмервателни  станции,  система  за  електрохимична защита, очистни  съоръжения, 

комуникационна  система,  информационна  система  и други съпътстващи съоръжения.  

       Техническият  й капацитет за пренос възлиза на 7,4 млрд.м3/годишно, а максималното 

работно налягане е 54 bar. 

       Газопреносната мрежа за  транзитен  пренос  (ГМТП), газопреносна  мрежа  с основно 

предназначение за транзитен пренос на природен газ, която се използва и за пренос на газ до 

присъединени към мрежата потребители в България, се състои от 930 км.  газопроводи  и  

шест  компресорни  станции – КС  „Кардам-2‖,  КС  „Провадия‖,  КС „Лозенец‖, КС 

„Странджа‖, КС „Ихтиман‖ и КС „Петрич‖, с обща инсталирана мощност от 225 МW. През 

нея основно се  транспортират основно количества природен газ от входна точка на българо-

румънска граница  до изходните  точки  към Турция,  Гърция  и  Македония.  

         На територията на община Исперих са изградени следните преносни газопроводи и 

съоръжения, собственост на „Булгартрансгаз― ЕАД: 
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         -   Газопроводно отклонение (ГО) за гр. Исперих, номинален диаметър DN 150, 

проектно налягане 5,4 МРа; 

         -      Съобщителни кабели, положени в сервитута на газопровода; 

         -  Газорегулираща станция (ГРС) Исперих, разположена в поземлен имот 44358.7.1022 

и пътен достъп до нея в имот с идентификатор 44358.7.1023 по КККР на с. Лъвино, общ. 

Исперих. 

         В рамките на урбанизираната територия, „Булгартрансгаз― ЕАД е собственик на Дом 

на оператора Исперих,  изграден в УПИ VII-1898, кв. 121, по плана на гр. Исперих, с 

административен адрес ул. "Гео Милев " № 36. 

 

         Разпределителни газопроводи 

         Налична е газоснабдителна система само на територията на гр. Исперих, проектирана и 

изградена поетапно, като до момента са изградени 22,290 км. към 2017г. 

        Лицензиант за разпределение и снабдяване с природен газ на община Исперих са 

„Овергаз Мрежи― АД. 

        Максималното работно налягане на разпределителните газопроводи, собственост на 

„Овергаз Мрежи" АД от АГРС /автоматична газоразпрелителнастаниця/ „Исперих― до 

стопанските потребители извън регулация на гр. Исперих и до регулацията на града е 10 bar.  

        Материалът на газопроводите е стомана (St) и полиетилен (РЕ-HD). В газорегулаторния 

пункт (ГРП 1-Г), разположен в регулацията на гр. Исперих, се осъществява регулиране на 

налягането до стойност 4 bar. От ГРП-Г газоразпределителната мрежа е с максимално 

работно налягане 4 bar. До момента са изградени около 22 km газоразпределителна мрежа, 

от общо предвидени по 58 km. 

        Присъединяването на крайните потребители (стопански и битови) се извършва на 

границата на техните имоти или вътре в тях, съгласно разпоредбите на ЗЕ и ЗУТ  чрез 

газорегулаторни и/или измервателни табла, където се извършва регулиране на подавания 

природен газ към индивидуалните газови инсталации, собственост на потребителите и 

търговското измерване на използваните количества природен газ. 

        Предвижданията за газификация на гр. Исперих са за постепенно навлизане в 

югозападната, източната и северната части на града в границите на неговата регулация. Не 

се предвижда проектиране и изграждане на нови междуселищни разпределителни 

газопроводи на територията на община Исперих. 

        Бъдещите инвестиционни намерения на „Булгартрансгаз" ЕАД на територията на 

община Исперих към настоящия момент са свързани с дейности по експлоатация, 

изграждане и ремонт в границите на съществуващите сервитути на съоръженията ни. 

         От газоразпределителната мрежа на гр.Исперих съществуват трасета на 

разпределителни газопроводи, собственост на „Каолин" ЕАД и на KAI Group. 

 

4.4. Съобщителна мреж 

 „Виваком" АД 

По данни на „Виваком" АД: 
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• Компанията предоставя телевизионна услуга на територията на цялата 

Община Исперих; 

• Компанията предлага фиксирани телефонни услуги при 100 % степен на 

цифровизация на територията на цялата община Исперих, както и осигурява GSM 

покритие и мобилен достъп до интернет на територията на цялата Община Исперих; 

• Цифровизация на междуселищните съобщения - въведена е в експлоатация 

цифрова автоматична телефонна централа /ЦАМТЦ/ в гр. Разград. Тя осигурява 100 % 

цифровизация на междуселищните съобщения;  

• На територията на гр. Исперих и с. Драгомъж се предоставя достъп до 

фиксиран високоскоростен интернет; 

• Компанията няма планирани инвестиционни намерения, които засягат 

публична общинска собственост на територията на община Исперих. „Виваком― АД 

определя своите инвестиционни намерения, на база на конкретни искания за 

предоставяне на услуги на своите клиенти, като своевременно ще съгласува по 

установения законов ред инвестиционните проекти в община Исперих. 

 Държавна агенция „Електронно управление― (ДАЕУ), като правоприемник на 

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи―, 

изгражда, поддържа, развива и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) 

на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, чрез която се 

осигурява свързаност между структурите на държавната администрация на територията на 

Република България и предоставяне на електронни съобщения. 

Към настоящия момент в ЕЕСМ са включени всички областни администрации, част 

от общинските администрации и част от разположени на териториите на областните градове 

и общински центрове други администрации, като на територията на Община Исперих няма 

изградени електронни съобщителни линии и комуникационни възли от ЕЕСМ. 

С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ, ДАЕУ развива 

мрежата, като изгражда поетапно оптична свързаност до сградите на общинските и други 

администрации, осигурява оборудване и увеличава преносния капацитет на мрежата. 

 

 „А1 Бългрия― 

„А1 България― (предишно наименование „Мобилтел") ЕАД няма изградена линейна 

инфраструктура (кабелни трасета) на територията на Община Исперих. 

Към момента операторът е реализирал радиопокритие на територията на общината, чрез 

разполагане на 4 (четири) обекта от наземната мобилна мрежа. Обектите са разположени в: 

1) гр. Исперих, ж.к. „В. Априлов" ,блок № 3, вх. „В" 

2) с. Йонково, ул. "Абритус" № 39, кв. 15, ПИ V-75; 

3) с. Белинци, ПИ № 03472.30.33, м. „Непределена"; 

4) гр. Исперих, Промишлена зона, ул. "Ахинора" № 1. 

 

 „Теленор България― ЕАД 
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На територията на община Исперих „Теленор България― ЕАД не разполага с 

елементи от подземната си съобщителна инфраструктура. „Теленор България― ЕАД 

разполага с осигурено покритие на услугите за глас и данни за над 99% от населението и над 

97% от територията. На територията на общината са разположени 8 броя Базови Станции:  

 

Теленор номер GPS дължина GPS ширина Адрес 

4984 43.728464 26.929781 с. Тодорово, ул. Васил Левски 29 

4948 43.731556 26.892361 с. Китанчево, Разградско 

4771 43.718167 26.753801 
с. Малък Поровец, план: XI, кв. 

72 

4754 43.722808 26.834617 
гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов, 

бл. 6, вх. А 

4685 43.770083 26.815333 
с. Вазово, ул. Бузлуджа 3, УПИ II-

138, кв. 49 

4629 43.633167 26.748025 с. Лудогорци, имот №025091 

4627 43.666921 26.912887 
с. Подайва, Парцел 53 013 в 

местност Есенклер 

4536 43.714171 26.829606 
гр. Исперих, ул. Ст. Караджа, бл. 

Диана, вх. Б 

 

5. Екологично състояние и рискове  

      През 2002 г. в България започна и процесът по определяне на места, отговарящи на 

изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания 

и на дивата фауна и флора и Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици 

      До края на 2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 114 защитени зони за 

опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на България и 228 защитени 

зони за опазване на природните местообитанията, покриващи 29,5% от територията на 

България. Общо в България са приети от Министерски съвет 332 защитените зони от 

НАТУРА 2000, покриващи общо 34,34 % от територията на страната. 

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната, могат бъдат в резултат на: 

- нарушения на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските 

видове, промени в екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района. 

Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността на 

популациите, безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за гнездене, 

хранене, почивка, фрагментация на местообитанията, интродуцирането на не-местни 
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видове, които са по-конкурентноспособни от местните такива и могат да ги изместят от 

техните екологични ниши. 

- промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните 

екосистеми вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на 

местообитания и хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на 

животински видове, интродуциране на не-местни видове в следствие замърсяване на 

водните обекти с отпадъчни води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и 

канализационните системи които заустват във водните обекти без необходимото 

пречистване.  

- дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на 

биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги, и 

промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в 

районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични 

торове и препарати за растителна защита;  

- унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в 

резултат на ерозиране в близост хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното 

изсичане и оголване на терените.  

- замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения 

или намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и 

редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни и 

птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, и намаляване на 

биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани сметища. 

При интродуцирането на нови животински видове характерни за сметищата се създава 

опасност за хората и домашните животни от разпространение на болести и зарази в 

околните територии.  

- преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за 

бъдещо строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на 

растителната покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и 

засипване на тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при 

временното съхраняване на хумусния слой, и от строителните и металните отпадъци на 

терена по време на строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия 

върху фауната са свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване на 

животинските видове, унищожаване на местата за гнездене и промяна на 

биоразнообразието.  

- промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие 

унищожаване на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и 

промяна в състава на екосистемите при наводнения.  

Устойчивото управление на биологичното разнообразие и опазване на местообитания и 

видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън нея 

ще доведе до подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и спиране на 

загубата на биологично разнообразие. 
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Божурите (Код в регистъра: 405) 

Категория: Защитена местност, Площ: 3.16 хектара 

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

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

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

Държавен вестник. Промяна в площта - актуализация със Заповед №.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 №.РД-534 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен 

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

Държавен вестник. Промяна в площта - актуализация със Заповед №.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 

 

Защитена зона Лудогорие (Код в регистъра: BG0002062) Категория: ЗЗ по 

директивата за птиците и по директивата за местообитанията. Обявена със Заповед 

№.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. . 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. 
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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): 

  3.Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/: Малък воден 

бик (Ixobrychusminutus), Червена чапла (Ardeapurpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял 

щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч(Tadornaferruginea), Осояд(Pernisapivorus), Черна каня 

(Milvus migrans), Орел змияр (Circaetusgallicus), Ливаден блатар(Circus pygargus), Малък 

креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetuspennatus), Късопръст ястреб 

(Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов(Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), 

Ливаден дърдавец(Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой(Caprimulguseuropaeus), 

Синявица(Coracias garrulus), Сив кълвач (Picuscanus), Черен кълвач (Dryocopusmartius), 

Среден пъстър кълвач (Dendrocoposmedius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopossyriacus), 

Горска чучулига (Lullulaarborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), 

Червеногърбасврачка(Laniuscollurio), Черночеласврачка(Lanius minor), 

Ястребогушокоприварче(Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedulasemitorquata), 

Градинска овесарка(Emberizahortulana); 

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

(Podicepsnigricollis), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипаветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

Сoколорко(Falco subbuteo), Вoдендърдавец(Rallus aquaticus), 

Зеленоножка(Gallinulachloropus), Обикновена калугерица (Vanellusvanellus), 

Късокрилкюкавец(Actitishypoleucos), Пчелояд (Meropsapiaster). 

Рискове за екологичното равновесие могат да бъдат наблюдавани и в следните направления: 

- отпадъци; 

- почви /замърсяване; почвена ерозия/; 

- шумово замърсяване; 

- наводнения; 

- земетресения; 

- радиационна авария или трансгранични радиоактивни и други замърсявания; 

- снегонавявания и обледенявания; 

- горски и полски пожари; 

- свлачища. 

 

5.1. Сметосъбиране и сметоизвозване 

       Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават 

използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите 

възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, 

химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната 
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среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, 

въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна 

отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна 

употреба води до съхранение на природни ресурси. 

       Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и Правилника за неговото прилаганепонастоящем в процес на разработка 

е новаПрограма за управление на отпадъците в Община Исперих. Община Исперих участва 

в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", учредено по реда 

на Закона за управление на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците. Община Исперих участва в 

Регионално сдружение по реда на Закона за управление на отпадъците с общините от 

региона, съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. 

Споразумението за сътрудничество между общините Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, 

Завет, Самуил и Цар Калоян е подписано на 16.05.2008 г. 

       С Решение №1 от 10.01.2009 г. на Разградския окръжен съд възниква сдружение с 

нестопанска цел с обществено полезна дейност с наименование „Лудогорие еко‖ със 

седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул.‖Бели лом‖ 37 А. Целта на Сдружението  е 

изграждане на система за управление на отпадъците на територията на общините Разград, 

Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян, осигуряваща опазване на околната 

среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве. 

       За постигане целите на Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците са разработени подпрограми целящи да подпомогнат изпълнението на всяка 

конкретна стратегическа цел, чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им, както 

следва:  

 цел 1: намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване - 

подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци  

 цел 2: увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци - подпрограма за 

разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло - подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците - подпрограма за изпълнение на изискванията и 

целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци - подпрограма за 

достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространни отпадъци 

  цел 3: управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 

среда - подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по управление на отпадъците  
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 цел 4: превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците - подпрограма за прилагане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 

Програма за управление на отпадъците в община Исперих за периода 2016г.-2020г. е приета 

е с Решение № 275 по Протокол № 26/16.02.2017г. на Общинския съвет и  обхваща периода 

2016г.-2020г. Към настоящият момент е в процес на изпълнение. 

       Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините 

в съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда. Съгласно чл. 52, 

ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г. Програмата е 

неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Настоящата 

програма е с период на действие от 2015 до 2020 г. и подлежи на актуализация в случай на 

изменения в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и/или 

при всяка значима промяна в нормативната област на дейностите по управление на 

отпадъците. Предмет на програмата са дейностите по управление на: 

  Битови отпадъци;  

 Строителни отпадъци; 

 Специфични потоци отпадъци –медицински или радиоактивни отпадъци; 

 Разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

 Компостиране на биоразградими отпадъци. 

  

 

 Битови отпадъци 

Във всички населени места от община Исперих е организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови, строителни и други отпадъци. Организирано е и улично миене, 

метене и зимно поддържане на териториите за обществено ползване.  

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците е възложена на фирма―ЕФСиСи 

България‖ ООД, въз основа на сключен договор от 08.01.2020 г. 

Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява със сметосъбиращи техника 

собственост на фирмата. 

 Отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци 

Община Исперих е сключила и следните договори: 

- С организацията по оползотворяване „Булекопак‖ АД, за създаване на колективна 

система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от 

опаковки и други рециклируеми отпадъци от домакинствата, търговските и 

обществените обекти и промишлеността.  

- с„ТРАНСИС БАТЕРИ‖ ЕООД за организиране, изграждане и прилагане на система за 

събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране и предаване за 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА.  

- С „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ‖ АД за събиране и извозване 

на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
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- С „Трансинс авторециклиращ консорциум― АД-Варна за разделно събиране на 

излезли от употреба гуми на територията на общината  

- С „Трансинс авторециклиращ консорциум― АД-Варна за организиране на система за 

събиране на излезли от употреба моторни превозни средства. 

- С „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН― ЕООД за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване отработени масла и предаването им за оползотворяване. 

 Строителни отпадъци 

Приетите през 2012 г. нов Закон за управление на отпадъците и Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

регламентират налагането на нови изисквания за: предотвратяването и ограничаването на 

замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото 

здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните 

отпадъци; за създаване на екологосъобразна система за управление на СО; за влагане на 

рециклирани строителни материали в строителството и за управление на образуваните 

строителни отпадъци в процеса на строителство и премахване на строежи. 

       В изпълнение на цитираната по-горе наредба се изисква изготвяне на План за 

управление на строителните отпадъци за всеки строеж. Одобрението на плана, за които се 

изисква одобрен инвестиционен проект - като част от процедурата за съгласуване и 

одобряване на инвестиционни проекти по реда на Глава осма, раздел II от Закона за 

устройство на територията става от органа, отговорен за тяхното одобряване. Одобрението 

включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци. 

       В Плановете за управление на строителните отпадъци за строежите е необходимо да се 

посочват: начина на събирането им, необходимост от сортиране и фирми, на които ще се 

предават отпадъците за последващо третиране, притежаващи разрешително по чл.35 на 

ЗУО. По този начин се очаква, че няма да има нерегламентирани изхвърляния на строителни 

отпадъци и ще се оказва по-голям контрол на дейностите с отпадъците. 

       Строителните отпадъци на територията на общината се формират преди всичко от 

ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените сгради. Една част от тях са 

класифицирани в 17 група - „Отпадъци от строителство и разрушаване на сгради‖ в Наредба 

№ 2 за класификация на отпадъците. Опасните отпадъци представляват малка част от този 

поток. Те включват следните материали: азбест, оловни тръби, бои, лепила, обработено с 

консерванти дърво, замърсена пръст и различни материали съдържащи ПХБ. Тези 

количества са относително малки в сравнение с цялото количество на потока отпадъци, но е 

изключително важно да се вземат специални предпазни мерки за тяхното управление.  

       Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както към 

Общините, като Възложители на строително-монтажни работи, така и за физическите и 

юридически лица, извършващи дейности с такива отпадъци. 

       Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и 

използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 

разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за насърчаване 
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на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в голяма степен 

допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в 

страната през този период. 

       Община Исперих стриктно ще следи за спазване на разпоредбите на НАРЕДБА за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. При започване на строително-монтажни работи и/или премахване на строеж на 

територията на общината, от Възложителите ще се изисква План за управление на СО, без 

който няма да се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на 

строителните дейности. 

       Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни отпадъци, 

както и данни за постоянно генерирано количество. Този факт, както и неголямото 

население на общината, отхвърля алтернативата за изграждане на самостоятелно общинско 

съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. Необходимо е въвеждане в 

общинските нормативни актове ясни текстове относно нормативните задължения на 

кандидатите за издаване на строително разрешение: 

       Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни 

отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на 

извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. 

       В случаите, когато кметът на община е възложител на строителни и монтажни работи, с 

изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да изготви 

план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към плана са 

определят в Наредба за управление на строителните отпадъци. 

       При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и изпълнение 

на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор на изпълнител и в 

договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

       За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за 

управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или оправомощено от 

него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът. 

       Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установяват с отчет до кмета на 

общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при 

реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, 

доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци―. 

       Действията на общинската администрация са насочени към намаляване на 

безконтролното изхвърляне на  отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности 

край междуселищните пътища и на нерегламентираните сметища.  

       Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и в 

―Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на Община Исперих― няма конкретни 
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данни за количествата и състава им, а има разработена „ПОДПРОГРАМА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ―. 

 

 Производствени отпадъци 

       Данните за производствени отпадъци са обект на специално статистическо наблюдение, 

в чиято съвкупност са обхванати предприятията, генератори на отпадъци. От анализа са 

изключени отпадъците от разкриването, добива и преработването на подземни природни 

богатства.  

       Количеството и състава на тези отпадъци се определя от отрасловата структура и 

концентрацията на производствените мощности на отделните отрасли на промишлеността. 

Производствени отпадъци се образуват в резултат на промишлена, занаятчийска и 

обслужваща дейност на физическите и юридическите лица. Няма данни за количествата 

генерирани такива на територията на общината.  

       Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията. На 

регионалното депо за отпадъци се допуска депониране на производствени отпадъци срещу 

заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане. 

 

 Болнични /медицински/ отпадъци  

Те се класифицират в две основни групи: 

 клинични – патологични материали, инфекциозни материали, фармацевтични 

средства, химически препарати от клинични лаборатории, радиоактивни 

субстанции. 

 неклинични – хранителни отпадъци, почистващи средства, отпадъци от 

административните служби, неинфекциозни маси, безопасни от здравно-

екологични позиции.   

        Във всички останали болнични заведения е въведена и функционира системата за 

разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност. Води се отчетност за 

генерираните и предадените за обезвреждане отпадъци. Предаването им се извършва по 

договор, на фирми с документ по Закона за управление на отпадъците, за последващо 

третиране. При извършените през годината проверки, не са констатирани съществени 

нарушения за третирането на болничните отпадъци. 

 

Опасни отпадъци 

 Излезли от употреба пестициди 

       Проблемът с пестицидите е в резултат от натрупаните количества от закритите ТКЗС и 

АПК през 90-години на миналия век. 

       Всички пестициди на територията на общината са запечатани  в 14 броя  Б-Б куба от 

фирма ―Балбок Инженеринг‖ АД, гр. София. Кубовете са поставени на специална площадка. 

 

 Таблица:  Състояние на пестицидите на територията на община Исперих 
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Община Собственост на площадката Смесени - kg Състояние Охрана 

Исперих Общинска 
14 бр. Б-Б 

куба 
Добро Няма 

Източник:Общинска програма за  управление на отпадъците 2016-2020 

 

       Ежегодно комисия с участието на представители на РД ―ПБЗН―, РПУ и общинска 

администрация извършва проверки за състоянието на кубовете и съставя обобщен 

констативен протокол. 

       Други, установени количества опасни отпадъци на територията на община Исперих са 

минимални, доколкото отчитат единствено реално докладваните количества. Основание за 

такава оценка са по-ниските докладвани количества за някои групи масово-разпространени 

опасни отпадъци, като отработени масла, луминесцентни лампи, батерии и акумулатори и 

др., поради непълния обхват на предоставената от фирмите информация и липсата на 

разделно събиране. 

 

Депа за отпадъци 

       ―Депониране на отпадъци― е метод, при който не се предвижда последващо третиране 

на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от 3 години – за 

отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за 

обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната 

среда.‖ 

 ―Депа за отпадъци‖ – съоръжения за обезвреждане на отпадъци, които се намират 

върху земята или под земята, включително тези на територията на предприятията (депа, в 

които причинителят на отпадъци ги обезврежда непосредствено до мястото на образуването 

им; 

 ―Стари замърсявания‖ – идентифицират се чрез изменения в качеството на 

компонентите на околната среда (почва, повърхностни и подземни води, флора и фауна) до 

степен, водеща до риск за човешкото здраве в резултат от: 

 Изоставени неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-

вече битови и строителни) около населените места; 

 Промишлени отпъдъкохранилища с изчерпан капацитет или неконтролирано 

съхраняване на производствени и опасни отпадъци; 

 Силно замърсени промишлени площадки, действащи или изоставени; 

 Промишлени аварии. 

        В Община Исперих няма действащи нерегламентирани депа за неопасни отпадъци.  

        През 2015г. е приет на етап „Техническа рекултивация― на обект „Закриване и 

рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на с.Лъвино, 

община Исперих, а през м.януари 2018год. е приет на етап „Биологична рекултивация – 
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трета година―. С Удостоверение № 6 от 08.03.2018 г. обект „Закриване и рекултивация на 

общинско депо за битови отпадъци― е въведен в експлоатация. 

       Събраните отпадъци се извозват за депониране до „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, 

Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян―. Регионалното депо е въведено в 

експлоатация през 2009 г. с Решение за ползване № СТ-05-851 от 27.07.2009 г., издадено от 

Дирекция за национален строителен контрол гр. София. Депото отговаря на действащите 

нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци.  

       Местоположение на депото - община Разград, поземлен имот № 61710.19.277 в 

местността „Олян Бурлуг‖ в землището на гр. Разград. Площадката на депото е разположена 

на около 8 км североизточно от населеното място и заема площ от 109,5 декара. Общият 

капацитетът на депото, което се състои от две клетки е 450240 т / 444900 м3. 

 

5.2. Зелени площи 

       Озеленените площи на общината се обединяват в зелена система като средство за 

подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на 

населението. Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за широко 

обществено ползване - паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и 

лесопаркове. 

       С оглед осигуряването на планиране на устойчиво и балансирано развитие на зелената 

система на община Исперих, отделните зони за анализ са разгледани в светлината на 

тяхното средообразуващо значение за  ландшафта и неговия рекреационен потенциал и 

възможности за неговото развитие.  

       В обхвата на съществуващата „Зелена система― са включени всички действащи и 

отредени паркове; вътрешно-квартални озеленени пространства; градини и скверове; 

улични линейни озеленявания; мелиоративна растителност по водосборите, и по бреговете 

на водните площи, горската растителност по периферията. 

       Ландшафтното устройство на община Исперих се обуславя от природо-географските 

характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и водни ресурси, 

почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. Природните и 

антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията на общината са: 

 Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените места; 

 Гробищните паркове; 

 Обектите за спорт и рекреация; 

 Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 

 Ниви; 

 Трайни насаждения; 

 Ливади; 

 Гори; 

 Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 

 На територията на община Исперих са определени следните видове ландшафти: 
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 Урбогенен/Селищен ландшафт; 

 Агрогенен ландшафт; 

 Дендрогенен ландшафт; 

 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти; 

 Техногенен ландшафт. 

  

       Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните територии) 

       Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите предпоставки за 

устойчивото развитие на всяко населено място. По своята същност зелената система се 

основава на вписването на естествената природна среда в урбанизираната структура. Тя 

трябва да отговаря на конкретни нормативни изисквания и специфични параметри. Трябва 

да допълва градоустройствената композиция и  да спомага за екологичното равновесие в 

селищната екосистема. Добре устроената и поддържана зелена система спомага за 

обособяването на завършена жизнена среда. Не е за подценяване ефективното и влияние 

върху редица екологични параметри: пречистването на въздуха, подобряването на 

микроклимата, туширането на шума и естетизация на заобикалящото ни пространство. Тя се 

характеризира с количествени и качествени показатели. В Община Исперих, както и на 

доста други места в България, е на лице тенденцията за количествена достатъчност на 

озеленените площи, като се има предвид площния им дял спрямо този на урбанизираната 

територия и броя на жителите. Основни проблеми се явяват неравномерното разпределение 

и недостатъчно добра поддръжка. 

       Зелената система на община Исперих се формира от всички паркове, градини,  зелени 

пояси около водни обекти и улично озеленяване в границите на урбанизираните територии. 

Тя се допълва от зелените площи със специално предназначение, като гробищните паркове и 

такива за ограничено ползване, които включват дворищното озеленяване и зелените зони 

около обществени сгради, здравни и учебни заведения.  

       Териториите за озеленяване, паркове и градини  на територията на община Исперих са 

30.88 ха, а терените с предназначение за гробищни паркове са с площ 81.50 ха.     

Нормативните изисквания за Наредба №7 за ПНУОВТУЗ са препокрити за всяко от 

населените места в общината относно необходимостта от зелени площи и гробищни паркове   

       Зелените площи за широко обществено ползване са гръбнакът на зелената система във 

всяко населено място и изпълняват изключително разнородни функции. Те са местата за 

ежедневен отдих, спорт и занимания на открито на населението, имат важна екологична 

функция и естетическо въздействие.  

       Предвид характерното за цялата община застрояване, зелените площи, развити около 

жилищните имоти и богатото улично озеленяване са предпоставка за хармоничното 

оформяне на селищния ландшафт и създаване на възможности за естественото му развитие.  

 

Агрогенен ландшафт 
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       Този тип ландшафт, включва всички селскостопански територии – ниви, мери, ливади, 

зеленчукови градини, овощни градини, пасища и др. и се определя от приоритетното 

развитие на земеделието в региона.  

       Общата площ на земеделските територии в община Исперих  представлява 68,47 %от 

територията на Общината.  

       Общият размер на нивите представлява 60.15% от територията на общината.  

 

Дендрогенен ландшафт 

       Горските територии на община Исперих по площ са 9728 000 хил. дка, от които са 

залесени 9365 000 хил. дка.  Има запас от около 118 830 хил. кб 2 дървесина.Горите, които 

съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от големите й богатства. 

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 тревни растителни вида – 

основни горски видове растителност са Цер, Акация, Благун, Сребролистна Липа, 

Планински Ясен, Габър, Клен Микиш, Обикновен Дрян, Глог и др. 

       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 др. 

 

Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти 

       Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети с 

влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва изразителността 

на бреговия силует. Визуалното въздействие на този тип ландшафти е най-силно. 

 

Техногенен ландшафт 

       Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около елементи 

на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни проводи.  

 

Обезпеченост на селищната територия с озеленени площи 

       Съгласно Наредба №7 за правилата и нормативите за устройството на отделни видове 

територии и устройствени зони, чл.30, ал.2 зелената система включва обществените 

озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни 

паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни 

насаждения и разсадници. 
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Съгласно чл.31, ал.1, са изчислени нормативите за площта на обществените 

озеленени площи за широко и специфично ползване в градовете и селата в зависимост от 

тяхната големина, както следва: 

 

Парк / 

Зелени площи 
Населено място / Адрес 

№ на 

имот / парцел 

Площ 

кв. м. 

Градски парк гр.Исперих   ул. „Борис Савов― 
Квартал 

138/парцел I 
52073 

Зелени площи гр. Исперих ул.  „Хан Аспарух― 
Квартал 

73 /парцел I 
2261,11 

Зелени 

площи(парк Вл. 

Друмев ) 

гр. Исперих ул. „Васил Левски― 
Квартал

101 / УПИ I 
10930 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Стефан Караджа― 

Квартал 

192 /парцел I-

9602 

1273 

Парк 
гр. Исперих м/у ул. „6-ти 

Септември― и ул. „Тунджа― 

Квартал 

28 /парцел I 
3343,76 

Парк 

гр. Исперих м/у ул. „6-ти 

Септември―, ул. „Ропотамо― и ул. 

„Янтра― 

Квартал 

32/парцел I 
3687,17 

Зелени площи гр. Исперих  бл. „Кристал― 
Квартал 

50/парцел I 
3789,92 

Зелени площи 
гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 

кв. 51 

Квартал 

/парцел 

7144 
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Зелени площи 
гр. Исперих  ул. „Александър 

Стамболийски― 

Квартал 

29/УПИ IV 
2705 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Христо Ясенов― 
Квартал 

82 /парцел  II 
334 

Зелени площи гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 
Квартал 

/парцел 
16535 

Зелени площи 
гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 

кв. 38 

Квартал 

/парцел 
14031 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Васил Левски― 
Квартал 

131 / УПИ IV 
1231 

Парк 
гр. Исперих ул. „Стара Планина― Квартал 

70/ УПИ I 

  14370 

Парк гр. Исперих ул. „Никола Вапцаров― 
Квартал 

105 / УПИ I 
544 

Парк гр. Исперих ул. „Никола Вапцаров― 
Квартал 

104/ УПИ I 
949 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Цар Освободител― 
Квартал 

112/ УПИ I 
2458 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Ахинора― 
Квартал 

129/ УПИ I I 
2707 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Янтра― 
Квартал 

19/ УПИ I 
3784 

Зелени площи гр. Исперих ул. „Христо Ботев― 
Квартал 

150/ УПИ I 
1675 

Градски стадион гр. Исперих 
Квартал 

/парцел 
32633 

Гробище гр. Исперих 
Квартал 

/парцел 
66,312 

Гробище гр. Исперих 
Квартал 

/парцел 
29,368 

Зелени площи 
гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 

кв. 41 

Квартал 

/парцел 
4975 

Зелени площи гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 
Квартал 

/парцел 
3545 

Зелени площи 
гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 

кв. 43 

Квартал 

/парцел 
3590  
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Зелени площи 
гр. Исперих ж.к. „Васил Априлов― 

кв. 44 

Квартал 

/парцел 
10474 

Зелени площи 
с. Райнино 

 

Квартал 

19/парцел I 
3960 

Зелени площи с. Подайва ул. „9-ти Септември― 
Квартал 

47/парцел VIII 
3659 

Зелени площи с. Подайва ул. „Витоша― 
Квартал 

81/парцел VII 
670 

Зелени площи с. Подайва ул. „9–ти Септември― 
Квартал 47/ 

УПИ  X III 
3659 

Зелени площи с. Духовец ул. „Дунав― 
Квартал 

33/парцел I 
29764 

Зелени площи с. Духовец ул. „Абритус― 
Квартал 5/ 

парцел I 
4918 

Зелени площи с. Духовец ул. „Н.Й.Вапцаров― 24150.501.34 1041 

Парк с. Духовец ул. „Н.Й.Вапцаров― 24150.501.492 4918 

Зелени площи с. Свещари ул. „Демокрация― 
Квартал 35/ 

парцел I - 316 
7584 

Парк с. Белинци ул. „Васил Левски― 03472.40.135 2756 

Зелени площи 
с. Старо селище ул.„Захари 

Стоянов― 

Квартал 

132/УПИ  I 
3554 

Зелени площи 
с. Старо селище ул.„Захари 

Стоянов― 

Квартал 17/  

УПИ  I - 158 
3560 

Зелени площи с. Подайва ул. „Драва― 
Квартал 53/ 

УПИ XV 
153 

Зелени площи с. Китанчево ул. „Хан Аспарух― 37010.90.362 3425 

Зелени площи с. Лудогорци ул. „Вихрен― 
Квартал 34/ 

УПИ X II 
1075 

Зелени площи с. Голям Поровец 15953.65.701 1129 
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Зелени площи с. Голям Поровец 15953.65.702 1785 

Парк с. Тодорово ул. „Васил Левски― 
Квартал 

15/парцел 345 
2289 

Парк „Васил 

Тинчев― 
с. Йонково 

Квартал 

21/парцел 1.340 
3424 

Зелени площи с. Йонково 
Квартал 

12/УПИ  IX 
9495 

Зелени площи с. Йонково ул. „Дунав― 
Квартал 12/ 

УПИ VII 
11135 

Зелени площи с. Делчево 
Квартал 28/   

УПИ  I 
2647 

Зелени площи с. Средоселци 
Квартал 11/ 

УПИ XV 
1041 

    

Нормативи за обезпеченост на селищната територия с озеленени площи 

 

 

 Справка за гробищните паркове в община Исперих 

 

№ Населено място № на имота Площ/дка 

1 с.Белинци 03472.20.106 25.175 

2 с.Белинци 03472.25.25 3.006 

3 с.Бърдоква 000045 21.381 
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4 с.Бърдоква 000026 13.627 

5 с.Вазово 10015.111.413 14.897 

6 с.Вазово 10015.111.271 5.137 

7 с.Вазово 10015.14.58 10.038 

8 с.Голям Поровец 15953.54.5 24.138 

9 с.Голям Поровец 15953.20.8 11.073 

10 с.Делчево 000067 37.021 

11 с.Драгомъж 019014 6.278 

12 с.Духовец 24150.20.15 1.316 

13 с.Духовец 24150.47.59 8.786 

14 с.Духовец 24150.47.50 6.230 

15 гр.Исперих 000126 66.312 

16 гр.Исперих 027108 29.368 

17 с. Йонково 005092 8.500 

18 с.Йонково 000058 28.870 

19 с.Йонково 000167 7.386 

20 с.Китанчево 37010.57.7 18.403 

21 с.Китанчево 37010.19.2 32.240 

22 с.Конево 000035 6.123 

23 с.Къпиновци 015023 4.810 

24 с.Къпиновци 000010 12.548 

25 с.Лъвино 000125 48.707 

26 с.Лъвино 000130 6.945 

27 с.Лудогорци 000102 12.588 

28 с.Лудогорци 000006 27.385 

29 с.М.Поровец 46913.120.265 10.308 

30 с.М.Поровец 46913.88.4 4.845 

31 с.Печеница 000033 9.065 

32 с.Подайва 000099 16.747 

33 с.Подайва 000032 17.526 

34 с.Подайва 000123 45.512 

35 с.Райнино 61875.8.97 19.989 

36 с.Райнино 61875.9.91 13.623 

37 с.Свещари 65650.17.24 32.886 

38 с.Свещари 65650.35.375 8.278 

39 с.Старо Селище 000025 14.826 

40 с.Средоселци 000011 10.453 

41 с.Средоселци 000045 7.097 

42 с.Тодорово 000030 31.214 

43 с.Тодорово 000041 14.468 
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44 с.Тодорово 020002 22.997 

45 с.Тодорово 000018 10.495 

46 с.Яким Груево 000026 1.281 

47 с.Яким Груево 000027 25.086 

   Източник: Общинска администрация-Исперих, Отдел ОбСиСД 

 

6. Анализ на администратиния капацитет на общинската администрация 

и на необходимостта от неговото укрепване за целите на реализация на 

Плана за интегрирано развитие на Община Исперих 

 

       Повишаването на ефективността в работата на общинската администрация се постига 

чрез засилване на контрола, прозрачността и отчетността, както и утвърждаване на 

ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията. 

Изграждането на модерна, прозрачна и ефективна администрация, подпомагаща дейността и 

осъществяването на функциите и правомощията на кмета на община Исперих, произтичащи 

от съответни нормативни актове, е начинът да бъде адекватно отговорено на високите 

очаквания на гражданите и местния бизнес за предоставяне на качествено административно 

обслужване. 

       Длъжностното разписание на администрацията на Община Исперих е утвърдено с 

Решение на Общинския съвет – Исперих, отразено в Протокол № 51 от 02.02.2015 г. В него 

са посочени три групи служители –„Изборни и ръководни длъжности―, „Обща 

администрация― и „Специализирана администрация―. 

       В групата „Изборни и ръководни длъжности‖ се включват кметът на община Исперих и 

кметовете на кметства /изборни длъжности/, кметски наместники заместник-кметове 

/длъжности по трудови правоотношения, възникващи по реда и при условията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация/, звено за вътрешен одит /длъжност по 

трудово или служебно правоотношение, възникващо по реда и при условията на Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор/, финансов контрольор /служител на Общината с 

делегирани правомощия от страна на кмета на общината по реда и при условията на Закона 

за финансовото управление и контрол в публичния сектор/, Главен архитект /назначен по 

трудово или служебно правоотношение по реда и при условията на Закона за устройство на 

територията/, секретар на община /назначен на безсрочно трудово правоотношение от кмета 

на общината по реда и при условията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация/. 

       По аргумент от чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, кметът на община и кметовете на кметства са органи на изпълнителната 

власт. 

       В съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията, общинската 

администрация на община Исперих се състои от обща и специализирана администрация. 



106 
 
 

 

Длъжностното разписание на Община Исперих е утвърдено с Решение на Общинския съвет 

– Исперих, отразено в Протокол № 51 от 02.02.2015 г.  

       Към общата администрация принадлежат Дирекция „Административно-информационно 

обслужване и обществени поръчки― и Дирекция „Икономическо развитие и финанси―. По 

утвърдено длъжностно разписание на общата администрация се падат 56 щатни бройки. 

       Специализираната администрация се състои от Дирекция „Устройство на територията, 

инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси― с общо 46 

щатни бройки по длъжностно разписание и структурно звено „Администрация на 

кметства―с общо 23 щатни бройки по длъжносто разписание. 

       Повишаването на капацитета на общинската администрация е от съществено значение 

за изпълнението на редица задължения от страна на кмета на Община Исперих, вменени му 

с множество законови разпоредби от различен кръг и различен вид нормативни актове. 

Освен това, за да може да отговори на изискванията на европейското законодателство, 

общинската администрация следва да може да реагира адекватно на очакванията на 

местното население и местния бизнес за предоставяне на достъп до събирана и обработвана 

от тази администрация информация, генерирана в различни бази данни на отделните 

дирекции и структурни звена. 

       Необходимо е и повишаване на нивото на познания на общинската администрация във 

връзка с планирането, кандидатстването, изпълнението и отчитането на проекти, които се 

реализират посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на 

Структурните и Кохезионния фондове и на Европейския съюз. 

       За повишаване ефективността на работа на общинската администрация и подобряване 

качеството на предоставяните административни услуги, следва да бъдат създадени 

предпоставки за постоянен диалог с местното население, за да може адекватно и 

своевременно да се отговаря на възникналите потребности и да се осъществява превенция 

срещу евентуални негативни последици. Обратната връзка между гражданите на Община 

Исперих и общинската администрация ще доведе до повишаване на ефективността и 

качеството на предоставяните административни услуги и до генериране на идеи за 

оптимизиране на процеса по предоставяне на услугите, както и на тяхното качество. Това, 

на практика, предполага да се подобри процеса на управление на данни и оптимизиране на 

администрацията за постигане на секторните и хоризонталните политики. Целеният 

резултат е повишаване на прозрачността и отчетността, както и капацитета на служителите 

от една страна, а от друга – разширяване на възможностите за гражданско участие. 

       Подобряването на процеса на управление на данни, като част от политиката за 

електронно управление, предполага процес на въвеждане на съвремени технологии в 

работата на общинската администрация. Развитието на електронното управление се 

осъществява бавно, поради което опциите за предоставяне на електронни услуги са 

минимални. Също така, липсва стиковка между базите данни на отделните институции, тъй 

като системите на отделните институции са или несъвместими, или част от тях са остарели и 

не могат да бъдат интегрирани, като на практика това препятства възможността за обмен на 
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данни. Поради това, в по-голямата част от случаите продължава практиката за всеки отделен 

случай да се издават официални документи на хартиен носител. 

      За повишаване качеството на работа и създаването на предпорставки за устойчива 

администрация, качествено разработваща политики за ефективността на предоставяните 

общински услуги, е необходимо да бъде осъществяван ефективен мониторинг, проследяващ 

процеса на изпълнение на тези политики, както и стриктно спазване на въведените за тази 

цел процедури за мониторинг и контрол. 

 

7. Анализ на културно-историческото наследство: 

 

       Законът за културното наследство определя обхвата на културното наследство, а именно 

„нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от 

културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и 

имат научна или културна стойност―. Връзката между видовете културно наследство се 

изразява в същността на понятието „културно наследство―, а именно резултатът от 

взаимодействието между хората, общностите, предметите и заобикалящата ги среда или с 

други думи - от взаимодействието на материални и нематериални елементи.  

За начало на музейното дело в град Исперих се смята основаването на "Околийско 

Археологическо дружество "Хан Омуртаг" през далечната 1927 година. През годините 

членовете му събират малка разнородна колекция от археологически находки, съхранявана в 

читалище ―Съзнание‖ в града. В периода 1956-1963 година кръжокът по краезнание към 

читалището прибавя към нея експонати от миналото на родния край‖ с предимно 

етнографски характер и общия брой на предметите достига 1711. Те се съхраняват в сандъци 

в различни сгради докато през ноември 1975 г. с откриването на постоянна музейна 

експозиция в новопостроената читалищна сграда, гражданите и гостите на града получават 

възможност да ги видят. През 1978 година сбирката става филиал на Окръжния исторически 

музей в Разград. След откриването на Свещарската гробница през 1982 година районът на 

Исперих става център на комплексни научни изследвания по Програма "ГЕТИКА" и 

дейността на филиала се разраства. През 1984 година той получава статут на самостоятелен 

музей. Днес в Исторически музей - Исперих съществуват отдели археология, етнография, 

нова и най-нова история, художествен и административно-стопански и реставрационна 

лаборатория, в които работят 31 служители - музейни специалисти, екскурзоводи, 

реставратор, технически специалисти и охрана. Във фонда му се съхраняват над 54 7000 

музейни единици. Разполага с общо фондохранилище и лаборатория, конферентна зала и 

зали за постоянни и временни експозиции, етнографска къща, приемен център и 

археологически бази в ИАР "Сборяново" и вятърна мелница в с.Белинци. Музеят се грижи 

за охраната, поддръжката, представянето и популяризирането на недвижимото културно 

наследство в ИАР "Сборяново" и взема участие в проучването му. 

       По силата на Закона за културното наследство, културно-историческо наследство се 

поделя на материално и нематериално. А от своя страна материалното културно-

историческо наследство се поделя на недвижимо и движимо.   
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       Недвижимо материално културно-историческо наследство: 

       Според научната и културната област, към която се отнасят проучените и регистрирани 

недвижимите културни ценности на територията на общината са:  

1. Археологически: 

- Археологически резерват „Сборяново― -  1 бр.; 

- Тракийска царска гробница край с. Свещари – 1 бр. 

- Други археологически ценности - 50 бр.; 

2. Исторически – 19 бр. 

3. Архитектурно-строителни - 23 бр.; 

4. Художествени – 1 бр. 

 

       Информация относно основните обекти на недвижимо културно наследство на 

територията на община Исперих се съдържа в Раздел 1.3. от настоящия анализ, носещ 

наименованието „Историческа свързаност с други територии”. По силата на чл. 146, ал. 3 

от Закона за културното наследство, всички разкрити археологически обекти имат статут на 

културни ценности с национално значение. 

 

      Състояние на сградния фонд на Исторически музей – Исперих 

 

      1. Административна сграда - гр. Исперих, ул. „Цар Освободител” № 6 

       Вследствие проникването на атмосферните води в основите на сградата се наблюдава 

слягане на терена, довело до образуване на пукнатини по стените, тавана и външното 

стълбище. Подземните помещения са влажни и повечето негодни за използване. 

Има течове от покрива почти във всички помещения. В две от помещенията дограмата е 

стара - дървена и е нужна нейната подмяна.  

 

1. Етнографска къща гр. Исперих, ул. „Стефан Караджа” №9а 

       Има  деформация на каменните зидове в участъците южен и северен ъгъл на сградата, 

което се дължи на овлажняване и гниене на дървените сантрачи и проникване на вода в 

основите. Деформиран е плочника в двора. Във връзка с горепосочените проблеми има 

изготвен Констативен протокол №45-00-317/29.07.2020г на ГД „ИОКН‖ при МК с указание 

за последващи действия. Има приплъзнати керемиди по северната линия на къщата и 

счупени керемиди по оградния зид. Има напукани участъци по стените на експозиционните 

зали и кабинета. Необходим е пълен ремонт на тоалетната и поправка на инсталацията за 

чиста и отпадна вода. Сградата е със статут на местен паметник на културата, за това 

техническата документация за ремонтните дейности се съгласува с НИНКН. 

 

       3. Музейни експозиции гр. Исперих, ул. „Васил Левски ” № 71 

       3.1. Постоянна музейна експозиция: В добро състояние - след основен ремонт. 

Необходимо е поставянето на обезопасителни решетки на прозорците. 
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3.2. Експозиционна зала – галерия с фондохранилище: В добро състояние - след основен 

ремонт. Необходимо е поставянето на обезопасителни решетки на прозорците на залата и 

фондохранилището към експозицията. 

       4. Приемен център при Тракийска царска гробница, АР „Сборяново” 

       4.1. Защитна сграда над гробницата - констатирани са соли избили по южната стена на 

защитната черупка, вероятно поради теч в сглобката. Министерство на културата е 

уведомено. 

       4.2.Приемен център – стените в помещенията са напукани, поради слягане на терена и 

съответно сградата. Големи участъци от външната мазилка на гърба на сградата са напукани 

и отлепени. 

       5.Демир баба теке 

        Има отлепване и отделяне на оловната ламарина по полусферичния купол на тюрбето 

на Демир баба. Вододайната зона, в която се намира паметника, с наличие на повърхностни 

води, е причина за овлажняването на дюшамето и неговото изгниване в ЮЗ ъгъл. Влагата е 

причина за разпадането на полихромната рисувана украса. Практиката на палене на свещи 

във вътрешността (преустановена преди 2 години) е причинила опушването на стените. 

Много камъни от оградния зид на вътрешния дор са разместени или паднали. Фугата при 

входа/изхода на западната стена по маршрута „Пътека на изпитанието‖ е толкова голяма,че 

създава впечатление за нестабилност. Причината за промените в градежа е наличието на 

дървесна растителност в близост до зидовете, като корените повдигат и разместват 

блоковете. Във връзка с горепосочените проблеми има изготвен Констативен протокол 

№45-00-298/29.07.2020г. на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното 

наследство‖ при Министерство на кулутурата с указание за последващи действия. 

Има течове в стаите на къщата на охраната, поради проблеми с покрива-разместени 

керемиди. Сградата е със статут на местен паметник на културата, за това техническата 

документация за ремонтните дейности се съгласува с НИНКН. 

 

      6. Вятърна мелница с. Беленци 

       Има многобройни щети по цялата конструкция, вследствие на унищожителен пожар 

през септември 2019 г . Уведомено е Министерство на културата. Очаква се комисия от 

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство‖ при Министерство на 

културата с указание за последващи действия. 

 

      7. Археологическа база „Камен рид”  

        Има отлепване на мозаечната мазилка в основата на външната стена на сградата.    

Нужен е козметичен ремонт на стаите.  

 

       Движимо материално културно –историческо наследство: 

        Основните видове движимо културно  наследство на територията на Общината са: 

       - Археологическо; 
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        - Етнографско – движими вещи (предимно носии), които са свидетелство за начина на 

живот и работа, традиции, обичаи и вярвания на населението; 

       - Архивни документи с историческо значение. 

- Картини, графики, пластики и др. от Художествения фонд на Исторически музей 

Исперих 

 

       Исторически музей в Исперих и Националния археологически музей в София са 

институциите, които съхраняват и разпространяват информация за историческите артефакти 

в района на общината и областта. Държавен архив – Разград съхранява архивни документи 

на учреждения и организации на територията на бившите Разградска, Исперихска и 

Кубратска околии, Разградски окръг и Област Разград, както и фондове на личности с 

принос в общественоикономическото и културното развитие на региона. Най-старият 

документ в архива е берат за назначаване на Зин-юл- Абад бин Халефи за имам и хатиб на 

джамията в с. Завет, Разградска кааза, създаден в Константинопол, 1126 г. (1714), заведен 

като частично постъпление. Територията на община Исперих е изключително наситена на 

движими културноисторически ценности. Най-известните от тях са открити в Омуртаговата 

могила, и в Тракийския град „Хелис―. В Тракийският град „Хелис― са открити Амфорни 

печати, елинистически монети и вносна керамика. Те дават основание на археолозите да 

определят възникването на града – около 315-310 г. пр. Хр., когато Лизимах, могъщият 

наследник на Александър Велики, води борба за установяване на властта си над 

Североизточна Тракия. В Омуртаговата могила е открито съкровището на гетите /закопано в 

недрата и около IV век пр.н.е./- 264 златни накита с общо тегло 1,8 килограма. Съкровището 

е открито през 2018г. в ковчеже с размери 40 на 60 см. В него са били скрити златна 

диадема, 4 гривни, пръстен с главата на Ерос, десетки копчета, пръстени и обеци. Сред тях с 

ювелирно изящество се откроява главата на миниатюрно конче, предназначено да краси 

сбруята на владетелския ат. Ковчежето с накити е принадлежало на тракийския владетел 

Котела. През 1968 година в нива край Исперих, в село Вазово е открита при оран 

единствената в света фигура на Пегас, изработена като триизмерна скулптура. Тя е висока 

14,8 см и тежи 475,5 грама. Отлята от чисто злато от 23,65 карата, фигурката на Пегас е 

уникална със своята прецизна изработка и изключителната анатомична пропорционалност.  

       В центъра на гр. Исперих се намира етнографска къща – Обект №49 „Къща на 

наследници на Тодор Владунов―. В нея може да се видят предмети и уреди от бита и 

поминъка на местното население. Сградата приютява временни изложби, посветени на 

различни страни от поминъка и бита на населението в миналото и на съвременни майстори-

занаятчии и приложници. Етнографската къща е център на провеждащия се през месец 

октомври Панаир на царевицата. 

 

       Нематериално културно наследство: 

       Както и почти изцяло на територията на страната, в селските райони са запазени голяма 

част от традиционните местни бит и обичаи. Някои от тях са вкоренени в ежедневието и 

несъзнателно се практикуват чрез говора, поведението, ползването на уреди за работа и т.н. 
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В съответствие с класификацията в ЗКН, това са: - устни традиции и форми на изразяване, 

включително и езикът като носител на нематериално културно наследство; - художествено-

изпълнителско изкуство; - социални обичаи, обреди и празненства; - знания и обичаи, които 

се отнасят до природата и вселената; - знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

Културната институция, която има основна роля за съхранението и практикуването на все 

още запазените традиции в общината, е читалището. В община Исперих има 24 читалища:  

                    - НЧ - "Съзнание-1891" - град Исперих, създадено през 1891г. в тогавашното 

село Кеманлар. Към момента то е действащо и в него се развиват всестранни школи като: 

Школа по изобразително изкуство; Школа по пиано; Младежка театрална група 

„Веселяците― и Театрална школа „Веселяците―; Детска вокална формация „Теменуга―; 

Танцова формация „Исперихче―; Детска формация за хип-хоп танци; Балетна формация 

„ФОРТЕ―; Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо―; Детска 

група за народни песни; Група за народни песни „Ахинора―; Клуб „Бит и традиция― и 

Оркестър „Жен – Шен―. 

                    - НЧ "Развитие -1928 г." - село Лудогорци; 

         - НЧ "Просвета 1920 г." - село Старо Селище; 

         - НЧ "Елин Пелин -1930г." - село Подайва; 

         - НЧ; "Съзнание-1927 г." - село Вазово; 

         - НЧ "Пробуда-1931" - село Белинци; 

         - НЧ „Самообразование-1901г. - село Голям Поровец; 

                        - НЧ "Светлина 1939" - село Яким Груево извърша художествена самодейност. 

Разполага с формация за народни песни и танци. Съставът има свой репертоар, като на 

сцена се представят традиционни български песни и танци, характерни за региона. Пред 

публика на фона на прекрасната българска музика се изпълняват различни видове хора. 

         - НЧ "Пробуда 1929" - село Свещари; 

         - НЧ "Пробуда 1927"- село Йонково; 

         - НЧ "Васил Левски 1927"- с. Бърдоква 

         - НЧ "Назъм Хикмет 1959" - с. Къпиновци  

         - НЧ "Просвета 1929" - с. Духовец 

         - НЧ "Пробуда 1927" - с. Китанчево 

         - НЧ "Наука 1937" - с. Тодорово 

         - НЧ "Васил Левски 1936" - с. Печеница 

         - НЧ "Нов живот 1940" - с. Конево 

         - НЧ "Развитие 1910" - с. М. Поровец 

                        - НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964― село М. Йонково – Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964― 

е самоуправляващо се, независимо и самостоятелно културно-просветно сдружение. То е 

създадено и работи на принципите на демократизма, доброволността и автономията. В 

своята дейност то изпълнява и държавно културно – просветни задачи. В него има създаден 

Литературен клуб "Приятел на книгата". 

                       - НЧ - "Пробуда 1928" - село Лъвино – То е самоуправляващо се, независимо и 

самостоятелно културно-просветно сдружение. Читалището разполага с библиотека с 5580 



112 
 
 

 

тома. Организирана е постоянно действаща музейна сбирка.Действат спортни клубове по 

шах-мат и тенис на маса. Също така в него има и създадена група за модерни танци. 

                       - НЧ "Самообразование -1930" - село Делчево; 

                       - НЧ "Просвета-1956г." - село Средоселци; 

                       - НЧ "Просвета -1942 г."- село Райнино; 

                       - НЧ „Рома-Вазово-2007г.- село Вазово.        

         Исторически музей - Исперих е основната институция, която съхранява и 

популяризира културното наследство в общината. Публикациите във връзка с движимото и 

недвижимото културно наследство на територията на ИАР „Сборяново― са изключително 

много. 

         Най-изявените форми на нематериално наследство на територията на общината са: 

- Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;  

- Музика, песни и танци; 

- Кулинарни и етноложки традиции. 

       Основни проблеми, свързани с културно-историческото наследство на територията на 

Община Исперих са остарялата материално-техническа база и недостатъчно финансиране от 

страна на държавата. Правният режим на собственост върху археологическите обекти на 

територията на Археологическия резерват „Сборяново―, основен сред които е Тракийската 

царска гробница от четвърти – трети век пр. н.е., не дава възможност на Общината да 

предоставя и търси възможности за финансиране на отделни видове дейности, свързани със 

запазването на тези обекти, тъй като те имат статут на публична държавна собственост.  

Като допълнителен проблем може да се посочи и недостатъчното популяризиране на 

културно-историческото наследство, липсата на Туристически информационен център, 

което от своя страна се явява пречка за насърчаването и развитието на културен туризъм на 

територията на Община Исперих. 

 

8.Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор: 

       Имоти – общинска собственост: 

       Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община 

Исперих има съставени 5033 акта за общинска собственост, от които 2002 за публична 

общинска собственост. Отписани, след извършване на разпоредителни действия или след 

отпадане на основанието за актуване /по реда на чл. 64 от Закона за общинската 

собственост/ и дублиране на актове поради промяна характера на собствеността или 

изработени кадастрални карти на 9 населени места (гр. Исперих – промишлена зона, с. 

Китанчево, с. Белинци, с. Духовец, с. Голям Поровец, с. Свещари, с. Вазово, с. Райнино и с. 

Малък Поровец) – 1033 акта. Поради това понастоящем реалният брой на имотите – 

общинска собственост, е 4000. Големият брой имоти на територията на община Исперих 

затруднява процеса на идентификация на общинска собственост. Проучванията и 

актуването се извършва предимно при наличие на инициатива за отдаване под наем или 

разпореждане. Ограниченията в актосъставянето, промените по новите кадастрални карти, 
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практически възникващи несъответствия при идентифицирането на земите прави процеса на 

актуване непрекъснат. 

 

Характеристика на отделните видове имоти – общинска собственост: 

 

       Жилищни имоти: 

       Община Исперих разполага с 32 броя жилища, от които 2 къщи и 30 броя апартаменти. 

Месечната наемна цена се актуализира с промяната на минималната работна заплата. 

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на 

сумата, необходима за ремонти и поддръжка. Има общински жилища, които са в сгради, 

съсобствени между Общината и физически лица. Тази съсобственост създава трудности при 

тяхното управление и поддръжка. Поради крайно ограничения жилищен фонд и 

необходимостта от задоволяване потребностите на социално слабите семейства е удачно да 

се търсят нови начини за придобиване чрез ново строителство, замяна на общински имоти, 

отстъпване право на строеж срещу определен брой жилища и др. Целесъобразно е да се 

предвиждат средства за ремонт на общинските жилища, а тези, които са строени преди 

повече от 25 години и апартаментите, които са на последните етажи да се предложат за 

продажба.  

 

       Нежилищни имоти: 

       Част от тези имоти са предназначени за осъществявяне на функциите на местното 

самоуправление и местната администрация. Съгласно законовите разпоредби за 

безвъзмездно управление на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 

териториални структури са предоставени 6 имота. Другата част от нежилищните имоти са 

търговски обекти, клубна дейност, лекарски и стоматологични кабинети, складове и др.  

Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на 

населените места, поради това че голяма част от помещенията са в лошо състояние, нуждаят 

се от основен ремонт и ремонти на покриви и укрепване. Към тази група имоти спадат и 

незастроени поземлени имоти, които при проявен интерес се отдават под наем или се 

предлагат за продажба. Общият брой на тези имоти по населени места е 616. 

       Тенденцията е да се активизира интереса към тези имоти, както и да се търсят нови 

възможности за идентифициране на ползвателите им или продажба с цел жилищно 

строителство. Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по селата. 

Вследствие неизползването им сградите започват да се рушат. Училищните сгради са с 

големи прилежащи терени и са разположени в централната част на населените места. 

 

       Земеделски земи: 

       Земеделските земи включват земи от Общински поземлен фонд, Земи по чл. 19 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, пасища – мери и земи 

по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ са разположени в 23 населени 

места с обща площ 22 603,417 дка. 
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       Общинския поземлен фонд, включващ обработваеми земи в 17 населените места с обща 

площ 2 039,607 дка след решение на Общинския съвет се предоставя под наем на 

заинтересованите лица. Към 2011г. окончателно са актувани земите по чл.19 от ЗСПЗЗ по 

населени места. Тези земи в по голямата си част са маломерни, разпръснати и трудно 

стопанисвани.  

       След Решения на Общински съвет – Исперих, които се приемат ежегодно същите се 

отдават за ползване на земеделски стопани – животновъди и/или техните сдружения. Всяка 

година се определят площите за паша, задълженията на Общината и ползвателите, площите 

за общо и индивидуално ползване. Новообразуваните имоти в местността „Кършията‖ в гр. 

Исперих, представляващи земеделски земи по силата на § 4 от ЗСПЗЗ, които се стопанисват 

от Общината, са 87 броя с обща площ 70,914 дка. При проявен интерес за закупуването им, 

за същите се организират тръжни процедури за продажба по реда на Закона за общинската 

собственост. 

 

       Общински горски фонд: 

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

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

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

маркираната дървесина 

 

       Жилищен сектор: недвижими имоти - частна собственост 

       Съществуващият жилищен фонд задоволява настоящите нужди на населението на фона 

на негативните демографски тенденции с намаляващо и застаряващо население. 

       Почти изцяло, съществуващият жилищен фонд е съставен от еднофамилни жилищни 

сгради с ниско застрояване /до 2-3 етажа/. Преобладаващата част от жилищните сгради са с 

монолитна стоманенобетонна конструкция, изградени след 1950 г. На територията на 

Община Исперих има и многоетажни жилищни сгради за многофамилно обитаване от 

панелен тип, изградени през 70-те и 80-те години на двадесети век. 

       Качественото състояние на жилищния фонд не е добро, поради лошото икономическо 

състояние на населението, което не може да отдели достатъчно средства за поддръжка и 

саниране на на жилищата си. В по-голямата си част , сградите са старо строителство, което 

не отговаря на съвременните норми за земетръсна устойчивост и енергийна ефективност.  

       Новото жилищно строителство е силно ограничено, поради наличието на редица 

свободни сгради и високата цена за закупуване/ изграждане, което не е по възможностите на 

местното население. 

 

Динамика на застрояването на жилищни сгради /разгъната застроена площ в кв. м./ в 

Община Исперих за периода от 2015 – 2019 г.  
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Календарна година Разгъната застроена площ 

Към 31.12.2015 г. 574181 кв.м. 

Към 31.12.2016 г. 574306 кв.м. 

Към 31.12.2017 г. 574306 кв.м. 

Към 31.12.2018 г. 574306 кв.м. 

Към 31.12.2019 г. 628291 кв.м. 

          Данни: Национален статистически институт 

 

      Селищна мрежа: 

 

 Терени за инженерно-техническа инфраструктура: 

 

        Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове инженерно-

техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 

устройствени терени се определят с ПУП. 

         В общия устройствен план на общината /ОУПО/ са включени предвиждания в сферата 

на инженерно – техническата инфраструктура, свързани с прокарване на нови трасета на 

газоразпределителната мрежа в рамките на новата строителна граница на гр.Исперих. Не се 

предвижда проектиране и изграждане на нови междуселищни разпределителни газопроводи 

на територията на общината. 

          Водоснабдяването е повсеместно осигурено в границите на общината. Осигуряването 

на новопроектираните устройствени зони е осигурено, като изключенията за териториите 

извън границите на населените места следва да бъдат решени посредством локални 

водоизточници, поради липсата на рентабилност. Канализация е налична единствено в гр. 

Исперих. Изграждане на канализационна инфраструктура на останалата част от населените 

места на общината не се предвижда към момента. Съгласно „Консултативна програма за 

укрепване на капацитета на ДКЕВР и оптимизиране на разходите за привеждане в 
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съответсвие с Директива 91/271/ЕИО―  за средна гъстота на населението (между 750 и 2000 

лица на кm2 и 12<лица/ 100 m канал<21) и ниска гъстота (по-малко 750 лица на кm2 и лица/ 

100 m канал<12) не е рентабилно изграждането на ПСОВ и канализационна инсталация. За 

целта в тези населени места, икономически по изгодни са индивидуални пречиствателни 

съоръжения (изгребни ями, септични ями със системи за инфилтрация (при условие, че е 

налице пропусклива почва и достатъчна площ), септична яма с филтърна система за 

вторично пречистване (при недостатъчна площ или непропусклива почва), модулна ПСОВ с 

третично пречистване). 

          Като бъдещи инвестиционни проекти за рехабилитация и разширение на ВиК мрежата 

(изготвени проекти за ВиК инфраструктурата), община Исперих разполага с 3 бр. 

подготвени инвестиционни проекти за:  

            - „Изграждане на част от V етап на канализационната мрежа гр.Исперих―; 

 - „Съществуващи водоснабдителни системи - Община Исперих", подобект 

„Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2, 3 

и 4 до ПС „Димитрово‖, от ПС „Димитрово‖ до разпределителна шахта с. Тодорово‖. 

 - „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци‖ до напорен водоем 

„Лудогорци‖ , община Исперих‖; 

          Община Исперих е добре електрифицирана, като на места липсват данни за точните 

трасета на съществуващи електропроводи. Такъв проблем съществува за онези населени 

места, които имат действаща кадастрална карта, в която липсват данни за линейната 

инфраструктура. 

          Съобщителната мрежа е в добро състояние. Потребностите на територията на 

общината са напълно осигурени. 

 

 Терени за транспорт и комуникация: 

         Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 

транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 

определят с ПУП. 

         В населените места, които са осигурени с карта на възстановената собственост като 

цифров модел, населените места са дефинирани с един поземлен имот, в който няма указана 

транспортна инфраструктура, в балансите на предвижданията на ОУПО тези площи са взети 

предвид на база на действащите регулационни и застроителни планове и предвид 

осигуряването на достъп до новопроектираните устройствени зони. 

         Предложени са два селскостопански пътя (между селата Йонково и Малко Йонково и 

Средоселци - Подайва), които да придобият статут на общински пътища. Целта е 

осигуряване на бърза и удобна връзка между селата. Двата пътя се използват масово. Във 

връзка с това Общината е положила трошено-каменна настилка на единия от тях. Следва да 

се проведат нормативно изискуемите процедури и следтова двата пътя да се приведат в 

съответния за статута вид. 
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        Като далекоперспективно е предвидено обособяването на околовръстен път на гр. 

Исперих, свързващ републикански път II-23 и общински път RAZ 3046, който да изнесе 

транзитния трафик извън жилищните територии и централните градски части на общинския 

център. 

        С ОУПО е предложено изграждането на кръгово движение на няколко места в 

гр.Исперих, които според проектантския екип са ключови за осигуряване на безопасното 

провеждане на пътно-транспортно движение в града. Това са: 

- кръстовището свързващо улиците „Вежен―, „Арда―, „Ахинора― и „Димитър 

Полянов―; 

- кръстовището свързващо улиците „Лудогорие―, „Хан Аспарух― и „Христо 

Ясенов―; 

- кръстовището свързващо улиците „Христо Ботев―, „Цар Освободител― и 

„Васил Левски―; 

- кръстовището свързващо улиците „Васил Левски―, „Александър 

Стамболийски― и „Ком― 

        През територията на Община Исперих има изградена железопътна инфраструктура. ДП 

„НКЖИ― и Интегрираната транспортна стратегия на Република България не предвиждат 

реализация на железопътни проекти в периода на действие на плана. 

 

 Нарушени територии: 
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        Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци - сметища, както и териториите за 

добив на полезни изкопаеми- кариери. 

        Депата за отпадъци намаляват с ОУПО във връзка конкретно решение на Общински 

съвет за смяна предназначението на част от имотите в необработваеми земи. 

        В нарушените територии се предвиждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и 

рекултивация на средата, въз основа на подробни ландшафтноустройствени планове и 

технико-устройствени проекти. Предварителните проучвания на конкретните терени ще 

бъдат предпоставка за мотивиране необходимостта и методът за технологична и биолигична 

рекултивация, последващ мониторинг. 

 

 Защитени територии 

        Към този тип територии спадат всички природни забележителности, защитени 

територии и зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и Закона за 

защитените територии. Те са отразени в ОУПО и са имани предвид при зонирането на 

територията. 

 

        Природна забележителност: 

        На територията на община Исперих няма конкретни имоти, които в цифровите модели 

на територията да имат НТП „Природна забележителност―. Налични са 13 на брой Вековни 

дървета в землищата на гр.Исперих, с.Лудогорци и с.Подайва, които са указани в ОУПО 

посредством условен знак. 

 

       Защитените територии, обявени според изискванията на Закона за защитените 

територии: 

       На територията на Община Исперих това са: 

- Защитена местност ―Божурите‖ - в землищата на с. Подайва; 

- Защитена местност ―Находище на червен божур‖ - в землищата на с. 

Печеница; 

 

      Защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000― по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие: 

       ЗЗ „Лудогорие‖ - BG0002062 на територията на землищата на с.Вазово, с.Голям 

Поровец, с.Драгомъж, гр.Исперихс.Йонково, с.Лудогорци, с.Малко Йонково, с Райнино, 

с.Малък Поровец, с.свещари и с.Старо селище.  

ЗЗ „Лудогорие‖ - BG0000168 на територията на землищата на с.Вазово, с.Голям Поровец, 

с.Драгомъж, гр.Исперих, с.Йонково, с.Лудогорци, с.Малко Йонково, с Райнино, с.Малък 

Поровец, с.свещари и с.Старо селище.  

       Всички видове терени и имоти, попадащи в защитени зони по ЗБР, подлежат на режими, 

определени със заповед за обявяването на защитените зони и стандартни формуляри и 

съответно планове за управление на защитените зони след тяхното приемане. 
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        Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване: 

        Това са пояси около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  

водоснабдяване и минерални извори, които ограждат тези площи, ползват се със специален 

статут и дейностите, които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба 

№3 от 16 Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците.    Предвижданията 

на ОУП са за обособяване на проектни СОЗ за онези водоизточници и съоръжения, за които 

няма обособени такива. Определени са като проектни СОЗ Пояс I съвпадащ като граници с 

имота, в  който съответното съоръжение попада. 

     Проектни СОЗ са определени в: 

     - с.Райнино за  ТК-Райнино; 

     - с. Подайва за ТК-ПС―Подайва―. 

     Точните координати на Пояси I, II и III са подадени от ВиК-Исперих. 

 

     Терени за обекти на недвижимото културно наследство: 

       В ОУП на Община Исперих са обособени терени за обекти на недвижимото културно 

наследство, съгласно Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените 

планове,  във връзка с налични обекти – недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. Те са 

със самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла 

на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

       Нови терени от този тип са обособени в границите на населените места, за 

локализираните архитектурно-строителни обекти НКЦ, на територията на Община Исперих. 

       Във връзка с конкретни полигони, предоставени от Националния археологически 

институт с музей към БАН са обособени терени за обекти недвижимото културно 

наследство. 

 

       Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство: 

       Във връзка с Закона за културното наследство, границите на обектите – недвижими 

културни ценности(НКЦ), заедно с тяхната охранителна зона, представляват защитени 

територии за опазване на недвижимото културно наследство. В ОУПО са определени 

охранителни зони на обектите НКЦ по следния начин: 

- в границите на населените места – съгласно чл.79, ал.5 от Закона за 

културното наследство; 

- извън границите на населените места – за археологическите обекти на 

недвижимото културно наследство – съгласно Писмо 545/ 27.02.2001г. на 

НИПК. 

 

       Археологически резерват „Сборяново― 

       Границата на резервата е определена на база Заповед №РД9Р-30/28.06.2019 г. на 

Министъра на културата, с която се актуализират режимите на опазване – териториален 



121 
 
 

 

обхват, граници и предписания, както и се променя името му в „Археологически резерват 

„Сборяново―. Спазват се предписанията за опазване в цититаната Заповед. 

       Във връзка с първостепенното значение за устойчиво развитие на живота и икономиката 

в общината на увояването на туристическия потенциал на АР―Сборяново― и въвеждане на 

ефективен модел на управлението му, с ОУПО Исперих се залага инициираното от Община 

Исперих изпълнение на цялостен проект за развитие на Археологически резерват 

„Сборяново―, който да включва следните дейности: 

 Разработване на План за опазване и управление на резервата, който да бъде изцяло 

съобразен с препоръките за изготвяне от страна на Министерство на културата и в 

съответствие с чл.81 от Закона за културното наследство и да се изпълнява във 

взаимодействие с предвижданията на плана за интегрирано развитие на Общината за 

периода 2021-2027г. (вкл.Планово задание за изработване на плана). 

 Съгласно договорените параметри между Община Исперих и Регионалния фонд за 

градско развитие АД, между 15% и 30% от общото финансиране могат да бъдат 

използвани от Общината или от частни инвеститори за осигуряване на места за 

престой и храна на туристи. В процес на разработване са проект за реконструкция на 

съществуващ на територията на резервата бивш пионерски лагер и частен проект за 

изграждане на хотел, който се намира извън рамките на защитената територия на 5 

км разстояние от Свещарската гробница, където освен туристически групи да могат 

да пребивават и археолозите, проучващи резервата. 

 Реализиране Разработване на Ландшафтноустройствен план и програма за 

поддържащи, опазващи и възстановителни дейности. 

 на приоритетни двйности, които ще бъдат определени в Плана за опазване и 

управление на резервата, включително: 

- Изготвяне на Планово задание за Специализиран подробен устройствен план 

(СПУП) на Резервата – ще бъдат събрани всички налични документи и 

материали от Общини, Музеи, Министерства и др. 

- Изработване на Специализирана устройствена схема (СУС) – проучване на 

сакралната инфраструктура и на Историческия и Културен ландшафт, 

мрежата от налични и потенциални Културни маршрути, инфраструктура – 

обслужваща, информационна и насочваща. 

- Изработване на СПУП за Резервата и Охранителната му зона. 

- Ремонт на пътна инфраструктура. 

- Развитие на туристическа и дребномащабна техническа инфраструктура. 

- Проект „Реставрация и консервация на Тракийски град―. 

- Проект за експониране на тракийски гробници под Могила 12 и Могила 13, 

съгласуван с НИНКН. Допълнително ще са необходими и още средства и за 

консервация и реставрация (КРР) и климатизиране на могилите. Проектът е 

съгласуван. 

- Проект за експониране на Могила с келтска колесница, съглсуван в НИНКН. 

- Проект за експониране на Могила с олтар. Проектът е съгласуван в НИНКН. 
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- Проект „Гинина могила― (Свещарска гробница – ЮНЕСКО) – гробницата се 

нуждае от спешен ремонт на защитната сграда и насип. 

- Изготвяне на проект „Голяма свещарска могила―. 

- Проект за Музей на гетите „Спирала на времето―. 

- Проект за Средновековно имение „Града на доверието―. 

 

       Охранителна зона на газопровод: 

       Тази зона е дефинирана във връзка с "Наредба № 6/25.11.04 г. за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 

съхранение, разпределение и доставка на природен газ" и наличните данни в картите за 

възстановена собственост на населените места в Община Исперих, където съответните зони 

са налични като граници. В рамките на тази зона са въведени ограничения в ползването, 

регламентирани в цитираната Наредба. 

 

      Зона на превантивна устройствена защита на електропровод: 

       Във връзка с Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии, в ОУПО Исперих е дефинирана зона за превантивна 

устройствена защита на електропровод. Зоната е определена съгласно чл.621 от Наредбата, 

като в обхвата ѝ не е разрешено разполагането на сгради и съоръжения. 

 

9. Връзки на Общината със съседните територииизвън 

административните й граници, които имат потенциал да влияят върху 

развитието на населените места и териториите в рамките на Общината  

 

       Община Исперих, с общински център гр. Исперих /район от ниво LAU 2/, е една от 265-

те общини на територията на Република България. Общината се намира в Североизточна 

България, в област с административен център гр. Разград.  

       Община Исперих е район от ниво LAU 1 по класификатора на ЕВРОСТАТ на 

териториалните единици за целите на статистиката. Този Класификатор използва 

териториалния обхват на районите, като основа за провеждане на държавната политика в 

областта на регионално развитие.  

       Общината е разположена на територията на област Разград /район от ниво NUTS 3/и е 

една от 7-те общини на територията на тази област. 

       От своя страна, област Разград е една от 5-те административни области, съставляващи 

Северния централен район на икономическо планиране /район от ниво NUTS 2 по 

класификатора на ЕВРОСТАТ/ 

 

 

 

Северен централен район на икономическо планиране 
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        В административно-териториално отношение община Исперих граничи с областния 

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

Главиница от Силистренска област. 

       Връзката на общината със съседните територии извън административните й граници 

оказват пряко влияние върху развитието на населените места и териториите в рамките на 

общината, затова трябва да се обръща сериозно внимание на междуобщинското 

сътрудничество и неговото активизиране през новия програмен период.  

       С развитието на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

както и с въвеждането на електронно управление постепенно намалява важността на 

физическата дистанция между административния офис на местната власт и гражданите, 

които тя обслужва. Следователно, необходимостта от финансово изгоден, качествен и 

взаимополезен модел на взаимодействие между местна власт, общество и бизнес, става 

предпоставка за сдружаване между публични доставчици на услуги. Така принципът на 

местната автономия, изразяващ едно от основните послания на Европейската харта за 

местно самоуправление, дава тласък на същността и правото на общинските органи да се 

сдружават. Това са част от факторите, които подкрепят развитието на междуобщинските 

инициативи. В основата на концепцията за междуобщинско сътрудничество лежи идеята за 

съвместна работа на органите на местното самоуправление в полза на всички 

заинтересовани страни. То предполага обединяване на ресурси, споделяне на отговорности 

и общо ползване на постигнатите от съвместните дейности резултати. Надобщинското 
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сътрудничество повишава местния капацитет за ефективно предоставяне на услуги, спомага 

за намаляване на различията в предоставянето на услуги в съседни общини, води до 

трансфер на иновации и допринася за устойчивото развитие на общностите.  

       Логиката на създаване и особеностите на местното самоуправление, както и 

горепосочените фактори определят наличието/отсъствието и развитието на практики за 

междуобщинско сътрудничество в региона.  Макар нормативно да е уредено правото на 

общините да се сдружават още в далечната 1991 г. (чл. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация), повечето примери за междуобщинско 

сътрудничество се свеждат до регионални сдружения на общини и търговски дружества с 

цел представителство и защита на интересите на своите членове или предоставяне на 

различни видове услуги.  

       Като добра практика в тази връзка може да бъде посочено „Регионално сдружение за 

управление на отпадъците за регион Разград―, в което участват всичките седем общини на 

територията на Разградска област. 

       На следващо място, създаването на местни инициативни групи (МИГ) по подхода 

ЛИДЕР в страната е актуален и наложен модел не само за публично-частно, но и за 

междуобщинско сътрудничество, който едновременно с това е и нетипичен, поради 

задължителното участие на представители на неправителствените организации и бизнеса в 

МИГ.  

       Освен МИГ Исперих, в рамките на съседните на Община Исперих общини са създадени 

МИГ Завет-Кубрат, МИГ-Лозница-Самуил-Хитрино, а в рамките на общините от 

Силистренска област – МИГ Дулово и МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа. 

       В Република България сдружаването на общини традиционно преследва цели за защита 

интересите на сдружените общини, развитието на региона и местното самоуправление като 

цяло, докато европейският опит в междуобщинското сътрудничество е преобладаващо 

ориентиран към предоставяне на публични услуги. В някои държави дори стимули за 

насърчаване на междуобщинското сътрудничество не се прилагат, поради вече 

институционализирани механизми и осъзната социалноикономическа полза от съвместното 

предоставяне на публични услуги. Анализът показва, че факторът с най-голяма тежест в 

насърчаването и развитието на междуобщинското сътрудничество в европейските страни 

остава неговата социално-икономическа обосновка, изразяваща се в икономии от мащаба – 

колкото по-голям е обемът на генерираните услуги, толкова по-ниска е стойността за 

производството на единица от дадена услуга. 

10. SWOT анализ 

       SWOT анализът включва: 

       - оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и слабите страни 

на Община Исперих, както и 

       - оценка на външните фактори на обкръжаващата среда, които очертават 

благоприятните възможности и потенциални заплахи. 
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       SWOT анализът е една от най-широко популярната техника от стратегическото 

управление и в същото време е и абревиатура, зад която стоят следните думи: 

 S (Strengths) – Силни страни 

Силните страни са местен ресурс, умение или друго преимущество, което притежава 

общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство 

на общината. 

 W (Weaknesses) – Слаби страни 

Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, уменията и 

способностите, които сериозно възпрепятстват развитието на общината. Те са конкретни и 

касаят основно общината и нейните ресурси.  

 O (Opportunities) – Възможности 

Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда на 

общината. Това са благоприятни за общината възможности, от които тя се възползва до 

момента или би могла да се възползва. 

 T (Threats) – Заплахи 

       Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината. Те 

поставят най-големите външни бариери пред настоящото или бъдещото състояние на 

общината и за това тяхното преодоляване се затруднява. Въпреки това предварителната 

регистрация на заплахите създава предпоставки да се вземат превантивни мерки, които да 

намалят отрицателното им въздействие. 

       SWOT анализът дава необходимата основа за преглед на организационната стратегия и 

посока на развитие на всяка една община и освен това подпомага генерирането на идеи за 

конкретни проекти и  предложения от значение за местната общност. 

       При изготвянето на представения анализ във фокус групите бяха привлечени 

компетентни представители на местната общност с оглед минимизиране на субективните 

изкривявания, повишаване валидността на изходните данни и разширяване периметъра на 

гледните точки, с основна цел – максимална достоверност на анализа 

. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Човешки ресурси и образование 

 Наличие на добре развита образователна 

инфраструктура;  

 Наличие на висококвалифицирани 

специалисти в областта на образованието, в 

културата и в IT сектора; 

 Подготвени млади хора за работа в 

земеделието, туризма и икономиката; 

 Наличие на обучени кадри в производството 

 Неблагоприятни демографски процеси –

обезлюдяване и застаряване на населението; 

 Недостиг на специалисти с висше 

образование; 

 Липса на връзка със завършилите висше 

образование лекари и други специалисти за  

привличането им в общината;  

 Недостиг на квалифицирана работна ръка, 
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на керамични плочки и гранитогрес; 

 Възрастовата структура на населението на 

общината е сравнително по-благоприятна от 

средната за страната и Северен централен 

район за икономическо планиране, с 

преобладаващ дял на младите хора; 

 Висок дял на младежите сред земеделските 

стопани и заетите в земеделието;  

 Нагласи за предприемачество, особено сред 

младежите; 

 Висок жизнен и трудов потенциал сред 

местната общност; 

 Обучението в професионалните училища е 

съобразено със специфичната специализация 

на икономиката в общината. 

 По-голямата част от училищата и детските 

градини в Община Исперих са реновирани 

посредством изпълнението на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност, 

финансирани по линия на отделни 

оперативни програми на ЕС 

особено на средни специалисти, техници, 

заварчици и др.; 

 Голяма миграция на младите хора (2/3 от 

завършващите напускат страната); 

 Неинтегрирана ромска общност с нисък 

образователен статус; 

 Намаляване на заетостта в земеделието 

поради високата степен на механизация; 

 Професионално подготвените местни кадри 

не могат да се реализират на трудовия пазар; 

 Социалните помощи за уязвимите социални 

групи ги демотивират да търсят 

възможности за трудовата си реализация;  

 Висока безработица, ниски доходи и 

незадоволителен жизнен стандарт;  

 Висок дял на безработните жени, лица с 

ниско образование и  ниска квалификация; 

 Диспропорции в качеството на 

предлаганата работна сила и изискванията 

на пазара на труда. 

 Необходимост от основен ремонт на 

сградата на ПГ „Васил Левски‖ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Промишленост и селско стопанство 

 Благоприятно местоположение и близост с 

река Дунав, пристанище Русе, пристанище 

Варна, летище Букурещ, летище Варна;  

 Природни ресурси осигуряващи 

разнообразна селскостопанска продукция; 

 Богато природно и културно наследство и 

наличие на значими културни 

забележителности, включително паметник 

на световното наследство, в списъка на 

ЮНЕСКО; 

 Монокултурно растениевъдство – 

интензивно отглеждане на житни и 

технически култури –пшеница, ечемик, 

слънчоглед и рапица. Малък дял на 

зеленчукопроизводството, овощарството и 

лозарството; 

 Липса на преработвателна промишленост 

отговаряща на големия селскостопански 

потенциал на територията;  

 Бавно навлизане на иновационни и 

високопродуктивни технологии, особено в 

малките предприятия; 
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 Наличие на добри транспортни връзки, 

пътна мрежа и ж.п. линия; 

 Възможност за привличане на чуждестранни 

инвестиции /особено от Република Турция/ 

 Опит и традиции в селското стопанство – 

земеделие и животновъдство; 

 Добре развито горско и ловно стопанство; 

 Наличие на Местна инициативна група 

подпомагаща предприемачите и 

земеделските произовдители; 

 Липса на сериозни промишлени  

замърсители на околната среда в общината; 

 Традиционно производство на керамични 

плочки и теракот; 

 Наличие на структуроопределящи 

производства с национално значима 

продуктова характеристика; 

 Суровинна обезпеченост за основните 

промишлени производства; 

 Наличие на съвременна техническа 

обезпеченост на земеделските дейности;    

 Възстановяване на овощни и лозови масиви; 

 Добре развито животновъдство. 

 Слабо приложение на публично-частните 

партньорства; 

 Слабо развита бизнес инфраструктура; 

 Неразвито социално предприемачество; 

 Липса на бизнес услуги, адекватни на 

потребностите на местните предприемачи; 

 Нисък дял на изградените поливни площи; 

 Проблеми свързани с пазарната реализация 

на селскостопанската продукция; 

 Недостатъчен обем на производство и 

търговия с пчелен мед и пчелни продукти; 

. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Туризъм 

 Наличие на голям брой културни и 

природни забележителности от 

международно значение, подходящи за 

развитие на туризъм; 

 Историко-археологически резерват 

„Сборяново‖, с регистрирани над 140 

археологически обекта, по-извести от тях са: 

Свещарската гробница, текето Демир баба, 

укрепеният тракийски град, светилището 

Камен рид и селището в местността 

Бювенкасаба; 

 Не се търсят възможности за задържане на 

посетителите на културните обекти на 

територията на общината;  

 Лош транспортен достъп до Резервата в 

„Сборяново―; 

 Проблеми свързани със социализацията на 

проучените културни паметници и 

включването им в реален туристически 

продукт; 



128 
 
 

 

 Наличие на ЗЗ „Лудогорие― и защитени 

местности, които дават възможност за 

развитие на екотуризъм; 

 Традиции в организирането на културни 

събития;  

 Наличие на обекти, подходящи за 

развитието на селски туризъм;  

 Наличие на 2 хотела, стаи и къщи за гости; 

 Наличие на сравнително добър 

туристопоток. 

 Недостатъчно развита туристическа 

инфраструктура в общината; 

 Слабо развит вътрешнообщински 

транспорт и транспортни услуги; 

 Липса на местни атракции; 

 Недостиг на подготвени гидове и 

аниматори; 

 Липса на подготвени кадри в сферата на 

маркетинга и рекламата; 

 Липса на интерес от страна на потенциални  

инвеститори към предлагането на 

туристически услуги; 

 Липса на неправителствени организации 

предлагащи туристически услуги; 

 Не е създаден Туристически 

информационен център в общината; 

 Липсват информационни табла и табели; 

 Липсват еко-пътеки с необходимата 

маркировка; 

 Липсват местни туроператори ангажирани 

пряко с туристическите услуги; 

 Липсва връзка с туроператорите от другите 

населени места; 

 Липсва информация и реклама за 

културните и екологични обекти намиращи 

се на територията; 

 Слаба заинтересованост към историческото 

и екологичното наследство от страна на 

местните хора. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Техническа инфраструктура 

 Изградена пътна и ж.п. мрежа; 

 Добре изградена улична мрежа; 

 Амортизирана техническа инфраструктура 

– пътища, улици, водопроводи и липса на 

канализация в малките населени места; 
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 Реализиран „Интегриран проект за водния 

цикъл на гр. Исперих―; 

 Изградена Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ); 

 Изградена ВиК мрежа в град Исперих; 

 Изградена интернет мрежа във всички 

населени места; 

 Цифровизация на междуселищните 

съобщения (Въведената в експлоатация 

ЦАМТЦ-Разград осигурява 100% 

цифровизация на междуселищните 

съобщения); 

 Предоставяне на високоскоростни 

съобщителни линии за достъп; 

 Добре развита електропреносна 

иелектроразпределителна мрежа; 

 Общинският център – гр. Исперих, е 

газоснабден. 

 

 Лоши вътрешнообщинскитранспортни 

връзки; 

 Риск от високи щети при природни 

бедствия и аварии поради неподдържане на 

техническата инфраструктура;  

 Задълбочаване на междурегионалнитеи 

вътрешнорегионалните различия; 

 Липса на необходимите местни ресурси за 

поддържане на общинската пътна мрежа; 

 Необходимост от разширение на мрежата 

високо напрежение и изграждане на нови 

подстанции 110/20 кв 

 Ниска енергийна ефективност на 

жилищните, обществените и 

производствените сгради,  

 Нисък дял на канализираните жилища 

преди всичко в селата на общината; 

 Лошо състояние на уличната мрежа в 

селата; 

 Квартал „Запад―не е включен в регулация. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Социални и здравни грижи 

 Добре изградена социалнаинфраструктура: 

Домашен социален патронаж; Дом за деца, 

лишени от родителска грижа; Центрове за 

настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания 1 и 2 и Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания; 

 Предлагане грижи за възрастните хора по 

селата; 

 Наличие на подготвени кадри; 

 Болницата е оборудвана и се намира в добро 

състояние; 

 Осигурен е добър здравен мениджмънт 

обезпечаващ здравните грижи със 

 Малък брой млади здравни кадри и липса 

на нови попълнения; 

 Недостиг на среден медицински персонал; 

 Голямо текучество сред медицинските 

кадри; 

 Липсват фелдшери по селата;  

 Застаряващото население непрекъснато 

повишава нуждите от здравни и социални 

грижи; 

 Част от услугите са проектни и след каря 

на проекта се  преустановяват; 



130 
 
 

 

специалисти от цялата страна; 

 Наличие на здравни кабинети в селата с 

лекарски посещения; 

 Изградени майчини центрове в 4 населени 

места. 

 Не са задоволени нуждите на една част от 

уязвимите социални групи. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Културно, екологично наследство и спорт 

 Наличие на Исторически музей – Исперих 

съхранил голяма част от движимото културно 

наследство; 

 Голямо разнообразие на недвижими културни 

ценности: 

 Наличие на 24 читалища на територията на 

общината; 

 По-голямата част от читалищата са 

ремонтирани и санирани; 

 Липсват крупни производствени замърсители 

на атмосферата, водите и почвата; 

 Разнообразие на защитени територии с 

уникални природни дадености и богато 

биологично разнообразие 

 Богато биоразнообразие; около 1/4  от 

територията на общината се намира в зони по 

Натура 2000; 

 Не са установени земеделски земи, които да 

са трайно увредени, замърсени и негодни за 

селскостопанско производство; 

  Наличие на спортни съоръжения в 

училищата; 

 Изграден градски стадион в Исперих. 

 Една част от читалищата не са ремонтирани;   

 Съществуват множество нерегламентирани 

сметища и стари замърсявания; 

 Не се използва напълно потенциала на 

местните читалища; 

 В по-голямата част от селата липсват 

спортни терени и оборудване; 

 Недобро състояние на спортните 

съоръжения в училищата; 

 Общината няма достатъчно средства и 

системи за контрол за ликвидиране на 

замърсяванията 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Активно използване на дуалната система за 

професионално образования; 

 Обвързаност на професионалното обучение с 

нуждите на пазара; 

 Увеличаване на туристическите услуги за да 

се обезпечи трудовата реализация на 

професионално подготвените кадри; 

 Увеличаване на демографските 

диспропорции; 

 Остър дефицит на квалифицирани кадри 

възпрепятстващ местното социално-

икономическо развитие; 

 Възникване на недостиг от квалифициран 

преподавателски и медицински персонал 
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 Създаване на условия за квалификация на 

ромите с основно образование и увеличаване 

на трудовата им заетост; 

 Намаляване на монокултурното земеделие и 

развитие на зеленчукопроизводство, 

овощарство и лозарство; 

 Утвърждаване на региона като производител 

на биологични селскостопански продукти; 

 Развитие на съвременно животновъдство и 

изграждане на големи модерни ферми;  

 Изграждане на преработвателни предприятия 

и затваряне цикъла на производство; 

 Използване на наличния свободен общински 

сграден фонд и терени, чрез предоставянето 

им на инвеститори; 

 Изграждане на устойчиви публично-частни 

партньорства; 

 Стимулиране развитието на социалното 

партньорство и активизиране на обществения 

диалог; 

 Производство на биогорива и изграждане на 

ВЕИ;  

 Подобряване на енергийните характеристики 

на публичните и частните сгради; 

 Текуща подмяна на уличното осветление; 

 Аутсорсване на част от административните, 

социалните и бизнес услугите; 

 Изграждане на местен капацитет за 

кандидатстване и управление на проекти, 

финансирани от европейските фондове и 

програми; 

 Подобряване ефективността на публичните 

разходи и насочването им към дейности, 

повишаващи потенциала за растеж на 

местната икономика; 

 Прилагане на ефективна система за 

мониторинг на местните политики  и 

гъвкавост насочена към ефективно 

използване на съществуващите социално-

икономически възможности; 

 Посещения на туристическите борси в: 

поради ниското заплащане; 

 Влошаване на здравния статус на 

населението; 

 Маргинализиране на голяма част от 

обществото; 

 Задълбочаване процеса на ниска грамотност 

и несъответствие с повишените изисквания 

на пазара на труда при някои уязвими групи; 

 Продължаване на Ковид пандемията и 

задълбочаване на икономическата криза и 

рецесията; 

 Загуба на пазари на българските фирми 

поради международната икономическа 

криза; 

 Задълбочаване на неблагоприятните 

демографски тенденции и засилване на 

негативните им ефекти върху пазара на 

труда и социалните системи; 

 Затруднена реализация на трудовия пазар 

на излизащите от образователната система 

поради ниското й качество; 

 Значително нарастване на цените на 

храните поради климатичните промени; 

 Задълбочаване на различията между 

условията в общинския център и 

периферните населени места; 

 Увеличаване на безработицата поради липса 

на заетост на младите хора; 

 Увеличаване на миграцията и 

обезлюдяването н малките населени места; 

 Политическа нестабилност в страната, която 

ще доведе до намаляване на туристите;  

 Възникване на нови епидемии, пандемии и 

зарази;  

 Природни бедствия и аварии, които могат да 

застрашат опазването на културното и 
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София, Русе и Велико Търново, както и в 

чужбина; 

 Създаван на ТИЦ към общината; 

 Подобряване на транспортния достъп до 

културните обекти; 

 Развиване на културната и териториалната 

идентичност на общината;  

 Реставрация, консервация и социализация на 

културното наследство; 

 Подобряване на природното наследство, чрез 

опазване на биоразнообразието за развитие на 

екологичен туризъм; 

 Развитие на алтернативни форми на туризъм 

и интегрирани туристически продукти; 

 Подготовка и обучение на кадри за работа в 

сектор туризъм; 

 Подобряване на средата на живот (зелени 

площи, места за отдих, велоалеи, спортни 

съоръжения и площадки и др.); 

 Общината да получи управлението на 

Археологическия резерват; 

 Да се организират възстановки на 

исторически събития от учениците; 

 Да се поставят билбордове и информационни 

табели; 

 Необходимост от изграждане на паркинки в 

населените места; 

 Да се подобри осветяването на паметниците и 

градинките; 

 Необходим е ремонт на пешеходната зона в 

центъра на гр.Исперих; 

 Необходимост от ремонтни дейности на 

улична мрежа и троторни настилки; 

 Да се обособи зона за разходки на домашни 

любимци; 

 Своевременно обновяване на урбанизираните 

територии в селата;  

 Подобряване на транспортната достъпност;   

 Осигуряване на балансирано регионално 

развитие с акцент на междуобщинските 

екологичното богатство; 

 Квартал „Запад― да остане извън регулация 

и да няма възможност за узаконяване на 

сградите; 

 Не балансирано регионално развитие с 

големи диспропорции между различните 

райони за планиране; 

 Увеличаваща се финансова зависимост на 

общините от Републиканския бюджет; 

 Увеличаване на нерегламентираните 

сметища около малките населени места; 

 Продължаващо  локално замърсяване от 

незаконни сметища около населените места; 

 Рязък спад на предприемачеството поради 

ниска компетентност и финансови ресурси; 

 Бавно навлизане на икономиката на 

знанието; 

 Недостатъчно развити публично-частни 

партньорства; 

 Лишаване от възможностите на 

европейските пазари поради непознаване 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 

координация на местните туристически 

фирми; 

 Влошаването на пътната инфраструктура ще 

възпрепятства сериозно местното 
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инициативи; 

 Актуализиране за секторните стратегии и 

планове през новия програмен период;  

 Разработване на инвестиционна стратегия и 

развитие на местна политика за привличане 

на инвеститори; 

 Включване на местните туристически обекти 

в интегрирани туристически продукти 

съвместно с други общини и региони; 

 Възстановяване и активно ползване на 

напоителните системи; 

 Изграждане на пазарна инфраструктура за 

пласмент на селскостопанската продукция; 

 Укрепване на организациите на 

производителите и стимулиране на 

клъстерните обединения;   

 Активна проектна дейност в областта на 

биоразнообразието и борбата с климатичните 

промени; 

 Активно използване на Европейските 

структурните фондове за развитие на 

общинската инфраструктура; 

 Използването на концесиите като форма за 

привличане на външен капитал; 

 Подобряване на административното 

обслужване, чрез създаване на е-община; 

 Да се открие родилно отделение в 

Болницата; 

 Да има безплатни прегледи за социално 

слабите; 

 Да се осигурят млади лекари и сестри, които 

да попълват текущо кадровия дефицит; 

 Осигуряване на зала с изолация за 

организиране на семейни тържества; 

 Запазване архитектурата на старите сгради в 

центъра на град Исперих; 

 Осигуряване на голяма съвременна зала за 

провеждането на общоградски тържества и 

големи културни събития. 

икономическо развитие; 

 Недостатъчно добро познаване и използване 

на подходящи финансови инструменти за 

реализиране на инвестиционни проекти сред 

гражданите и бизнеса. 
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       Връзката между Възможностите и Силните страни дава представа за лостовете на 

местното развитие. За Община Исперих това предполага обединението на наличните местни 

ресурси с възможностите, които предоставят европейските фондове и другите видове 

икономически механизми. Оптимизиране управлението на местно ниво и постигането на 

регламентираните цели и приоритети на Плана за интегрираното развитие на Общината, 

може да се реализира главно чрез обединяване на тези фактори.   

       Връзката между Слабите страни и Заплахите формира основните проблеми на 

местно развитие, които трябва също да се познават добре и да се търсят възможности за 

тяхното решаване. Връзката между Силните страни и Заплахите определя рисковете на 

развитие, а връзката между Слабите страни и Възможностите извежда ограниченията за 

развитие. От тази класификация произтичат и условните наименования на различните 

видове стратегии, които също трябва да се вземат под внимание и да се прилагат частично. 

11. Взаимовръзки на социално-икономическия анализ на Община 

Исперих с изготвения социално-икономически анализ на Северен 

централен район 

       Анализът на социално-икономическото развитие на Община Исперих е в пълно 

съответствие с резултатите от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на 

Северен централен район, изготвен от „Национален център за териториално развитие― ЕАД. 

       Планът за интегрирано развитие на Обшина /ПИРО/, като вид стратегически документ, 

съвместява регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, 

които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и 

планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и 

на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие.  

 

Териториален обхват: 

        Планът се разработва за цялата територия на Общината, като могат да се определят 

зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и 

за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни 

общини. Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 

потенциалите за развитие се изготвя за територията на цялата Община. В тази връзка следва 

е описан териториалният обхват на Общината с всички включени в нея кметства и населени 

места. Същевременно, тъй като развитието на съседните територии в други общини има 

потенциал да оказва влияние на развитието на близките до тях територии, анализът трябва 

да вземе под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни общини, които 

поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху развитието на 

граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО. В синтезиран вид анализът 
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отразява спецификите на Община Исперих, за да може на тази база в стратегическата част 

да се обоснове предлаганият подход за развитие за периода 2021-2027 г. Като резултат от 

анализа следва се идентифицират конкретните за общината проблеми, правят се изводи и се 

посочат тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките на 

вътрешния й потенциал за развитие. Потенциалът за развитие се определя, като се 

анализират тези елементи, които са характерни и ще са в подкрепа на нейното бъдещо 

развитие.  

 

       Времевият обхват на социално-икономическия анализ покрива предходния 

програмен период от 2014 до 2020 г. и зависи от наличната информация по определени 

показатели. За анализа се установят настъпилите промени в общото икономическо, 

социално, демографско, инфраструктурно развитие и състояние на околната среда в периода 

2014-2020 г. 

 

       Методиката за изготвяне на анализа: освен документално проучване на база 

наличните източници на информация, следва да включва и теренни проучвания (на място, 

чрез анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на отделните територии, 

населени места или части от тях, чрез които следва да се съберат данни или информация, за 

които няма налични официални източници, но са важни за идентифициране на основните 

процеси, които протичат на съответната територия, както и за разкриване на нейния 

специфичен потенциал за развитие.  

 

       Тематичният обхват на социално-икономическия анализ: 

        Покрива основни тематични направления: икономическо развитие (малки и средни 

предприятия, чуждестранни преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); 

туризъм (туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално развитие 

(демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица), пазар 

на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен, железопътен, въздушен и 

воден транспорт) и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни системи и мрежи, 

водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, телекомуникации, управление на 

отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд, специфики на българския 

пазар); регионално и градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие, 

агломерационни ареали); околна среда (състояние, национална екологична мрежа, 

изменение на климата, разходи за околна среда); управление и административен капацитет; 

и ефективност на проектите и усвоените фондове по оперативните програми, 

съфинансирани от Европейските фондове и от други финансови инструменти. 

       Обобщените изводи от проведената по инициатива на Община Исперих анкета сред 

местното население очертават основните насоки за развитие след 2020 г. във всички 

тематични направления, свързани с онези сектори, които имат най-ясно изразени 

въздействия върху националното пространство и чрез интегрирането на политиките и 

инвестиционните приоритети ще спомогнат за постигането на устойчив и приобщаващ 
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растеж. 

       Основни изводи от анкетата: 

       Според резултатите от проведената анкета, трите възлови въпроса, които трябва да 

бъдат решени в периода от 2021 г. до 2027 г.са: 

1. Етническа интеграция и равни възможности за всички; 

2. Грижа за здравето на хората; 

3. Подобряване средата на живот. 

       Като основни приоритети в бъдещото развитие на Община Исперих, гражданите, 

участвали в анкетата поставят акцент върху следните направления - необходимост от 

подобряване на техническата и транспортната инфраструктура; подкрепа на 

икономическото развитие и стимулиране на инвестициите; опазване на околната среда; 

подобряване на здравните и социалните услуги; опазване и възстановяване на културно-

историческото наследство; благоустрояване на сгради за обществени услуги; етническа 

интеграция и създаване на предпоставки за равни възможности за всички; изпълнение на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност и цялостен ремонт на сградата на ПГ 

„Васил Левски―, гр. Исперих. 

Извадка от анкета 

 

ЧАСТ ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г. 
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        В тази част се определя стратегията за реализация на ПИРО, която обхваща и 

проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените стратегически цели 

на развитието и свързаните стях приоритети за действие, които ще бъдат реализирани 

посредством изпълнението на програмата за реализация (предвидения пакет от мерки и 

дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти).  

        Определянето на стратегически приоритети за развитие на Община Исперих са в 

съответствие със стратегическите приоритети за периода 2021–2027 г., залегнали в 

интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион, с целите и 

стратегиите на националната програма за развитие „България 2030 и актуализираната 

национална концепция за пространствено развитие, както и с целите на политиката на ЕС за 

сближаване и регионално развитие след 2020 г.    

 

1. Визия 

        Визията за развитието на Общината дава характеристики на нейния специфичен 

потенциал и насоките за бъдещото ѝ развитие. Визията отразява перспективите пред 

Общината на основата на икономическите и социалните фактори, като отчита 

възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии. 

Жителите на Община Исперих искат да имат "работа, по-висок жизнен стандарт и равни 

възможности за всички", да обитават "добре устроена среда на живот" и да чувстват 

"сигурностза здравето, живота си и за бъдещето на децата си―. На тази основа е 

формулирана и визията за развитие на Общината. Заложената визия в Общинския план за 

развитие на Община Исперих за периода 2014–2020 г.: „Инвестиции, Стабилност, 

Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност, Хармоничност.―, на база 

резултатите от проведената сред населението анкета, се заменя със следната визия: 

       „Създаване на привлекателна жизнена среда и качество на живот чрез 

устойчив растеж на местната икономика, земеделието, туризма и 

услугите в екологично чист район, със съхранено и атрактивно 

представено културно-историческо и природно наследство―. 
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       Визията за постигане на устойчиво развитие на Община Исперих за периода 2021- 2027 

г. включва следните компоненти:  

-  Използване на природните дадености и богатото културно-историческо наследство 

за развитие на местната икономика /производство на стоки и предоставяне на услуги/ и 

оптимизиране на средата за хармонизирано развитие на местното население; 

- Повишаване благосъстоянието на населението и осигуряване на бъдещите 

поколения на благоприятни условия на живот, труд и обитаване; 

-  Съчетаване на икономическото и социалното развитие; 

- Съхраняване и рационално използване на природните дадености, богатото 

културно-историческо наследство и културните традиции на местните общности на 

основата на приемственост между поколенията. 

   За реализация на визията, е необходимо да се работи за:  

-  Създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на инвестиционната 

активност за устойчив растеж на малките и средни предприятия, и създаване на работни 

места и допълнителни източници на доходи за жителите на Община Исперих; 

-  Възстановяване и развитие на традиционните селскостопански производства;  

-  Технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на нейната 

ефективност; 

-  Развитие на техническата  инфраструктура ;  

- Разширяване и развитие на социалната инфраструктура и обхват. Създаване на 

устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, безопасността и удобството на всички 

граждани и гости на Общината; 

- Съвкупни усилия и действия на местните органи на самоуправление, на 

правителството, на стопанските субекти и населението; 

-  Преструктуриране и/или преобразуване на част от дейностите в социалната сфера.  

        За реализирането на визията ще се разчита на местните ресурси и потенциал, които с 
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помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в конкурентни предимства.   

Желаният резултат, формулиран във визията на Плана за интегрирано развитие на Община 

Исперих ще спомогне за постигане на приетата визия, която определя рамката за реализация 

на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен регион 

2021 - 2027 г.: „СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН — бързо и устойчиво развиващ се 

европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите 

хора виждат своето бъдеще и личностна реализация‖. 

 

2. Цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие на Община Исперих 

        Стратегическата част на Плана е фокусирана и конкретна, и ясно показва избраната 

посока на развитие на Общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени 

усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази причина, са набелязани 

ограничен брой ключови стратегически цели, които отразяват избрания фокус и специфика 

за развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на конкретните 

потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и универсални цели и 

приоритети. Целите и приоритетите на Плана са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на 

по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. 

Целите на Плана отразяват местния потенциал за развитие и се съсредоточават върху 

решаването на конкретните проблеми на Общината. Приоритетите, дефинирани в Плана, са 

в съответствие с предвижданията на изготвената през 2019 г. Актуализация на 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013  - 2025 г. и другите 

секторни политики, но без да ги преповтарят. На ниво План за интегрирано развитие на 

община се осъществява връзката между регионалния и местния стратегически контекст за 

развитие чрез ограничен брой ключови приоритети и евентуални допълващи приоритети.    

        Определените приоритети произтичат от изводите на аналитичната част на документа, 

като се фокусират върху конкурентните предимства на дадената община. Всеки от 

приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и представлява по-краткосрочна и 

конкретна цел, която води до постигането на по-общата стратегическата цел. 

 

       СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

       Ключовите проблеми и нужди на развитието на община Исперих, като значителното 

изоставане в икономически и социален план, значителните структурни и демографски 

проблеми, инфраструктурните дефицити, натрупването на критична маса от проблеми и 

липсата на достатъчно собствен потенциал за обръщане на негативните тенденции и 

реализиране на ускорен догонващ растеж, поставят Общината в силна зависимост от 

реализираните външни намеси и подкрепа от страна на държавата и по линия на 

Кохезионната политика и фондовете на ЕС. Съобразявайки се с разкритите основни 

дефицити и нужди за развитието на Община Исперих, както и с целите на Националната 

програма „България 2030‖, Актуализацията на Националната концепция за пространствено 

развитие за периода 2013  - 2025 г. и Интегрираната териториална стратегия за развитие 
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(ИТСР) на Северен централен регион 2021–2027 г., както и с тематичните цели на 

кохезионната политика за периода 2021–2027 г., се определят следните стратегически цели, 

фокусиращи политиките за развитие на Общината: 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и 

повишена конкурентноспособност на местната икономика 

 

Стратегическа цел 2:  Подобряване състоянието на жизнената среда чрез 

създаване на условия за социално включване, достъпно здравеопазване с 

високо качество на предоставяните услуги, модерно образование, култура 

и спорт, ефективна администрация 

 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на 

територията на община Исперих с подобрена техническа 

инфраструктура и съхранена околна среда 

       Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на политиката за 

развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между институции, работещи на 

различни нива на управление, създаване на партньорства между местните власти, частния 

сектор и държавата, активно и целенасочено използване на средствата по европейските 

програми, е важна предпоставка за изпълнение на формулираните стратегически цели. 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена 

конкурентноспособност на местната икономика 

       Тази стратегическа цел съответства на основната цел за развитие на България за периода 

до 2030 г., а именно технологична трансформация на икономиката, повишаване на 

ресурсната ефективност и наваксване на изоставането в цифровизацията. Същевременно, 

въвеждането на модерни технологии в сектори като здравеопазване, образование и социални 

грижи ще осигури повече и по-висококачествени услуги за обществото. Ключовите 

дейности в тази Стратегическа цел са подкрепа за нови инвестиции с повишена 

ефективност, установяване на иновативния подход във всички сектори на икономиката, 

подобряване на инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, 

адаптиране на националната и регионалната политика към нуждите и специфичните условия 

за малки и средни предприятия и създаване на мрежи и инфраструктура, базирани на 

иновации и технологии, насърчаване на мерките за енергийна ефективност в предприятията 

и за преход към кръгова икономика, поддържане на ефективен регионален и местен пазар на 

труда. 

 

         Посочените действия са обединени за изпълнението на следните приоритети и мерки: 
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Приоритет 1.1  Създаване на благоприятна бизнес среда, привличане на инвестиции и 

насърчаване на предприемачеството 

 
Мярка 1.1.1 Стимулиране на местното предприемачество и инвестиционната активност 

 

Дейности: 

1.Оценка на инвестиционния потенциал на нови терени, подходящи за бизнес инициативи 

или задоволяване на обществените потребности 

2.Предоставяне на възможности за използване на общински терени и имоти при 

преференциални условия с ангажимент за разкриване на работни места 

3. Обучения на млади предприемачи 

М 1.1.2. Административна подкрепа за бизнеса и фермерските стопанства, насърчаване на 

иновациите и технологичното обновяване. Подкрепа на нови инвеститори и стартиращи 

компании 

 

Дейности: 

1.Информиране на бизнеса за актуални механизми и проекти за обновяване на малките и 

средни предприятия/стопанства, вкл. чрез технологии 

2.Разработване на страницата на общината раздел „Бизнес профил“, съдържащ подробна 

и актуална информация, насочена към потенциални инвеститори 

3. Привличане на инвеститори посредством административни стимули 

4. Насърчаване, промотиране и подкрепа на иновациите и цифровата трансформация 

5. Административна подкрепа за модернизация и технологично обновяване на малките и 

средни фермерски стопанства и преработватели, вкл. чрез технологии, постигащи по-

високи екологични стандарти и водещи до сравнителни пазарни предимства 

М 1.1.3. Подкрепа на дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. за намаляване на 

ресурсната и енергийна ефективност на производството и насърчаване на прехода към 

кръгова икономика 

 

Дейности: 

Информиране и насърчаване на МСП да реализират проекти за въвеждане на нови 

технологии с цел  намаляване на ресурсната и енергийна ефективност на производството 

и насърчаване на прехода към кръгова икономика 
 

Приоритет 1.2 Подкрепа за устойчиви качествени работни места и подобряване 

достъпа до заетост 

 

М 1.2.1. Повишаване на заетостта и ефективността на пазара на труда 

 

 Дейности: 

1. Изграждане на умения и компетентности в съответствие с регионалния пазар на труда 
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2. Включване на безработни младежи в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост, 

включително за първа работа, с цел устойчива интеграция на пазара на труда 
 

М 1.2.2. Активиране на неактивни лица чрез осигуряване на заетост, социална интеграция и 

повишаване на тяхната конкурентоспособност 

 

Дейности: 

1.Идентифициране, активиране, оценка на способностите и стимулиране на неактивни 

лица за включване на пазара на труда; 

2.Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес 

3.Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно 

положение, които са в риск от социално изключване и изпадане в бедност 

 

М 1.2.3. Подпомагане на МСП за запазване на работните места 

 

Дейности: 

1.Предоставяне на стимули за работодателите при откриването на нови работни места, 

в т.ч. инвестиции за подобряване качеството на работните места и оборудване, и 

адаптиране на нови работни места 

2.Извършване на анализи и прогнози на потребностите на пазара на труда от работна 

сила с оглед на преструктуриране на образованието и обучението спрямо потребностите 

на местния бизнес 
 

Приоритет 1.3:  Устойчиво развитие на селското и горското стопанство 

 
М 1.3.1. Подобряване на икономическото състояние на земеделските и животновъдните 

стопанства и развитие на биоикономика 

 

Дейности: 

1.Модернизиране и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла 

2.Подобряване на професионалната квалификация и информираност на земеделските 

производители 

3.Насърчаване отглеждането на животни с високи продуктивни качества и създаване на 

условия за по-добра пазарна реализация на продукцията 

4. Насърчаване развитието на биологично растениевъдство и животновъдство 

 

М 1.3.2. Устойчиво планиране на дейностите в горските територии и подобряване 

стопанисването на горите 

 

Дейности: 

 

1.Подобряване на горското планиране чрез разработване на горскостопански планове и 

програми и планове за управление на защитени територии, които да осигуряват 

комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на горските територии 

2. Увеличаване на продуктивността на горите 

3. Оптимизиране на системата за контрол и опазване на горите и дивеча 
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М 1.3.3. Залесяване на изоставени неземеделски земи 

 

Дейности: 

1.Залесяване с местни дървесни видове на изоставени неземеделски земи, горски 

територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии 

 

Приоритет 1.4.:  Развитие на устойчив туризъм със запазени традиции, 

култура и културно-историческо наследство 
 

М 1.4.1. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни ресурси, 

природни и културни забележителности 

 

Дейности: 

1.  Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за 

съвместни туристически дейности 

2.  Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за популяризиране на общината като туристическа дестинация 

3. Активно промотиране  на туристическите обекти и продукти на общината, вкл. чрез 

участие в туристически борси и изложения и използване на нови методи с помощта на 

цифровите технологии 

 

М 1.4.2. Обновяване и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината 

 

Дейности: 

1.Изграждане на Туристически информационен център в гр. Исперих, който да поеме 

организацията по информационното обслужване на туристите и гостите на общината 

2. Насърчаване на частни инвеститори за изграждане на нови места за настаняване, къщи 

за гости и малки семейни хотели в близките до АР „Сборяново“ населени места 

3.Обособяване на екопътеки и веломаршрути 

М 1.4.3.   Подобряване на качеството на услугите, предлагани в туристическите обекти на 

територията на общината 

 

Дейности: 

1.Повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма 

2.Разработване и предлагане на нови атракции за привличане на повече туристи  

 

3.Експониране на културно-историческото наследство чрез нови методи и технологии 

като дигитализация и виртуални представяния 

 

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

условия за социално включване, достъпно здравеопазване с високо качество на 

предоставяните услуги, модерно образование, култура и спорт, ефективна 

администрация 
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       Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел в областта на 

развитието на човешките ресурси се обосновава с необходимостта от решаване на 

констатираните, продължително проявяващи се проблеми в демографското и социалното 

развитие на Община Исперих. Целта включва шест основни приоритета, които ще се 

реализират чрез интегрирани дейности и проекти поради широкия, но комплексен характер 

на адресираните нужди и проблеми. При планирането на мерките в тази област е 

необходима съгласуваност както на услугите в отделните сектори, така и на регионално и 

местно ниво, чрез подобряване механизмите и процедурите за взаимодействие между 

институциите, въвеждане на мултидисциплинарен подход при предоставянето на услуги, 

индивидуализиране на услугите, провеждане на интегрирани политики в различни сфери - 

образование и обучение, пазар на труда, социални, спортни и здравни услуги и др. 

 

Приоритет  2.1: Подобряване на достъпа до качествено образование и 

обучение 

 
М 2.1.1 Осигуряване на условия за равен достъп до качествено и приобщаващо образование 

и обучение 

 

Дейности: 

1.Обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, като местна и регионална политика 

 

М 2.1.2   Развитие на качествено професионално образование, придобиване на умения в 

съответствие с пазара на труда 

 

Дейности: 

1.Дигитална трансформация на училищното образование и обучение 

2.Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение за 

регионалния пазар на труда 

3.Насърчаване на ученето през целия живот 

 

М 2.1.3. Модернизация на образователната инфраструктура и създаване на условия за 

разширяване използването на ИКТ инфраструктура в учебния процес 

 

Дейности: 

 

1.Обновяване на материалната база на образователната инфраструктура 

2.Въвеждане на иновации в училищата 

3. Изграждане на инфраструктура за цифровизация на образованието 

 

Приоритет 2.2.: Предоставяне на качествени социални услуги и 

пълноценно социално включване 
 

М.2.2.1 Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на предоставяните услуги 
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Дейности: 

1.Създаване на нови интегрирани социални услуги в общността, съобразно потребностите 

на населението 

2.Разширяване и подобряване на дейността на Домашен социален патронаж 

М 2.2.2 Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация 

Дейности: 

1.Подпомагане на лица в риск от социално изключване чрез разширяване обхвата на 

услугата „Топъл обяд“ 

2.Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване  на пригодността за 

заетост на уязвимите групи чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран подход – 

рехабилитация, обучение, включване в заетост и др. 

3.Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания чрез интегрирани услуги 

като семейно консултиране, ранно детско развитие и др. 

4. Подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и на други уязвими групи 

чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл. към техните семейства 

5. Подпомагане на самотни и многодетни родители чрез улесняване достъпа им до пазара 

на труда и кариерното им развитие 

 

Приоритет 2.3 Достъпно здравеопазване с високо качество на 

предоставяните услуги 

М 2.3.1 Подобряване на достъпа и материалната обезпеченост на здравните и дентално-

медицински услуги на територията на общината 

Дейности: 

1.Обновяване и благоустрояване на обекти от здравната инфраструктура 

М 2.3.2 Разширяване на мрежата от здравни и интегрирани здравно-социални услуги в 

общината и повишаване на качеството им 

Дейности: 

1.Повишаване на здравната култура на населението и квалификацията на медицинските 

специалисти 

2.Привличане на здравни специалисти, които да практикуват на територията на 

общината 

3. Предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в населените места на 

общината 

4. Развитие на мрежа за прилагане на телемедицина за консултиране и проследяване на 

състоянието на пациенти в отдалечени от общинския център населени места 

 

Приоритет 2.4 Подкрепа, обновяване и популяризиране на културното 

наследство, културните институции и свързаните с тях дейности 
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М 2.4.1  Обновяване на обекти от културната инфраструктура. Консервация и реставрация 

на културни и исторически ценности 

 

Дейности: 

1.  Реконструкция, ремонт и поддръжка на материално-техническото състояние на 

сградния фонд на културните институции ; 

2. Консервация и реставрация на археологически и културни обекти на територията на 

общината 

3.Създаване на нова модерно оборудвана музейна експозиция към ИМ - Исперих  

 

М 2.4.2  Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и културните 

услуги 

 

Дейности: 

1. Съхраняване, опазване и експониране на недвижимо културно наследство чрез 

разработване на План за опазване и управление на АР „Сборяново“ 

2. Организиране на кампании и събития за популяризиране на културно-историческото 

наследство 

3. Създаване на Консултативен съвет към кмета на Община Исперих с участието на 

заинтересованите страни с цел опазване и популяризиране на културното наследство 

 

М 2.4.3  Подпомагане дейността на културните институции в общината   

 

 Дейности: 

1. Подкрепа за ИМ-Исперих при реализиране на дейности за популяризиране на културно-

историческото наследство; повишаване качеството на културния продукт чрез прилагане 

на модерни подходи за планиране и организация на експозициите 

2. Съдействие за възстановяване на Вятърната мелница край с.Белинци 

3. Подпомагане и стимулиране на читалищната дейност 

4. Стимулиране на самодейните състави към читалищата 

5. Подпомагане на читалищните настоятелства с експертна помощ за подготовка, 

разработване и изпълнение на проекти и реализиране на културните си календари 

6. Дигитализация на музейни и библиотечни фондове; 

7. Възстановяване на лятното кино в гр.Исперих  

 

Приоритет 2.5: Устойчиво развитие на физическото възпитание и 

спорта 

 
М 2.5.1. Подобряване на училищната спортна инфраструктура 

 

Дейности: 
Ремонт, реконструкция, изграждане на спортните съоръжения в училищата 

 

М 2.5.2. Създаване на благоприятни условия за развитие на спорта и популяризиране на 

физическата активност 

 

Дейности: 



147 
 
 

 

1.Поддържане на открити и закрити спортни площи, създаване на нови 

2.Подкрепа за спортните клубове в общината; 

3.Организиране и провеждане на спортни събития и мероприятия 

 

Приоритет 2.6  Повишаване потенциала на човешкия ресурс в публичния и 

неправителствения сектор за по-добро и ефективно административно 

обслужване и активиране на гражданското участие в обществения 

живот 

 
Мярка  2.6.1 Прилагане на съвременни технологии за архивиране и съхраняване на 

документацията в ОА – Исперих и кметствата и въвеждане на иновативни практики и 

стандарти във връзка с административното обслужване на гражданите и бизнеса 

 

Дейности: 
1.Предоставяне на нови електронни услуги за гражданите и бизнеса; 

2.Повишаване на ефективността на дейността чрез оптимизиране на системата за 

поддържане на документооборота в ОА- Исперих 

 

Мярка 2.6.2 Повишаване на мотивацията и професионалния капацитет на служителите в 

ОА и на общинските съветници в управлението, изпълнението, наблюдението и оценката на 

планови и стратегически документи за реализация на местните политики 

 

Дейности: 
1.Въвеждане на иновации в публичното управление и споделяне на добри практики чрез 

междуобщинско сътрудничество, провеждане на семинари и срещи;  

2.Привличане и задържане на млади специалисти в администрацията;  

3.Планиране на общи и специализирани обучения на служителите от ОА за повишаване на 

административния им капацитет, вкл. за работа с трудни граждани и хора с увреждания 

 

Мярка 2.6.3 Открита, прозрачна и гъвкава администрация, работеща в синхрон с 

гражданите и бизнеса 

 

Дейности: 
1.Информираност на обществото по всички важни въпроси, свързани с дейността на 

администрацията чрез сайта и фейсбук страницата на общината;  

2.Подобряване на функционалностите на сайта на община Исперих;  

3.Подобряване организацията на работа в ОА в съответствие с принципите за добро и 

прозрачно управление 

 

Мярка 2.6.4 Развитие на неправителствения сектор и стимулиране на гражданското участие 

за активно включване в обществения живот 

 

Дейности: 
1.Създаване на възможности за включване на НПО, неформални граждански обединения и 

бизнеса в инициативи за благоустрояване на междублокови пространства, почистване на 

замърсени райони в общината; 
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2. Взаимодействие със СНЦ „МИГ – Исперих“ за планиране на проекти с голяма 

обществена значимост 

 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на територията на община 

Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена околна среда 

       Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за 

отключване на специфичните потенциали на регионите и увеличаване на конкурентните им 

предимства. От друга страна те водят до повишаване на териториалното сближаване и 

постигане на по-балансиран растеж и възможност за осигуряване на равен достъп на всички 

жители, независимо от тяхното местожителство, до икономически и социални функции и 

услуги. 

 

Приоритет 3.1 Модернизиране на съществуващата инфраструктура на 

общината за подобряване на териториалната свързаност и достъп до 

обектите за публични услуги 

 
М 3.1.1  Поддържане и обновяване  на съществуващата пътна и улична мрежа 

 

Дейности 

1. Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІІ-ти клас 

2.Подобряване на мрежата от общински и местни пътища за осигуряване на достъп до 

туристически и исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и 

социални услуги в населените места 

3. Възстановяване и реконструкция на улични мрежи, изграждане и обособяване на 

обществени паркинги  

4. Изграждане на тротоари, пешеходни алеи и велоалеи в и между населените места в 

Общината 

М 3.1.2  Изграждане, възстановяване и поддържане на зони за обществен отдих и спорт в 

гр.Исперих и населените места на общината 

Дейности 

1.Създаване и благоустрояване на зони за спорт и отдих, паркове, зелени площи, площади, 

детски и спортни площадки за свободен достъп. 

2.Поддържане и Благоустройство на гробищни паркове 

Приоритет 3.2 Устойчива околна среда, опазване и възстановяване на 

природното наследство и биологичното разнообразие 

М 3.2.1  Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа 

Дейности 
1. Подобряване техническото състояние на водопроводните системи за подобряване на 

водоснабдяването и качествата на питейната вода в населените места на общината.; 

2. Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Исперих 
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Мярка 3.2.2  Подобряване на организацията и контрола по събиране на отпадъци, вкл. 

разделно събиране 

 

Дейности 

1.Оптимизиране системата за организирано сметосъбиране на смесен битов отпадък чрез 

закупуване на нови съдове за отпадъци и нова техника  

2. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло 

и метал от бита  

3.Недопускане на локални замърсявания. Контрол върху изхвърлянето на строителни 

отпадъци 

4.Изграждане на инфраструктура и система за събиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци 

5.Въвеждане на система за събиране на масово разпространени опасни отпадъци от 

домакинствата (лампи, батерии, акумулатори, електрически и електронни уреди и др. 

 

М 3.2.3 Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез ограничаване на вредните 

емисии 

Дейности 

1.Закупуване на почистваща техника за почистване и миене на улиците и поддържане на 

зелените площи 

2 Осигуряване на условия и насърчаване на пешеходното и велосипедното движение 

3. Засаждане на дървесна и храстова растителност 

4. Поетапно изваждане от употреба на отоплителните уреди на твърдо гориво 

 

М 3.2.4  Опазване идентичността на природното наследство и наследеното биологично 

разнообразие 

Дейности 

1.Разработване и актуализиране на план за управление на защитени територии и зони 

2. Предприемане на мерки по опазване и възстановяване на редки и застрашени 

растителни и животински видове, както и на ценни природни територии в общината 

3. Мерки за предотвратяване образуването на незаконни сметища 

4. Провеждане на кампании за почистване на локални замърсявания, обществени зелени 

площи, паркове, градинки и др. 

5. Поощряване на граждански инициативи, свързани с опазването на околната среда 

 

Приоритет 3.3.:  Повишаване на енергийната ефективност и дела на ВЕИ 

М 3.3.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради държавна или общинска 

собственост от публичната инфраструктура 

Дейности 



150 
 
 

 

1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на РС ПБЗН Исперих 

2. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на РПУ – Исперих 

3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Общинска администрация 

– Исперих 

4. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната 

инфраструктура 

5. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти от здравната 

инфраструктура 

6. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти от културната 

инфраструктура 

 

М 3.3.2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни многофамилни сград  

Дейности 

1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, конструктивно обновяване и 

подобряване на достъпа на хора с увреждания в многофамилни жилищни сгради  

М 3.3.3 Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на 

общината 

Дейности 

1.Въвеждане на интелигентни системи за улично осветление на територията на община 

Исперих 

М 3.3.4. Въвеждане на система от стандарти за планиране, контрол и мониторинг на 

енергийната ефективност 

Дейности 

1. Въвеждане на система от стандарти за енергийна ефективност и подобряване на 

системите за контрол и мониторинг на потреблението на енергия на сгради -общинска 

собственост 

М 3.3.5 Повишаване дела на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) на територията на 

общината 

Дейности 
1.Инсталиране на системи, използващи ВЕИ в сгради - общинска собственост 

2.Развитие на публично-частното партньорство в областта на предоставяне на 

енергоефективни услуги 

3.Насърчаване на зелените инвестиции и подкрепа за внедряване на енергийно ефективни 

практики и иновационни технологии в бизнеса 

 

Приоритет 3.4.: Развитие на териториалното сътрудничество  

М 3.4.1.Териториално сътрудничество в областта на културно-историческото и природно 

наследство 

Дейности 
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1.Интегрирани териториални инвестиции в общи продукти и услуги със съседни общини в 

областта на културно-историческото и природно наследство 

2. Съвместни инициативи за развитие на алтернативни форми на туризъм 

3.Разработване на междуобщински стратегии и програми за съвместни туристически 

дейности със съседни общини 

М 3.4.2. Обмяна на добри практики с общини за разширяване на междуобщинското 

сътрудничество 

Дейности 
1.Осъществяване на проекти за партньорство в рамките на програмите на ЕС 

М 3.4 3. Териториално сътрудничество в областта на опазване на околната среда и 

предоставянето на социални услуги 

Дейности 

1.Интегрирани териториални инвестиции в проекти за организиране и контрол по 

събирането и оползотворяване на отпадъци 

2. Интегрирани териториални инвестиции в проекти за предоставяне на социални услуги 

 

ЧАСТ III ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху икономическия 

растеж и трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към качеството на 

живот на местното население и гостите на Община Исперих, като дестинация, която 

отразява отношението към културно-историческото и природно наследство, към 

традициите, обичаите и съвременната култура. 

На ниво „дестинация‖, туризмът играе съществена роля за изграждането и 

утвърждаването на положителния имидж на Общината. 

Съгласно члл 12, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, кметът на Общината разработва 

Общинска програма за развитие на туризма.  

През м. юни 2014 г. в Община Исперих е разработена и приета Стратегия за развитие 

на туризма на територията на Общината за периода 2014 – 2020 г. 

1. Цели 

Целите за развитие на туризма, както и дейностите, предвидени за тяхното 

осъществяване в настоящия План за интегрирано развитие на Община Исперих за 

програмния период 2021-2027 г. са добра основа за изготвяне на нова Общинска програма за 

развитие на туризма, отговаряща на специалните изисквания на Закона за туризма. 

В Програмата за развитие на туризма на Община Исперих, в съответствие с настоящия 

План, следва да бъдат заложени цели за подобряване на условията за развитие на туризма на 

територията на Общината; да бъдат изградени и поддържани необходимите компоненти на 

обща и специализирана инфраструктура; да бъдат повишени качеството и разнообразието на 

предлаганите туристически продукти и услуги; да се провеждат информационни и рекламни 
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кампании, на местно и национално ниво, относно културно-историческото и природното 

наследство на територията на Община Исперих; увеличаване дела и качеството на 

специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност – 

културен /етнографски и поклоннически/, еко и селски туризъм, ловен туризъм и др.; 

създаване на условия за общ икономически, социален и културен растеж на Общината, 

основаващ се на съхраняването и опазването на културно-историческото и природното 

наследство, както и на възможности за разкриване на нови работни места и места за 

настаняване в сферата на туризма с оглед повишаване на благосъстоянието на местното 

население. Програмата, също така, следва да отчита и въздействието, значимостта и 

партньорството между всички заинтересовани страни – националната, регионалните и 

местните власти, бизнеса, неправителствените организации, местните общности и 

международните партньори. При нейното разработване следва да се изхожда от следните 

принципи: 

 Планиране на приоритети и мерки за постигане на трайна конкурентноспособност 

на Община Исперих като туристическа дестинация за срока на действие на 

Програмата за развитие на туризма и след нейното изтичане; 

 Използване на познати и доказани научни и емпирични способи за събиране и 

анализ на информация за състоянието на туризма на територията на Общината 

/туристически център/; 

 Търсене на възможности за създаване и развитие на туристически продукти, 

съобразени с местните традиции и култура, съобразно принципите, залегнали в 

националните и регионалните стратегии по туризъм; 

 Отчитане на идеите, очакванията и намеренията на всички заинтересовани 

страни; 

 Формулиране на ясни решения за постигане на набелязаните цели, съобразени с 

разполагаемите ресурси. 

 

2. Обобщена оценка на туристическия потенциал 

 

Географско положение 

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

Дунавската равнина. Общината се намира на важен кръстопът между градовете Разград и 

Силистра, Добрич и Русе и има удобно транспортно-географско положение от гледна точка 

на близостта си и с Варна, и Букурещ, където има международни летища, улесняващи 

пътникопотока и туристопотока на територията на Република България. 

Историко-географската област „Лудогорие―, позната до 1942 г. с името „Делиорман―, е 

преименувана на Полесие, но понеже не се възприема от населението от 1950 г. районът 

носи името Лудогорие (Дели орман - „луда гора‖). Община Исперих се намира в Разградска 

област и е втората по големина в областта.  

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

местността „Айорман‖ има останки от късноантично и средновековно селище. Град 
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Исперих е възникнал през 1545 г. на мястото на това средновековно селище. Под името 

Кеманлар се споменава в турски данъчен регистър от 1573 год. От 1934 г. 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. Най-големите села са 

Подайва и Китанчево. Най-малкото село пък е Конево. 

Община Исперих се състои от 24 населени места - гр. Исперих, с. Белинци, с. 

Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. 

Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък 

Поровец, с. Подайва, с. Печеница, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, 

с. Тодорово и с. Яким Груево, които с невероятната си природа и чист въздух са прекрасни 

места за културен, селски и екотуризъм. 

 

Предпоставки за селски, еко и ловен туризъм 

Релефът на Община Исперих е хълмисто равнинен. Климатичните фактори – 

температура, валежи, ветрове, влажност и други създават добри предпоставки за почивка и 

туризъм. За развитието на туризма в Общината е от голямо значение и липсата на сериозни 

замърсители в атмосферата. Чистият въздух в селата създава подходящи условия за 

развитие на селски и еко туризъм, тъй като са налице всички предпоставки за пълноценна 

почивка и възстановяване на хората от замърсяванията в големите градове. 

В близост до общинския център се намира и Държавно ловно стопанство „Воден – Ири 

Хисар―, което създава предпоставки за развитието на ловен туризъм. Ловно стопанство 

включва два ловно-технически участъка /ЛТУ/: 

 ЛТУ „Воден― с площ от 8127,6 ха, разположен на три общини – Разград, Завет и 

Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Воден―. 

 ЛТУ „Ири- Хисар― с площ от 6366,7 ха, също разположен на три общини – 

Главиница, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Ири Хисар―. 

На територията на ловното стопанство преобладават широколистните видове - цер, 

липа, благун, ясен, акация, габър, летен дъб. От иглолистните се срещат черен и бял бор – 

едва 0,5%. 

Интерес представлява и богатият дендропарк, разположен на около 600 дка площ. 

Неговото създаване е започнало още през 60-те години на миналия век, когато „Воден― още 

не е било ловно, а горско стопанство. За залесяването на парка с различни местни и чужди 

видове са използвали разсадници из цялата страна. Някои от най-атрактивните дървесни 

видове са гигантска секвоя, маклура, турска леска, червен дъб, кедри, лиственица, моливно 

дърво, копривка, китайски мехурник, каталпа и др., а от храсти и полухрасти: японска дюля, 

винка, махония, пълзяща хвойна, бодлива хвойна, кисел трън. 

На територията на Общината има и защитени зони и територии. Географското 

положение на Община Исперих и природните дадености създават предпоставки за 

разгръщане на активна стопанска дейност в сферата на туризма и развитие на ефективно 

сътрудничество на всички нива в областта и района. 

 

Предпоставки за културен туризъм  
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Развитието на инфраструктурата и туристическите обекти в Община Исперих може да 

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

Културно-историческо наследство: 

- Археологически резерват ―Сборяново‖; 

- Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО; 

- 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; 

- Демонстрационен обект „Свещоливница― с. „Свещари―    

- Вятърна мелница с. Белинци; 

- Панаир на царевицата. 

Запазеното културно-историческо наследство от древността е предпоставка за развитие на 

културния туризъм.  

 

 Предпоставки за спорт и рекреационен туризъм: 

 На територията на Община Исперих има достатъчно ресурси, които позволяват 

развитието на спортен и възстановителен туризъм. 

 

 Култура и традиции 

          В селските райони са запазени голяма част от традиционните местни бит и обичаи. 

Някои от тях са вкоренени в ежедневието и несъзнателно се практикуват чрез говора, 

поведението, ползването на уреди за работа и т.н.  

  Исторически музей гр. Исперих, заедно с читалищата, са основните институции, 

които съхраняват и популяризират културното наследство в общината. Публикациите във 

връзка с движимото и недвижимото културно наследство на територията на Археологически 

резерват „Сборяново― са изключително много. 

           Най-изявените форми на нематериално наследство на територията на общината са: 

    - Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;  

    - Музика, песни и танци; 

    - Кулинарни и етноложки традиции. 

    Eжегодно Общинският съвет на Община Исперих, по предложение на кмета на 

Общината, приема културен календар за събитията, които ще се проведат през съответната 

година с оглед обезпечаване тяхната реализация с необходимия финансов ресурс от 

общинския бюджет. 

 

3. Приоритетни действия за развитие на туризма 
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В стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие на Община Исперих са 

заложени следните приоритетни дейности, които следва да допринесат за развитието на 

туризма: 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и 

повишена конкурентноспособност на местната икономика 

Приоритет 1.4.:  Развитие на устойчив туризъм със запазени традиции, култура и 

културно-историческо наследство 

 

М 1.4.1. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни ресурси, 

природни и културни забележителности 

 

Дейности: 

1.  Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за 

съвместни туристически дейности 

2.  Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за популяризиране на общината като туристическа дестинация 

3. Активно промотиране  на туристическите обекти и продукти на общината, вкл. чрез 

участие в туристически борси и изложения и използване на нови методи с помощта на 

цифровите технологии 

 

М 1.4.2. Обновяване и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината 

 

Дейности: 

1.Изграждане на Туристически информационен център в гр. Исперих, който да поеме 

организацията по информационното обслужване на туристите и гостите на общината 

2. Насърчаване на частни инвеститори за изграждане на нови места за настаняване, къщи 

за гости и малки семейни хотели в близките до АР „Сборяново“ населени места 

3.Обособяване на екопътеки и веломаршрути 

М 1.4.3.   Подобряване на качеството на услугите, предлагани в туристическите обекти на 

територията на общината 

 

Дейности: 

1.Повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма 

2.Разработване и предлагане на нови атракции за привличане на повече туристи  

 

3.Експониране на културно-историческото наследство чрез нови методи и технологии 

като дигитализация и виртуални представяния 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на територията 

на община Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена 

околна среда 
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Приоритет 3.2 Устойчива околна среда, опазване и възстановяване на природното 

наследство и биологичното разнообразие 

М 3.2.4  Опазване идентичността на природното наследство и наследеното биологично 

разнообразие 

Дейности 

1.  Разработване и актуализиране на план за управление на защитени територии и зони 

2. Предприемане на мерки по опазване и възстановяване на редки и застрашени 

растителни и животински видове, както и на ценни природни територии в общината 

3. Мерки за предотвратяване образуването на незаконни сметища 

4. Провеждане на кампании за почистване на локални замърсявания, обществени зелени 

площи, паркове, градинки и др. 

5. Поощряване на граждански инициативи, свързани с опазването на околната среда 

 

Приоритет 3.4.: Развитие на териториалното сътрудничество  

М 3.4.1.Териториално сътрудничество в областта на културно-историческото и природно 

наследство 

Дейности 

1.Интегрирани териториални инвестиции в общи продукти и услуги със съседни общини в 

областта на културно-историческото и природно наследство 

2. Съвместни инициативи за развитие на алтернативни форми на туризъм 

3.Разработване на междуобщински стратегии и програми за съвместни туристически 

дейности със съседни общини 

 

 

ЧАСТ IV. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ, ПАРТНЬОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:  

       Един от основните принципи, на които се основава провеждането на политиката за 

регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на принципа на 

партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите решения и 

планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната реализация. Основната цел на 

прилагането на информираност и публичност във връзка с ПИРО е повишаване 

обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при прилагане на мерките за 

регионално развитие. Заедно с това публичните консултации повишават обществената 

ангажираност и съпричастност на местните общности и на всички заинтересовани страни и 

подпомагат процеса на събиране на ценна информация за вземане на правилни решения. 

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО имат Кмета на Общината 

и Общинския съвет в съответствие със своите компетенции. Във всички етапи на 

разработване и прилагане участват, и отговорностите се разпределят между всички групи 
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партньори: административни структури местната власт, икономически и социални 

партньори, НПО, граждански сдружения, широката общественост. В зависимост от етапа, 

нивото на съучастие се проявява в различна степен. При взаимодействие между целевите 

групи бяха прилагани всички приети форми на взаимодействие: информиране, консултиране 

и съгласуваност, ангажираност и активно участие. При съвместната работа беше 

стимулиран подходът „отдолу - нагоре‖ при идентифициране на нуждите, потенциала за 

развитие и възможните решения. Определянето на целите на ПИРО и на мерките, чрез които 

ще се реализират тези цели, бяха планирани с активното участие на всички партньори и 

заинтересовани страни. Тяхното участие бе потвърдено и с отговори по предварително 

разработена анкета, публично достъпна на сайта на община Исперих. Използвани бяха и 

други методи и подходи в процеса на публични консултации, като груповата експертна 

оценка, мозъчната атака, социологически методи и подходи за интервюиране на важни 

участници в развитието на Общината. Приложени са препоръчани в документите на 

международни организации (Обединените нации, Европейската комисия и др.) основни 

принципи за представителност, равнопоставеност, баланс на представителите, повишена 

култура на диалог, информиране за резултатите от участието. Целта на консултациите е 

актуализиране на наличните данни, необходими за разработването на ПИРО и информиране 

на всички заинтересовани страни. Етапите, през които преминава този процес, следват 

указанията на ЕК и са обобщени в 6 стъпки:  

       Предварително планиране на консултациите: Тази дейност е елемент от 

подготовката на Техническото предложение, съгласувана е с Възложителя и е отразена в 

придружаващите документи по изпълнение на обществената поръчка, включително и във 

Времевия план-график.  

       Идентифициране на заинтересовани участници: Изготвен е списък на групите от 

заинтересовани страни, който е допълнен по предложение на Общинска администрация с 

представителите на бизнеса и НПО. Идентифицирането на заинтересованите страни 

обхваща представителите на трите групи заинтересовани страни:  

      а) институции, фирми и общности, пряко засегнати от развитието на планираните 

дейности в ПИРО или които с дейността си могат да повлияят върху развитието на 

общината;  

      б) притежаващите информация, ресурси и компетенции и ангажираните в поддържането 

на информацията, необходима за разработването на ПИРО; и 

      в) участниците в изпълнението и контрола по прилагането на ПИРО. Участниците от 

тези три групи са систематизирани и в зависимост от йерархичното ниво, което 

представляват в етапите на разработване, обсъждане, прилагане и контрол на ПИРО и 

процеса на публични консултации – национално, регионално и местно (областно и 

общинско).  

      Подготовка на документи за консултации: За всеки етап от разработването и 

обсъждането на ПИРО за процеса на публични консултации са подготвени и представени 

различни материали – презентации, извадки от систематизирани визия, стратегически цели 

и приоритети, работна версия на документа и др.  
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      Избор на подходящи инструменти и провеждане на консултации: Инструментите за 

публични консултации са съобразени с характера на документа, неговия пилотен характер 

за Република България и региона и изводите от досегашната практика по обсъждане на 

стратегически документи от национално, регионално и местно ниво. Избраните подходи, 

методи и процедури са променени в процеса на работа поради обявеното извънредно 

положение в страната. Значителна част от срещите на място в процеса на публичните 

консултации са подменени с дистанционен обмен на становища и предложения със 

съдействието на представителите на Общинска администрация, за да може да се включат и 

представители на всички заинтересовани.  

      Анализ на получените коментари, предложения и информация и тяхното 

отразяване във финалната версия на ПИРО: Получените становища и предложения са 

отразени в три етапа – като част от предварителните съгласувателни процедури с 

държавните институции и техните структури, като част от публичните консултации.  

      Осигуряване на обратна връзка към заинтересованите и активни участници:                 

Независимо от обявеното в страната извънредно положение, директна обратна връзка по 

електронен път или по телефон е осъществена във всички случаи, в които има предоставени 

координати за контакт. В останалите случаи резултатите от проведените консултации, 

систематизирането на постъпилите становища и мотивите за тяхното приемане или 

отхвърляне, както и начините на отразяването им в окончателната версия на ПИРО става 

посредством възприетата форма.  

 

Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при разработването на 

ПИРО: 

      В хода на разработване на ПИРО бяха проведени обсъждания със заинтересованите 

страни по предварително заявен и съгласуван със заинтересованите страни график. В хода 

на дискусията по време на заседанията участваха широк кръг заинтересовани страни. Бяха 

направени коментари и предложения с препоръки към окончателните документи. Бяха 

отчетени и конкретни стъпки за напредък в разработките. Проблемите за развитието на 

общината, нейния потенциал и стратегическите цели на ПИРО бяха обсъдени на 

допълнително разширено заседание с представители на общинска администрация. 

Допълнително, чрез Сайта на Общината бяха събрани становища и предложения от 

различни институции и заинтересовани страни. Те са систематизирани, обсъдени с 

експертите в екипа по разработването на ПИРО и най-подходящите от тях са отразени в 

окончателната версия на документа. Приоритизирането на постъпилите предложения е 

извършено на базата на експертна оценка и въз основа на критерии, които отразяват 

значимостта на идеята/проекта за развитието на общината; инвестиционния интерес, който е 

предпоставка за интегриране на инвестициите; икономическия принос в създаването на нови 

работни места и подкрепата за технологично обновяване и иновативни решения и 

производства; обществената приемливост и подкрепата от местните общности; степента на 

развитие на идеята и проектната готовност; очакваните положителни въздействия върху 

други инициативи, добавената стойност и синергия. Получените в хода на проведените 
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обществени консултации предложения и мнения на представителите на заинтересованите 

страни и гражданските сдружения съдействаха за подобряване качеството на документа и 

обогатяване на предвидените дейности за постигане целите на ПИРО.  

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати: 

      Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са годишните 

доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на периода на 

действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и обсъдени при 

спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на 

партньорства и осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп всички на страницата на 

общината в интернет. В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече 

ефективни партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите 

цели по максимално ефективен и ефикасен начин.  

       Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 

ще се разгледа както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в процеса на изпълнението 

му.  

       Изградената система за координация на основата на ефективни партньорства и широка 

информираност и публичност на действията, включително за оперативните програми, 

действащи за общината и на територията на региона, има ключова роля за изпълнението на 

ПИРО.  

       Действията на партньорите са важен фактор за интегриране на глобалните екологични 

въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от климатичните 

промени и постигане на климатична сигурност. В етапите на наблюдение и оценка на ПИРО 

е от особена важност активното участие на местните и регионалните екологични власти за 

своевременно координиране и комуникиране при разрешаване на потенциални 

„конфликти― между развитието и околната среда, при запазване на равновесието в 

екосистемите. Предпоставка за устойчиво развитие е и възможността за създаване на 

форуми за „нов диалог‖, консултации и ясни механизми за комбинирането на становищата 

на всички консултирани.  

       За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на партньорското 

участие могат да бъдат използвани следните инструменти: съвещаване чрез електронна 

поща и интерактивна електронна страница; напечатани брошури, обобщаващи целта и 

приоритетите на ПИРО, източници на информация и полезни контакти при прилагането на 

плана; провеждане на мероприятия, за да се представи процесът на изпълнение на ПИРО на 

партньорите, и други.  

       Поради непредвидените ограничителни мерки за провеждане на обществени 

обсъждания по време на извънредното положение са предвидени допълнителни 

възможности за обсъждане на приоритизираните конкретни предложения със съдействието 

на Общинска администрация. 
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ЧАСТ  V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ 

НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ 

          Приоритетните зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) на 

територията на общината се определят на база на резултатите от социално-икономическия 

анализ и анализа на силните и слабите страни, както и на потенциалите за развитие. В тези 

зони основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, проектите и дейностите 

предвидени в програмата за реализация на ПИРО.  

         Зона за прилагане на интегриран подход/въздействие е пространствено обособена 

територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или 

етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. Зоните 

за въздействие се определят на базата на общи характеристики на определена територия 

и/или общи проблеми или потенциали за развитие.  

         Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с 

конкретно функционално предназначение (например зони с преобладаващи 

административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за 

отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и 

т.н.), така и други специфични обособени територии с идентични характеристики или 

собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни 

общини). 

          За община Исперих са препоръчителни зони за въздействие със специфични 

характеристики, които могат да представляват градски по своята същност зони (т.е. да 

включват територии от урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални 

зони в град Исперих), но могат да се отнасят и до всеки вид населено място или част от 

територията на общината, както и да включват части от съседни общини, при необходимост.  

          Определянето на зоните за въздействие на ПИРО е пряко обвързано с Общия 

устройствен план на община Исперих (ОУПО) и отредените в него територии за 

приоритетна реализация. 

 

Зони за прилагане на интегриран подход 

 

1. ЗОНА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ 

Обхваща административни и делови сгради, социални, просветни, учебни, културни, 

религиозни и др. обществени дейности, търговски и други обслужващи сгради и комплекси, 

хотели и заведения за хранене и развлечения, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 

предназначение и др. 

За да се постигне балансирано териториално развитие на община Исперих, в тези 

административни зони трябва да се инвестира за подобряване на инфраструктурата и 

развитие на обслужващите функции и обществени услуги, интегрирано с технологично 

обновяване, модерно оборудване, компютъризация, подобряване на образователното 

равнище и квалификацията на човешките ресурси и разширяване на достъпа до он-лайн 

услуги. 
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           Инвестициите в тази зона ще повлияят положително на населението на цялата 

община, приоритетно на град Исперих, включващо почти 40 % от населението на общината. 

В резултат на мерките, заложени в ПИРО те ще получат по-качествена среда на обитаване и 

ще имат достъп до по-добри административни, образователни, здравни, социални и 

културни услуги. 

2. БИЗНЕС ЗОНА (ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ) 

          Обхваща територии - бившите стопански дворове, производствено-складови и 

обществено-обслужващи терени. Като цяло тези зони са с производствено-обслужваща 

функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси, 

спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване,  търговия, 

предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

          Тези територии са с възможност за създаване на логистични центрове, предвид 

локацията си – в непосредствена близост до границите на населените места, по протежение 

на главни пътища, в близост до железопътната инфраструктура. С обособяването на 

територии с режим на допустима смяна на предназначението в Смесена обществено-

обслужваща производствено - складова устройствена зона, се дава заявка за привличане на 

инвеститорски интерес, респективно развитие на икономиката, повишаване на трудовата 

заетост. Такива са териториите в населените места Исперих, Малък Поровец, Делчево и 

Яким Груево. 

         За развитие на тази зона са необходими подходящи мерки за насърчаване на 

инвестициите и привличане на инвеститори за изграждане на техническата инфраструктура 

и обособяване на подходящи терени за производствени и складови дейности. 

3. ЗОНА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СПОРТ И ОТДИХ 

           Зоните за озеленяване, туризъм, спорт и отдих се разполагат в населените места и в 

крайселищните им територии. Обекти за спорт и атракции, освен в тези територии, могат да 

се разполагат също и в териториите за жилищни функции, озеленени територии и територии 

за рекреационни дейности. Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч. 

всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, 

гробищни паркове, защитни насаждения и разсадници. 

           Спортните съоръжения и обекти, както и детските площадки на територията на 

общината са недостатъчни. Има нужда от обновяване на съществуващите и изграждане на 

нови. Изградените съоръжения за игра и спорт на открито в обществените зелени 

пространства в населените места се нуждаят от ремонт и привеждане в съответствие с 

нормативните изисквания. 

           Градският стадион, общинска собственост, включващ: стадион с футболен терен, 

лекоатлетическа писта, съблекални и зрителна зона се нуждае от реконструкция и 

модернизация. Спортният комплекс се използва за масова физкултура и спорт; за 

тренировъчна дейност на спортни клубове; за провеждане на спортни мероприятия; за 
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тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците. 

           Предвиждат се инвестиции за цялостно модернизиране и обновяване на комплекса, 

вкл. и обособяване на мултифункционална площадка за три вида спорт. В гр. Исперих и в 

още две села ще се изградят фитнес площадки на открито. Цялостно ще се обнови 

Спортната зала в гр.Исперих, където ще се оборудва фитнес зала на закрито. Ще се увеличат 

площите с детски съоръжения и места за отдих на територията на цялата община. 

           В ОУП на община Исперих е заложено обособяването на зона Ваканционно селище, 

което е свързано, както със съществуващи терени с рекреационни функции, така и с 

наличието на привлекателни територии за развитие на такъв вид дейност. Новообособени са 

зони за ваканционно селище в близост до водните площи на селата Малък Поровец и Голям 

Поровец.  

           В обхвата на зоната могат да се изграждат: 

1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 

санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; 

2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 

3. сгради за обществено - обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за 

хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и 

др.п.; 

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни басейни, 

пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, хоби-

ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 

6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и 

площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени 

пристанища и др.п.; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, ремонтни 

работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, мрежи на 

техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, помпени 

станции, пречиствателни станции и пр. 

4. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ И НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

         Община Исперих разполага с богат ресурс и дадености за развитие на културно-

исторически, поклоннически, ловен, екологичен и селски туризъм. За съжаление отрасъл 

туризъм все още се нуждае от допълнителни стимули, изграждане на нови места за 

настаняване, на нови атракции в селата около АР „Сборяново― и в самия резерват, и най-

вече маркетинг и реклама за привличане на повече туристи, включително чуждестранни. 

         Броят и капацитета на местата за настаняване като цяло е незначителен и 
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възпрепятства бъдещото развитие на туризма в общината през следващите години въпреки 

изключителните дадености. 

        Развитие на община Исперих като проспериращ туристически район с национално 

значение, разнообразявайки туристическия престой на посетителите, като им се предлагат 

уикенд почивки, екскурзии и атракции на база на местните ресурси и потенциал. 

        Стимулиране на разнообразяването на предлагания туристически продукт, чрез 

развитието на селски, познавателен, културен, спортен, ловен и други форми на туризъм. 

Интеграция на туристическите дейности със селскостопанската, промишлената и 

занаятчийската продукция в общината. Развитие на системата от пешеходни, велосипедни, 

културни и други маршрути в общинската територия. Изграждане на допълнителни 

атракциони. Създаване на Туристически информационен център в гр. Исперих като изходен 

пункт за предоставяне и разпространение на комплексна информация за възможностите за 

туризъм и отдих в общината. Подобряване на туристическата инфраструктура и създаване 

на нови места за настаняване и подслон. Създаване и промотиране на интегриран местен 

туристически продукт. 

        В рамките на тази зона предвиждаме и една специфична зона за въздействие - 

Археологически резерват „Сборяново“ край с. Свещари 

        Границата на резервата е определена на база Заповед №РД9Р-30/28.06.2019 г. на 

Министъра на културата, с която се актуализират режимите на опазване – териториален 

обхват, граници и предписания, както и се променя името му в „Археологически резерват 

„Сборяново―.  

         Във връзка с първостепенното значение на резеравта за устойчивото развитие на 

живота и икономиката в общината се залага изключително много на усвояването на 

туристическия потенциал на АР ―Сборяново― и въвеждане на ефективен модел на 

управлението му. За целта ще са необходими сериозни инвестиции за изпълнение на 

цялостен проект за развитие на Археологически резерват „Сборяново―, който да включва 

следните дейности: 

 Разработване на План за опазване и управление на резервата,  

 Съгласно договорените параметри между Община Исперих и Регионалния фонд за 

градско развитие АД, между 15% и 30% от общото финансиране могат да бъдат използвани 

от Общината или от частни инвеститори за осигуряване на места за престой и храна на 

туристи. В процес на разработване са проект за реконструкция на съществуващ на 

територията на резервата бивш пионерски лагер и частен проект за изграждане на хотел, 

който се намира извън рамките на защитената територия на 5 км разстояние от Свещарската 

гробница, където освен туристически групи да могат да пребивават и археолозите, 

проучващи резервата. 

 Разработване на Ландшафтноустройствен план и програма за поддържащи, опазващи 

и възстановителни дейности. 
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 Реализиране на приоритетни двйности, които ще бъдат определени в Плана за 

опазване и управление на резервата, включително: 

- Изготвяне на Планово задание за Специализиран подробен устройствен план (СПУП) 

на Резервата – ще бъдат събрани всички налични документи и материали от Общини, 

Музеи, Министерства и др. 

- Изработване на Специализирана устройствена схема (СУС) – проучване на 

сакралната инфраструктура и на Историческия и Културен ландшафт, мрежата от налични и 

потенциални Културни маршрути, инфраструктура – обслужваща, информационна и 

насочваща. 

- Изработване на СПУП за Резервата и Охранителната му зона. 

- Ремонт на пътна инфраструктура. 

- Развитие на туристическа и дребномащабна техническа инфраструктура. 

- Реставрация и консервация на Тракийски град 

- Реставрация, консервация и експониране  на тракийски гробници под Могила 12 и 

Могила 13,  

- Експониране на Могила с келтска колесница,  

- Експониране на Могила с олтар.  

- Ремонт на защитната сграда и насип на Тракийска царска гробница край с.Свещари. 

        Община Исперих не разполага с необходимия финансов ресурс за реализирането на по-

горе описаните дейности, затова ще се търсят възможностите на европейското финансиране, 

финансовите инструменти, републикански бюджет и не на последно място частни 

инвестиции. 

Оси на урбанистичното развитие в община Исперих 

       Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., 

актуализирана през 2019 г., разглежда предложението за развитието на транспортните 

мрежи в Република България по модел „решетка―. Според концепцията, този тип 

транспортни мрежи са свързани с най-важните оси от Трансевропейската транспортна 

мрежа (ТЕМ-Т) и връзките със съседните държави и региони, както и направленията на 

Общоевропейски коридори, които не са покрити от главните оси и някои допълнителни 

връзки. При реализиране на тези приоритети, националната транспортна мрежа ще има по-

рационална пространствена организация, осигуряваща връзки между различни европейски 

страни през територията на страната, връзки със съседни страни и между основните 

урбанизационни центрове. Постигането на желан модел на пространствена организация и 

йерархизация в структурата на системата от населени места до голяма степен ще се 

обуславя от пространствената организация и функционирането на транспортната 

инфраструктура, пряко пренасяща интензивни потоци от хора, стоки и услуги между 

отделните центрове на селищната мрежа. Съответствието между ранга на урбанизационните 

центрове и функциите им в структурата на селищната мрежа и степента на транспортно им 

обслужване, е предпоставка за устойчивото функциониране на този модел. От особена 
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важност за функционирането на полицентричния модел се явява пътната инфраструктура с 

регионално и местно значение, която допълва функциите на пътната мрежа с национално 

значение.  

       Основните и второстепенни оси на развитие на територията се формират от 

трансевропейската транспортна мрежа и транспортните мрежи от национално значение. Те 

осигуряват връзките между урбанистичните центрове в страната, както и връзките с други 

европейски центрове.  

       През територията на Област Разград преминават две от основните транспортни трасета 

за България от национално значение - Русе - Разград - Шумен - Варна и Русе - Разград - 

Шумен - Ямбол. Те формират главната урбанистична ос на Община Исперих. 

       Като второстепенни урбанистични оси, се явяват трасетата /предимно второстепенни 

пътища/, както следва: през община Разград - до София; през община Завет - до Русе; през 

община Дулово - до Силистра и Добрич и през община Венец - до Варна и Южна България.  

       Главната ос на Община Исперих е гръбнакът на Концепцията за пространствено 

развитие. Тя обединява разширението на съществуващите производства и развитието на 

нови складови функции, както и развитието в сферата на селското стопанство. Вторичната 

ос на развитие преминава през бъдещите смесени многофункционални зони на Общината.  

 

ЧАСТ VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

       При разработване на стратегическата част на ПИРО е използван интегриран подход за 

планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, който изисква целите 

и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, 

условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от населени места 

и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни 

дейности и др.), залегнали в устройствените планове за развитие на територията. 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите за 

развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност 

на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира 

възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за 

изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са мерките и 

проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, 

обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово 

управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща 

комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, 

публично-частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от други 

източници. Идентифицирани са и мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим 

финансов ресурс. 

Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализация на плана:  

       Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена на 
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базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран подход на 

развитие на общинската територия е идентифицирана най-подходящата комбинация от 

ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено 

за осъществяване на конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за 

реализация, в която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните финансови 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 

индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на ПИРО.  

       Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на 

действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 

прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.  

       Основа за прилагане на подхода за интегрирано териториално развитие/инвестиции в 

регионите за планиране от ниво 2 са интегрираните териториални стратегии за развитие на 

регионите от ниво 2 (2021-2027г.).  

       В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към 

подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към интегрирани 

териториални инвестиции. 

        Мерките, които ще получат подкрепа в рамките на тази област на въздействие, ще 

бъдат определени на базата на целите, приоритетите, мерките и дейностите, заложени в 

стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво регион за 

планиране на Северен централен район (Интегрираните териториални стратегии за развитие 

на регионите за планиране ниво 2), както и на база на картиране на нуждите на национално 

ниво по отношение на секторните политики, изготвяно от отговорните за разработването им 

държавни институции и агенции.  

       Стратегическо планиране на мерки, отчитащи местните специфики в различни сектори 

на икономиката, както и създаване и/или подобряване на нормативните условия за 

осигуряване на зелена инфраструктура и подобряване на правилата и нормите за 

проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните 

системи.  

       Ще се подкрепят мерки, свързани с насърчаване на безопасна, здравословна, 

приобщаваща и сигурна среда в населените места. Неправителственият сектор и местните 

общности ще бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на местните политики. 

Ще се разшири междуобщинското сътрудничество, както и ПЧП за съвместно изпълнение 

на инфраструктурни, социални и културни проекти, както и за улесняване и подкрепа на 

контактите и инициативите на местния бизнес.  

       Планът за интегрирано развитие на Община Исперих е разработен и се предвижда да 

бъде прилаган като част от общата система от стратегически документи, установена със 

законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. 

Чрез прилагането на единен поход на планиране и реализиране, взаимна обвързаност и 

йерархична съподчиненост на системата от документи за стратегическо планиране на 
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регионалното и пространственото развитие, чрез използването на механизми за широко 

партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското 

общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим 

ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 

 

Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А):  

       Списъкът с проекти, които са от голяма важност за развитието на общината и за 

постигане целите на плана е неразделна част от програмата за реализация. Тъй като 

проектите по своята същност могат да представляват мерки или част от мерки за реализация 

на отделните приоритети, включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки 

могат да фигурират и в Приложение №1. Условието за включване на конкретни проектни 

идеи по дадена мярка в Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са 

преценили, че съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва 

да бъде реализиран приоритетно и съответният проект да има известна степен на проектна 

готовност. 

Индикативна финансова таблица: 

        Индикативната финансова таблица /Приложение № 2/ представлява обща оценка на 

необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка 

на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в 

местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, 

подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за реализацията на плана включват 

всички планирани средства за реализацията на идентифицираните за развитието на 

общината мерки и проектни идеи. В този смисъл индикативната финансова таблица включва 

в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси /собствени и привлечени/ за 

инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии 

/трансфери/ или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат 

реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 

2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО.  

       Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ПИРО /2021-2027 г./ на 

Община Исперих представлява експертна оценка за общата финансова рамка, която се 

предвижда да бъде изпълнена като предпоставка за постигане на поставените стратегически 

приоритети и специфични цели за развитие към края на периода. Макар и само 

индикативна, тя обективизира необходимите ресурси за реализация стратегическите 

приоритети и цели на стратегията. Финансовата рамка е и условие за мобилизиране на 

всички възможни източници на финансиране – средства от фондове на Европейския съюз, 

национален и общински бюджети, допълнителни ресурси от други източници – публични и 

частни. Тя е ориентирана към насочването на външните и вътрешните инвеститори към 

избраните приоритетни области, които ще получават публично финансиране и по този 

начин ще се създаде по- благоприятна бизнес среда в съответните сектори. Средствата са 

прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на подобни източници, както и на 
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базата на потенциално необходимия и реалистично достъпния наличен ресурс. Те могат да 

се отчетат, като умерено оптимистични.  

       Източниците на финансиране на ПИРО 2021-2027 г. ще бъдат: 

1) Собствени средства от общински бюджет (СБ) 

2) Републикански бюджет, вкл. целеви субсидии (РБ) 

3) Проекти, финансирани по различните Оперативни програми, действащи за периода 

2014 -2020, вкл. такива в изпълнение, което ще завърши след 01.01.2021г. 

4) Европейски структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ) за периода 2021- 2027, в 

т.ч. 

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 

Програма Региони в развитие 2021-2027 (ПРР) 

Програма Околна среда 2021-2027 (ПОС) 

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021- 2027 (ПКИП) 

Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР) 

Програма за образование 2021-2027 (ПО) 

Водено от общностите местно развитие (чрез МИГ) 2021-2023 и последващ период 

(ВОМР) 

Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ) 

Програми за Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) 

Хоризонтални програми на ЕС, като Еразъм, Лайф и др. (ХП) 

5) План за възстановяване и устойчивост, в т.ч. Фонд Декарбонизация (ПВУ) 

6) Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) 

7) Национални програми (НДЕФ, Красива България, ПУДООС, АЗ, МОН и др.) – (НП) 

8) Кредити/финансови инструменти на публични и частни юридически лица (Кт) 

       С оглед на периода, в който ПИРО е изготвен, списъкът с потенциални източници на 

финансиране е възможно най-изчерпателен, но е възможно да бъде допълнен и с други 

източници, особено при промяна на политиката на Европейско или национално ниво, и при 

създаването на нови механизми или структури зафинансиране / секторно въздействие. 

        Пандемията COVID-19 ще даде своето отражение върху бюджета на ЕС, националния и 

общински такива, поне в рамките на първите две години от новия програмен период.  

Финансово разпределение по Стратегически цели 

Период: 

2021-2027 

Общинс

ки 

бюджет 

(в 

хил.лв.) 

Отн 

дял 

(в %.) 

Републи

кански 

бюджет 

(в 

хил.лв.) 

Отн. 

дял 

(в %) 

Средств

а от ЕС 

(в 

хил.лв.) 

Отн. 

дял. 

(в %) 

Друг

и 

изто

чниц

и (в 

хил.л

в.) 

Отн. 

дял 

(в %) 

Общо (в 

хил.лв.) 

Общо 

отн. 

дял (в 

%) 

СТРАТЕГИ

ЧЕСКА 

ЦЕЛ 1 

85 0,5 390 2.5 11780 77 3100 20 15355 100 

СТРАТЕГИ

ЧЕСКА 
1625 11.3 3225 23 9400 65 100 0,7 14350 100 
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ЦЕЛ 2 

СТРАТЕГИ

ЧЕСКА 

ЦЕЛ 3 

3250 7,5 5950 13,5 35000 79 0 0 44200 100 

ОБЩО: 4960 6,43 9565 13 56180 73,67 3200 6,9 73905 100 

 

       Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 

включително по отделните стратегически цели, е индикативна и може да претърпи корекции 

в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените 

в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на 

предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на 

аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

         Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. 

 

ЧАСТ VII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ 

ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

       Страната ни се намира в един от регионите, които са особено уязвими към изменението 

на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и от 

нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития, като 

суши и наводнения. 

       Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат да доведат 

до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи икономическия 

растеж и просперитета, както на национално, така и на трансгранично равнище. 

Изменението на климата вероятно ще увеличи честотата и величината на екстремните 

метеорологични явления, като се очаква през следващите десетилетия в страната средната 

годишна температура на въздуха да се увеличи и да се променят типовете валежи. Най-често 

срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни валежи и температури, 

бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Броят на смъртните случаи и жертвите, 

дължащи се на природни бедствия, е значителен, което показва уязвимост към 

метеорологичните условия и климата.  

       Уязвимостта на населението и икономиката на България към въздействията на 

климатичните промени се усилва от относително високата степен на бедност в най-

засегнатите райони, продължаващата концентрация на населението на страната в няколко 

индустриални и градски района и различните последици от прехода от държавно-

контролирана икономика към свободна пазарна икономика. Все повече доказателства сочат, 

че икономическите загуби от бедствия, свързани с метеорологични и климатични условия, 

също нарастват.  
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       При разработването на ПИРО за периода 2021-2027 г. е взето под внимание Национална 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие към нея, приети с 

Решение на МС № 621 25 октомври 2019 г. Рамковият документ цели да очертае 

стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на 

климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г., да дефинира възможни 

мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за подобряване 

капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към 

неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на 

климата. В Плана за действие са предложени конкретни дейности по сектори, като е 

включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение, отговорни 

институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в ПИРО. 

       Изготвянето на ПИРО е съобразено с Плана за управление на речните басейни в 

Дунавски РБУ 2016-2021 г. и с програмите от мерки в плановете за управление на риска от 

наводнения към Басейнова дирекция „Дунавски район―, както и да се осигури 

съгласуваност с всички други приложими планове и програми в областта на опазването на 

околната среда или адаптацията към изменението на климата, разработени на национално, 

областно или общинско ниво. Екологичната проблематика са неразделна част от 

формулираните цели и приоритети и имат конкретен израз в мерките, включени в 

програмата за реализация.  

       В Програмата за реализация на ПИРО са формулирани мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена 

спецификата на територията. Изпълнението на тези мерки следва да бъде както ресурсно 

обезпечено, така и обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка на напредъка 

за периода на действие на съответния стратегически документ (или при извършване на 

междинна оценка, актуализация и др.). 

       Конкретните предизвикателства, произтичащи от изменението на климата, пред които 

са изправени секторите в България, са за селското стопанство, биологичното разнообразие и 

екосистемите (БРиЕС), енергетиката, горското стопанство, здравеопазването, транспорта, 

туризма, градската среда и управлението на водните ресурси.  

Сектор „Селско стопанство‖ 

       Като цяло, страната в по-голямата си част има характера на селските райони и въпреки 

че са богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски доходи, ограничени 

възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на бедност (по-голямата 

част от селското население е в риск от бедност или социално изключване) и произтичащо от 

всичко това задълбочаване на разделението между градските и селските райони по 

отношение на социалния статус и стандарта на живот. Изменението на климата ще бъде 

важен фактор за бъдещото развитие на българското селско стопанство; първите негативни 

въздействия вече са реалност- подълги засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и 

наводнения. Екстремните метеорологични явления и постепенните климатични промени 

могат да окажат силно въздействие върху добивите и качеството на продукцията. Секторът 

на селското стопанство е силно уязвим от въздействието на изменението на климата като 
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източник на адекватна храна, стълб за икономически растеж, доставчик на екосистемни 

услуги и на поминък за селското население.  

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми‖ 

       Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични явления се 

очаква да окажат въздействие на всички нива на БРиЕС. Климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие: генетично, видово и екосистемно.  

Сектор „Енергетика‖ 

       Екстремните промени в климата представлява значителен проблем за енергийната 

сигурност не само поради прякото въздействие върху инфраструктурата и 

енергоразпределението, но и поради последващото въздействие върху други сектори и 

области, вкл. продоволствената сигурност и здравето. Тенденциите в сектор „Енергетика‖ с 

хоризонт 2030 г. са: нисковъглеродна енергетика, която се постига посреством извеждането 

от експоатация на въглищните централи; реализация на инвестиционни намерения за 

изграждане на нова атомна електроцентрала или на нова заместваща мощност на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй‖; изграждане на газови централи; активно оползотворяване 

на енергията от възобновяеми източници, като първичен енергиен източник за 

производството на електрическа и/ или топлинна енергия и на енергия за охлаждане; 

насърчаване използването на водород за енергийни цели. 

Сектор „Гори‖ 

       Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, по-

топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър сняг и 

натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще увеличат 

атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще причинят 

сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще те може да 

допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване способността на горите да 

фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот в България чрез намаляване 

възможностите за изпълняване на ценни екосистемни услуги.  

Сектор „Човешко здраве‖ 

       Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични прояви, 

свързани с изменението на климата. Климатичните промени в България се проявяват чрез 

повишаване на средните годишни температури на въздуха и водата, увеличаване на 

горещите и студени вълни, промяна в режима на годишните валежи, нарастване броя на 

интензивните валежи, увеличаване на екстремните метеорологични явления (ветрове, 

циклони, наводнения и суши) и промени в интензитета на ултравиолетовото (UV) 

излъчване. Всички тези промени засягат здравето по сложен и индивидуален начин, в 

зависимост от различните социалноикономически, здравни, лични и други фактори. 

изменението на климата върху здравето могат да бъдат диференцирани в следните групи: 

заболяемост и смъртност, свързани с топлината; заболяемост и смъртност, свързани с 

екстремни метеорологични условия; сърдечносъдови заболявания, включително инсулти, 
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астма, респираторни алергии и заболявания на дихателните пътища; болести, причинени от 

храна и хранителни фактори; заболявания, свързани с водата; психично здраве и свързани 

със стреса разстройства, неврологични заболявания и нарушения. Въздействията върху 

здравето, свързани с климата, засягат непропорционално поуязвимите групи от населението, 

по-специално деца и възрастни, хора с хронични заболявания, хора с нисък социално-

икономически статус, живеещите в бедност и тези с вредни навици (употреба на алкохол, 

наркотици и тютюн). Сериозността на здравословното въздействие, произтичащо от 

посочените по-рано рискове, ще зависи от капацитета на сектора на общественото 

здравеопазване да се справи с тези условия и да се подготви за тях, както и от фактори като 

поведението на индивидите, възраст, пол, социално-икономически статус и 

местоположение.  

Сектор „Туризъм‖ 

       Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. Климатът 

е ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който влияе и върху 

периода за почивки, както и върху избора и разходите за туристическа дейност. 

Метеорологичните условия допринасят за удовлетворението от пътуването в дестинацията 

по време на ваканциите. Неблагоприятните климатични събития, включително топлинни и 

студени вълни, интензивни валежи, бури или промени в природните туристически атракции, 

като липса на сняг, може да имат отрицателни последици за преживяванията на туристите в 

дадена дестинация и за желанието на туриста да се върне отново там. климатичните 

промени пораждат различни краткосрочни и дългосрочни заплахи за туризма в България, 

въпреки че по-високите температури по-рано и по-късно през годината може да направят 

страната попривлекателна в извън-пиковия сезон (между силния и слабия сезон).  

       Основните рискове, свързани с очакваното изменение на климата и екстремните 

метеорологични явления, пред които е изправен българският туристически сектор, могат да 

бъдат обобщени както следва:  

       По-малък брой туристи: Комбинация от тенденции, свързани с изменението на климата, 

включително по-високи температури, по-чести горещи вълни и повишени валежи и 

влажност може да доведе до намаляване на туристите.  

       По-кратък зимен сезон: Може да се очаква, че зимният сезон ще продължи да се свива 

поради по-краткия период на снежната покривка, както и други фактори като повисоките 

рискове от лавини.  

       По-кратък среден престой: Това може да се дължи на комбинация от фактори, 

включващи по-високи температури, по-чести топлинни вълни и повишени валежи и 

влажност. Здравни проблеми с туристите: Това се отнася особено до летния сезон, когато 

има повече риск от топлинни и слънчеви удари, проблеми с високо кръвно налягане и т.н.  

Недостиг на вода: Туризмът е свързан с високо потребление на вода, което допълнително ще 

задълбочава проблема в районите с недостиг на вода. По-високите температури и честотата 

на засушаване ще допринесат за увеличаване на потребностите от вода в туристическите 

райони и могат да повлияят и да възпрат посетителите.  

По-лоши условия за отдих на открито. 
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Влошен достъп до туристическите дестинации. 

Сектор „Транспорт‖ 

      Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните събития в 

България са резултат от наводнения и свлачища. Най-уязвими са Републиканската пътна 

мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, пътища и инфраструктура за 

обществен градски транспорт).  

Сектор „Градска среда‖ 

       Градовете и селищата са изпитали средно годишно повишаване на температурата и 

увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от бури или градушка и 

свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили значителни щети през 

последните години. Градската среда в България е уязвима и е изложена на значителен риск 

от бъдещите климатични промени. Тези рискове се изострят от остарялата и често 

неадекватна инфраструктура както в големите, така и в малките населени места и от 

големия дял на застаряващото население, предимно с ниски доходи и под прага на 

бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване на проблемите, причините за 

тях и евентуалната им превенция и управление както сред лицата, отговорни за вземането на 

решения, така и сред широката общественост. Мерките в сектор „Градска среда― основно са 

насочени към повишаване на енергийната ефективност на сградите – частна собственост, 

както и увеличаването на дела на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия, използван в тези сгради. Това може да се постигне посредством 

оползотворяването на наличния местен потенциал на енергия от възобновяем източниц 

„слънце― за производство на електроенергия (инсталации от фотоволтаични панели) или за 

битово горещо водоснабдяване (инсталации от слънчеви колектори), както и на растителна 

и животинска биомаса – биогаз за отопление или за производство на електроенергия 

посредством модулни инсталации посредством аеробно. 

Сектор „Води‖ 

       Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за водния 

сектор. По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна, докато посериозните 

засушавания застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода. Очаква се в районите, 

които използват подземни водни източници, да има по-малък риск от недостиг, предвид 

прогнозите, че изменението на климата няма да се отрази на наличието на подземни води, 

прогнозирания спад на населението в България и бавния растеж на промишлените и 

селскостопанските дейности. Висок риск от недостиг може да се очаква в районите с 

водоснабдяване от повърхностни източници и с интензивни туристически дейности, които 

се предвижда да нарастват. Ключовите уязвимости към тези климатични опасности (и 

тяхното въздействие върху недостига на вода) са:  

       Състояние и подготвеност на инфраструктурата: Претоварена, застаряваща, слабо 

поддържана инфраструктура и следователно силно уязвима и най-вероятно, неадекватна за 

справяне с изменението на климата.  

       Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател: Населението и операторите на 

инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри практики при наводнения 
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и суши и следователно са силно уязвими.  

       Водноелектрически централи - уязвими от експлоатацията при суши.  

       Водни услуги (водоснабдяване, канализация, мелиорация) - уязвими при суша.  

       Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за 

инфраструктурата и услугите: Щети, неправилна експлоатация и с ниско ниво или 

недостатъчни услуги; Рискове за водноелектрическите централи поради ниски или високи 

речни потоци.  

       Основните рискове за природните системи са увреденото биологично разнообразие, 

което се дължи както на наводненията, така и на сушите.  

       Действията за адаптиране ще бъдат насочени към изграждане на устойчивост на 

обществото и бизнеса, които са в състояние да вземат своевременни и добре информирани 

решения, за да се справят с предизвикателствата и възможностите, които представляват 

промените в климата. Някои мерки, без претенции за изчерпателност, са идентифицирани в 

Доклада от 2017 г. относно синергиите за смекчаване и адаптиране в национално 

определените приноси на Северния съвет и се считат за относими към секторите във всяка 

страна:  

Селско стопанство  

       Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на почвеното здраве, мерки за 

опазване на почвената влага, подобряване и оптимизиране на ротациите на културите чрез 

избор на сортове или разновидности. Подобряване на здравето на екосистемите чрез 

включване на практики като биологично земеделие и устойчиво управление на земите, 

които повишават устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите. В областта на 

животновъдството фокусът е върху повишаване на капацитета за адаптиране както чрез 

развъждане, така и чрез управление на водите, като същевременно се подобрят 

производствените практики, които могат да доведат до намаляване на емисиите от добитъка, 

доходите на земеделските производители и поголяма продоволствена сигурност. 

Гори  

       Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на биологичното 

разнообразие, повишаване производителността на ресурсите, както и подобряване на 

горското стопанство като икономическа дейност и потенциално важен източник на доходи. 

Програмите за залесяване и повторно залесяване дават възможност да се запази един от най-

важните поглътители на ПГ в света, но също така да се предотврати ерозията на почвата и 

следователно да се намали рискът от наводнения и свлачища. Агролесовъдството е 

интегрирана система, съчетаваща земеделието и горското стопанство, за създаване на 

продуктивни и устойчиви системи за земеползване чрез отглеждане на дървета и храсти 

покрай или между пасищата или полетата. Когато се прилагат правилно, агролесовъдните 

системи допринасят за адаптиране, включително защита от наводнения, повишен капацитет 

за задържане на вода, като същевременно генерират ползи от действия за смекчаване на 

последиците като съхранение на въглерод и намаляване на загубата на органични вещества 

в почвата.  
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Енергетика  

       Използване на възобновяемата енергия, най-вече енергия от биомаса и слънчева 

енергия, както и енергията от водни ресурси по отношение на доходите и енергийната 

сигурност, както и енергийна ефективност.  

       Подобреният достъп до енергия и намалената енергийна бедност притежават важни 

възможности за смекчаване и адаптиране. Развитието на енергията и достъпът до енергия, 

особено енергията от биогорива, могат да се разглеждат като действие за смекчаване на 

последиците, но да допринесат допълнително за повишаване на капацитета за адаптиране на 

хората.  

       Очаква се вариантите за смекчаване на последиците в енергийния сектор да имат 

съпътстващи ползи, като например подобрено качество на въздуха от увеличаване на 

енергията от възобновяеми източници и по-добър достъп до енергия, например от местно 

производство на биогаз.  

       Повишеното използване на системи за биогаз има допълнителна полза от осигуряването 

на органични торове, което ще стимулира производството на храни.  

Градска среда/ Транспорт  

       Изграждане на градски микро-мрежи и разпределени възобновяеми енергийни 

източници, които осигуряват локални нисковъглеродни решения, като по този начин се 

увеличава устойчивостта на електроенергийната система.  

       Увеличаването на градските зелени площи осигурява намаляване на градските топлинни 

острови, капацитет за поемане на дъждовните води, градски екосистемни услуги, подобрено 

качество на въздуха и отдих.  

       Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците осигурява потенциал 

за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат селскостопанските добиви, 

както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. Подоброто управление на отпадъците 

води също така до повишаване ефективността на ресурсите с широко положително 

въздействие върху материалните потоци.  

       Подобрените транспортни системи, които позволяват нисковъглероден, енергийно 

ефективен, с понижена степен на задръстване и масов транспорт, създават възможности за 

смекчаване, като същевременно подобряват мобилността и достъпа до работните места. 

       Идентифицирането и интегрирането на съответните аспекти на адаптирането и 

смекчаването на всички равнища на секторното планиране, бюджетирането, програмните и 

проектните цикли, води до осезаем потенциал за разширяване и включване на повече 

синергия в политиките в областта на климата, включително рационализиране на наличното 

финансиране.  

       Основните публични източници за финансиране на адаптирането са средства на ЕС 

(безвъзмездни средства, субсидии, нисколихвени заеми, финансови инструменти) или 

национални източници (държавен бюджет). В условията на фискално затягане, за България 

финансирането от ЕС се оказва един от най-достъпните източници. Това е в съответствие с 

текущите дискусии относно увеличаване съотносимостта на бюджета на ЕС към климата. 

Що се отнася до държавния бюджет - докато в бъдеще може да се обмисли допълнително 
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или увеличено данъчно облагане , част от приходите от продажбата на квоти за емисии биха 

могли да се насочат към финансиране на адаптирането.  

       Бюджетът на ЕС остава важен източник на средства за редица области от 

нисковъглеродно развитие до чиста инфраструктура и устойчиво регионално развитие. В 

предложението за бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г., Европейската комисия предлага 

увеличаване на дела на разходите за климата от 20 на 25 процента. В цифри, това би 

означавало разходи за климата в размер на около 16 милиарда евро годишно. Според 

предложението увеличаването на разходите за климата в области като научните изследвания 

и иновациите, икономическото развитие и селското стопанство се очаква да бъде още по-

изразително, отколкото в настоящата МФР. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС, 

Комисията предлага също така да се увеличи финансирането с 60 процента за LIFE, 

програмата на ЕС за околна среда и действия в областта на климата.  

       Ролята на държавния бюджет и бюджетите на местните общини е да съфинансират 

гореспоменатите европейски и международни източници и да финансират самостоятелно 

мерки. Тъй като мерките по АИК често се припокриват с мерките за смекчаване на 

последиците от изменението на климата, мерките за устойчива енергетика и транспортна 

политика и мерките на политиката, насочени към подобряване на качеството на околната 

среда, е необходимо да се определят областите на съвместимост, които могат да улеснят 

мобилизирането на средства както на местно и регионално , така и на национално ниво.  

       Местните органи са основни двигатели на енергийния преход и на борбата срещу 

климатичните промени на най близкото до гражданите равнище на управление. Местните 

органи споделят отговорността за действия в областта на климата с органите на регионално 

и национално равнище и са решени да действат независимо от ангажиментите на други 

страни.  

       Местните и регионалните органи във всички социално икономически условия и 

географско местоположение са водещи в усилията за намаляване на уязвимостта на техните 

територии към различните въздействия на климатичните промени. Въпреки че тези усилия 

вече са в ход, адаптирането към климатичните промени остава неизменна необходимост за 

допълване на смекчаването им. ползи за околната среда, обществото и икономиката. 

Съвместното справяне с тях открива нови възможности за насърчаване на устойчиво местно 

развитие. Това включва изграждане на приобщаващи, устойчиви към изменението на 

климата и енергийно ефективни общности; Подобряване на качеството на живот; 

стимулиране на инвестициите и иновациите; импулс за местната икономика и създаване на 

работни места; засилване на ангажираността и сътрудничеството на заинтересованите 

страни.  

       Местните решения за предизвикателствата на енергията и климата спомагат за 

осигуряването на сигурна, устойчива, конкурентна и финансово достъпна енергия за 

гражданите и така допринасят за намаляване на енергийната зависимост и за защита на 

уязвимите потребители ./Споразумение на Кметовете за климата и енергията/ 

 

 ЧАСТ VІІI. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
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       Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на ефективност и 

ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, 

програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.  

       Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и 

местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и 

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на 

информация и публичност за резултатите от изпълнението на ПИРО.  

 

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  

        За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. 

        Системата за наблюдение обхваща:  

- източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация; индикаторите за наблюдение; 

- органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;  

- системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.  

         Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални данни 

на Националния статистически институт, на Евростат, на административната статистика на 

Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, регионални и местни 

източници на информация.  

 

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Исперих 

       Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е общинският 

съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, 

физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. 

       Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана за 

интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или със средства 

от фондовете на Европейския съюз.  

       Кметът на Общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на 

плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.  

       Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и 

одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Годишният доклад за 

наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината е публичен и 

се оповестява на страницата на общината в интернет.  

       Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата 
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оценка на плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.  

 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината съдържа информация за:  

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

частност промените в социално-икономическите условия в общината;  

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

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;  

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

и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.:  

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни;  

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми;  

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на плана за интегрирано развитие на общината;  

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията 

към вече настъпилите промени;  

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;  

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;  

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

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

период и източниците на тяхното финансиране;  

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината.  

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

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

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината.  

 

Изменение и актуализация на ПИРО  

       Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в Правилника 

за прилагане на Закона /ППЗРР/за регионалното развитие, в т.ч.:  

- при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

- в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 
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законодателството на ЕС;  

- при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана.  

       Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за 

наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и 

постигане на целите и приоритетите за развитие.  

       Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея се 

извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на 

допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027 г. или от 

други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на програмата за 

реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи, които да бъдат 

финансирани с допълнителните ресурси.  

       Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в програмата или 

приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и 

приоритетите на плана при спазване на принципа на интегриран подход.  

       Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и 

приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за реализация на 

ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се извършва при стриктно 

спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от комуникационната 

стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на програмата за реализация се 

одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

 

Оценка на ПИРО  

       Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва 

последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото 

действие.  

 Последващата оценка включва:  

- оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

- оценка на общото въздействие; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  

       Индикаторите за наблюдение на плановете за интегрирано развитие на общините 

отчитат степента на постигане на определените цели и приоритети за развитие. 

Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните, резултати и въздействието от 

изпълнението на целите и приоритетите за развитие.  

        Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021- 2027 

г. са посочени в матрица на индикаторите (Приложение № 3). За да се осигури 

необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са посочени 
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мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността на 

събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от 

индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на плана.  

        При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка 

на изпълнението на ПИРО са включени общите индикатори в областта на регионалната 

политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 

2021-2027 г.  

       Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 

събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите 

им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана се използват два вида 

индикатори: за продукт и за резултат.  

       Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори 

са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област.  

       Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с 

качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на 

региона.  

         Най-общо, индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на 

приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите.  

         Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Исперих са 

съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, 

използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и 

спецификата на района. В същото време те са :     

Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на специфична 

информация; 

Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите 

им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и 

количествени данни;  

Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходиматапериодичностикачествоисадостъпнинаприемливацена;  

Адекватни – обосновани са, и подходящи по отношение на целите и приоритетите за 
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развитие;  

Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на 

напредъка и постигането на целите.  

 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

/Приложение № 3/ 

       Оценката на изпълнението на ПИРО Исперих за периода 2021- 2027 г. ще се базира на 

формулираните критерии, свързани с отчитането на общи количествени индикатори 

/индикаторите към Европа 2030 и синтезиран пакет от макроикономически критерии/. За 

тези индикатори са посочени изходни и целеви стойности, чрез които ще се наблюдава и 

измерва постигането на целите. 

 

ЧАСТ IX. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

        За разработването на ПИРО се извършва предварителна оценка на плана съгласно чл. 

32 от ЗРР, затова тя се включва, като неразделна част от съдържанието на ПИРО.  

        Тя се осъществява успоредно с или след разработването на ПИРО и съдържа оценка за 

социално-икономическото въздействие на плана върху развитието на Общината и 

евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.  

        Екологичната оценка оценява доколко стратегията за развитие на Общината, 

определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на 

критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Успоредно с 

работата по разработване на ПИРО кметът на общината уведомява МОСВ за разработването 

му и ако това бъде изискано, възлага извършване на екологична оценка /ЕО/ и оценка за 

съвместимост /ОС/.  

        Средствата за финансирането както на оценката за социално-икономическото 

въздействие на плана, така и на екологичната оценка, се осигуряват заедно с тези за 

изработване на плана. Изготвянето им се извършва от независими експерти, при спазване на 

изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР. Това не отменя задължението за инвестиционните 

проекти, за проектните идеи и проектите, включени в ПИРО, да се извършват законово с 

установените екологични оценки, респ. ОВОС, за всеки проект поотделно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО – Приложение 1;  

Приложение 1А: Индикативен списък на важни за общината проекти;  

Приложение 2: Индикативна финансова таблица;  

Приложение 3: Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО. 

 

ИЗТОЧНИЦИ: 

ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година 



182 
 
 

 

за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите; 

2. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 

година относно опазването на дивите птици (Директива за птиците); 

3. Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и 

впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО; 

4. Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за 

установяване на рамка за морско пространствено планиране; 

5. Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна (Директива за местообитанията); 

6. Директива 91/271/ЕИО от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни 

води (ДПГОВ); 

7. Европейска комисия. Ръководство относно мерките за опростяване с 80 мерки в областта 

на политиката на сближаване; 

8. Европейска комисия (2017 г.) Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за 

ЕС-27 до 2025 г. https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_bg; 

9. Европейска комисия (2017 г.) Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще. Седми доклад 

за социалното, икономическото и териториалното сближаване; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/; 

10. Европейска комисия.- Седми доклад за икономическо, социално и териториално 

сближаване: Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_bg.pdf; 

11. Европейска комисия. Съобщения за медиите. Бюджет на ЕС: Регионално развитие и 

политиката на сближаване след 2020 г., 29.05.2018 г., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

18-3885_bg.htm; 

12. Европейската комисия. Справка във връзка със SBА за България за периода 2010– 2011 

г;  

13. Европейска конвенция за ландшафта, 2000 г.; 

14. Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Валета 1992 г.; 

15. Европейска културна конвенция, Париж 1954 г.; 

16. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях 

и за фонд „Убежище и миграция―, фонд „Вътрешна сигурност― и инструмента за 

управление на границите и визите, 29.05.2018 г., COM(2018) 375 final; 

17. Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Хага 1954 

г.; 

18. Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа, Гранада 1985 г. 19. 

Конвенция за опазване на подводното културно наследство, Париж 2001 г.; 

20. Конвенция за опазването на световното културно и природно наследство, Париж 1954 г.; 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_bg
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_bg.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_bg.htm
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21. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, 2006 г.; 

22. Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към предотвратяване на незаконен внос, 

износ и прехвърляне на право на собственост на културни ценности, Париж 1970 г.; 

23. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 

културно изразяване, Париж 2005 г.; 

24. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Париж 

2003 г.; 

25. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за 

отмяна на Регламент (ЕС) 1306/2013, 01.06.2018 г., COM(2018) 393 final; 

26. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните 

разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество― (Interreg), подпомагана от 

Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране ЕС № 

1306/2013, 01.06.2018 г. COM(2018) 374 final; 

27. Рамкова конвенция за стойностите на културното наследство за обществото на Съвета на 

Европа, Фаро, 2005 г.; 

28. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално 

развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество―; 

29. Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета; 

30. Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по 

отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места, и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1080/2006 ;  

31. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета] 

32. Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

годинa. 

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Закон за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), 

обн. ДВ бр. 63/1995 г., изм. ДВ бр. 58/18.07.2017 г.; 

2. Закон за водите, обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр. 25/26.03.2019 г.; 

3. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,обн. ДВ бр. 99/12.12.2017г.; 

4. Закон за закрила и развитие на културата, ДВ бр. 50/1999 г.; 

5. Закон за защита при бедствия, обн. ДВ бр. 102/2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 77/18.09.2018 г.;  
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6. Закон за защитените територии, обн. ДВ бр. 133/1998 г., изм. ДВ бр. 1/03.01.2019 г.); 

7. Закон за местното самоуправление и местната администрация, обн. ДВ бр. 77/1991 г., изм. 

ДВ бр. 24/16.03.2018 г.; 

8. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България, обн. ДВ бр. 12/2000 г., изм. и доп. ДВ бр. 28/29.03.2018 г.; 

9. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 36/03.05.2019 г.); 

10. Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., доп. 

ДВ бр. 42/28.05.2019 г.; 

11. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 50/2008 г., изм. ДВ бр. 28/2018 г.; 

12. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ), обн. ДВ бр. 101/2015 г., изм. ДВ бр. 2/03.01.2018 г.; 

13. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 80/2008 г., изм. 

и доп. ДВ бр. 28/29.03.2018 г.; 

14. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 50 от 

2008 г., изм. и доп., бр. 47, бр. 82 и бр. 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 

и бр. 98 от 2014 г., бр. 9 и бр. 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и бр. 58 от 2017 г., бр. 28 

от 2018 г.; 

16. Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 45/28.05.1996 г., изм. и доп. ДВ 

бр. 1/03.01.2019 г.; 

17. Закон за енергията от възобновяеми източници, обн. ДВ бр. 35/03.05.2011 г., изм. и доп. 

ДВ бр. 38/08.05.2018 г.; 

18. Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., доп. ДВ бр. 44/04.06.2019 г.); 

19. Закон за биологичното разнообразие, обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. ДВ бр. 

98/27.11.2018 г.; 

20. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 86/30.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 

56/16.07.2019 г.; 

21. Закон за енергетиката, обн. ДВ бр. 107/09.12.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 64/03.08.2018 г.; 

22. Закон за горите, обн. ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. ДВ бр. 17/23.02.2018 г.; 

23. Закон за енергийната ефективност, обн. ДВ бр. 35/15.05.2015 г. изм. и доп. ДВ бр. 

38/08.05.2018 г.; 

24. Закон за държавните помощи, обн. ДВ бр. 85/24.10.2017 г.; 

25. Закон за устройство на черноморското крайбрежие (в сила от 01.01.2008 г., обн. ДВ бр. 

48/15.06.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 56/16.07.2019 г.). 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в 

Република България (2012–2030 г.); 

2. Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 

България 2014–2030 г., http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-

dokumenti/aktualizirananacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na; 

3. Годишни доклади за напредъка по изпълнението на оперативните програми за периода 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/aktualizirananacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/aktualizirananacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na
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2014–2020 г.; 

4. Доклади/отчети за изпълнението на секторни стратегии за развитие, покриващи частично 

периода 2014–2020 г. (в областите: икономика/малки и средни предприятия, туризъм, 

транспорт, околна среда, енергетика, пазар на труда, иновации и въвеждане на нови 

технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности и др.); 

5. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. За надеждна, ефективна и по-чиста 

енергетика, 2011 г. 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/epsp/22_energy_strategy2020_.pdf; 

6. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014–2020 

г.; 

7. Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., одобрена с РМС № 

336/23.06.2017 г. https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-

strategiya-v-perioda-do-2030-g; 

8. Национален план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ), МИЕТ, 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf; 

9. Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г., МЕ, 

http://www.seea.government.bg/documents/NPDEE_2017.pdf; 

10. Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г., 

https://moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/_ 

/NPUO_2014- 2020.pdf; 

11. Национален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп 

от следващо поколение (NGA); 

12. Национална здравна стратегия 2020 (2015 г.) 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf; 

13. Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в 

България (2012– 2030 г.); 

14. Национална програма „Цифрова България 2015―, 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=767; 

15. Национална програма за развитие: България 2020 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765; 

16. Национална програма за развитие: България 2030; 

17. Национална програма за реформи (НПР), http://www.minfin.bg/bg/867; 

18. Национална стратегия за адаптиране към климатичните промени, проект. МОСВ, 2018 г., 

https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-adaptaciya-kum-izmenenieto-na-

klimata-iplan-za-dejstvie/; 

19. Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в Р. България 

(2014–2020 г.) https://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-

na-msp-v-balgariya2014-2020-small-business-act-11- 285,html; 

20. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–2020 г.) 

https://www.mon.bg/bg/; 

21. Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп 2012–2015 г., 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/epsp/22_energy_strategy2020_.pdf
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/NPDEE_2017.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=767
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765
http://www.minfin.bg/bg/867
https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-adaptaciya-kum-izmenenieto-na-klimata-iplan-za-dejstvie/
https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-adaptaciya-kum-izmenenieto-na-klimata-iplan-za-dejstvie/
https://www.mon.bg/bg/
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http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773; 

22. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, 

2012 г.; https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-upravlenie-i-razvitie-na-

vodniya-sektor-vrepublika-bulgariya/; 

23. Национална стратегия за учене през целия живот (2014–2020 г.);  

24. ОПРР 2014–2020, ОПОС 2014–2020, ОПТТИ 2014–2020, ПРСР 2014–2020, ПМДР 2014–

2020; ОПНОИР 2014–2020; 

25. Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020― (2014– 2020) 

(„Хоризонт 2020―), създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013; 

26. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013– 2020) – План за 2018–2020 г.; 

27. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

2015–2020 – План за действие с междинни стойности към 2017 г.; 

28. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014–2020 29. 

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014–2020 г, 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891; 

29. Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014– 2020 г., 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=892; 

30. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република 

България за периода 2015–2020; 

31. Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016– 2022 г. 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1005 33. Национален 

стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010–2020 г.; 

32. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р. България за периода 2011–2020 г, 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/cdw/NSPUOSR-final.pdf; 

33. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–2020) 36. 

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република 

България 2012–2022 г. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИОНАЛНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ: 

1. Годишни доклади за напредъка по изпълнението на ОПР;  

2. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионален план за развитие на 

(2014–2020 г.) ; 

3. Доклади за резултатите от междинните оценки на ОПР и на РПР;  

4. Междинна оценка на ОСР (2014–2020 г.);  

5. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. 

http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%2020 14- 

2020/NKPR%20proekt.pdf; 

6. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. Актуализация 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773
https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-upravlenie-i-razvitie-na-vodniya-sektor-vrepublika-bulgariya/
https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-upravlenie-i-razvitie-na-vodniya-sektor-vrepublika-bulgariya/
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=892
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/cdw/NSPUOSR-final.pdf
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2019 г.; 

7. Национална стратегия за регионално развитие на Р. България (2012–2022 г.); 

8. Областна стратегия за развитие на област Рацград 2014–2020 г.; 

9. Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално 

развитие― за периода 2014–2020 г., МРРБ 2012 г. http://www.bgregio.eu/programirane-i-

otsenka/mrrb.aspx; 

10. Социално-икономически анализ на СЦР 2019 г.  

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ: 

1. Данни от „Национален статистически институт‖; 

2.  Информация от Териториално предприятие Държавно ловно стопанство „Воден-Ири 

Хисар‖ при Северноцентрално държавно предприятие – Габрово; 

3. Информация от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически 

изследвания – Разград‖; 

4. Информация от Дирекция „Регионална служба по заетостта‖ към Агенция по заетостта 

– гр. Русе; 

5. Информация от общинска администрация на Община Исперих; 

6. Подложка за общ устройствен план на Община Исперих – фаза „Предварителен 

проект‖; 

7. Интернет източници: 

 https://www.isperih.bg/; 

 https://mbal-isperih.com/; 

 https://www.leaderisperih.eu/; 

 https://www.eufunds.bg/bg/node/4915 

 https://www.lagsk.eu/upload/prouchvane-2.pdf 

http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
https://mbal-isperih.com/
https://www.leaderisperih.eu/
https://www.eufunds.bg/bg/node/4915

