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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г. 

Описание на предвидените мерки 

 

Мярка Дейност/ Проектна 

идея  

Кратко описание Територия 

за 

прилагане 

на 

интегриран 

подход 

Индикати

вен 

бюджет 

/BGN/ 

Източник 

на 

финансир

ане 

Срок за 

изпълне

ние  

Административ

на структура 

/звено в 

Общината/, 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Стратегическа цел 1: Подкрепа за устойчив икономически растеж и повишена конкурентноспособност на 

местната икономика 

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  

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 

 

Предоставяне на 

възможности за използване 

на общински терени и имоти 

при преференциални 

условия с ангажимент за 

разкриване на работни места 

 

Подготовка на лица, 

желаещи да развиват 

собствен бизнес, вкл. 

безработни и работещи за 

планиране и стартиране на 

самостоятелна стопанска 

дейност и самонаемане; 

предоставяне на подкрепа за 

започване на реална 

стопанска дейност и 

намиране на подходящи 

източници на финансиране, 

достъп до услуги и 

Бизнес зона 140 000 

10000 

Фондове 

на ЕС 

(ФЕС) 

Общински 

бюджет 

(ОБ) 

2021 – 

2027 г. 

Специализирана 

администрация ; 

СНЦ „МИГ – 

Исперих“ 



 менторство за развитие на 

бизнес 

М 1.1.2. 
Административ

на подкрепа за 

бизнеса и 

фермерските 

стопанства, 

насърчаване на 

иновациите и 

технологичното 

обновяване. 

Подкрепа на 

нови 

инвеститори и 

стартиращи 

компании 

1.Информиране на 

бизнеса за актуални 

механизми и проекти 

за обновяване на 

малките и средни 

предприятия/стопанс

тва, 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 

Информиране на бизнеса 

за актуални механизми и 

проекти 

за обновяване на малките 

и средни 

предприятия/стопанства, 

вкл. чрез технологии 

Разработване на 

страницата на общината 

раздел „Бизнес профил“, 

съдържащ подробна и 

актуална информация, 

насочена към 

потенциални инвеститори 

Привличане на 

инвеститори посредством 

административни 

стимули 

Насърчаване, 

промотиране и подкрепа 

на иновациите и 

цифровата трансформация 

Административна 

подкрепа за модернизация 

и технологично 

обновяване на малките и 

средни фермерски 

стопанства и 

преработватели, вкл. чрез 

технологии, постигащи 

по-високи екологични 

Бизнес 

зона 

5000 ОБ 2021 – 

2027 г. 

ОИЦ – Разград 

СНЦ „МИГ – 

Исперих“ 

 



технологично 

обновяване на 

малките и средни 

фермерски 

стопанства и 

преработватели, вкл. 

чрез технологии, 

постигащи по-високи 

екологични 

стандарти и водещи 

до сравнителни 

пазарни предимства 

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 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Бизнес 

зона 

3 500 000 

1 500 000  

ФЕС 

Частни 

инвестиц

ии 

 

2021 – 

2027 г. 

ОИЦ – Разград 

СНЦ „МИГ – 

Исперих“ 

ОТДЕЛ 

„ПРОЕКТИ“ 

Частни 

предприемачи 



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 

1.Изграждане на 

умения и 

компетентности в 

съответствие с 

регионалния пазар на 

труда 

 

 

 

2. Включване на 

безработни младежи 

в стажуване и 

чиракуване, 

субсидирана заетост, 

включително за първа 

работа, с цел 

устойчиво 

интеграция на пазара 

на труда 

Подкрепа на обучението 

за заети лица и 

преквалификация 

съобразно регионалните и 

местните потребности от 

квалификация на 

работната сила 

 

Пакет от мерки, насочени 

към безработни младежи 

за преодоляване липсата 

на квалификация, 

образование, навици, 

мотивация и работа, в т.ч. 

мотивиране, обучение за 

придобиване на умения за 

учене, професионално 

ориентиране, 

професионално обучение, 

чиракуване и др. 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

250 000 

50 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“ 

М 1.2.2. 

Активиране на 

неактивни лица 

чрез 

осигуряване на 

заетост, 

социална 

интеграция и 

повишаване на 

тяхната 

конкурентоспос

обност  

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 

Идентифициране, 

активиране, оценка на 

способностите и 

стимулиране на неактивни 

лица за включване на 

пазара на труда; 

Обучения на безработни 

лица за разработване и 

управление на собствен 

бизнес 

Подпомагане на социално-

икономическата 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

200 000 

100 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“ 



3.Подпомагане на 

социално-

икономическата 

интеграция на 

групите в 

неравностойно 

положение, които са 

в риск от социално 

изключване и изпадане 

в бедност 

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 

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 

 

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 

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 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

100 000 

50 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“ 

Работодатели 



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 

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 

Строителство и 

обновяване на сгради и на 

друга недвижима 

собственост, използвана 

за земеделието, 

включително такава, 

използвана за опазване на 

компонентите на околната 

среда. 

Закупуване на нови 

машини, съоръжения и и 

оборудване, необходими 

за подобряване на 

земеделския 

производствен процес 

Цялата 

територия 

на Община 

Исперих 

1 400 000 

600 000 

 

ФЕС, 

частни 

инвестиц

ии 

2021 – 

2027 г. 

Земеделски 

производители/

собственици на 

малки и средни 

предприятия; 

Областна 

служба „Съвети 

в земеделието“ 

СНЦ „МИГ – 

Исперих“ 

М 1.3.2. 

Устойчиво 

планиране на 

дейностите в 

горските 

1.Подобряване на 

горското планиране 

чрез разработване на 

горскостопански 

планове и програми и 

Подобряване на горското 

планиране чрез 

разработване на 

горскостопански планове 

и програми и планове за 

Цялата 

територия 

на Община 

Исперих 

450 000 

50 000 

ФЕС,  

ОБ,  

2021 – 

2027 г. 

ОТДЕЛ „ОС“ 



територии и 

подобряване 

стопанисването 

на горите 

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 

управление на защитени 

територии, които да 

осигуряват комплексно, 

интегрирано и устойчиво 

развитие на горските 

територии 

 

 

 

Увеличаване на 

продуктивността на 

горите 

Оптимизиране на 

системата за контрол и 

опазване на горите и 

дивеча 

М 1.3.3. 

Залесяване на 

изоставени 

неземеделски 

земи 

1.Залесяване с местни 

дървесни видове на 

изоставени 

неземеделски земи, 

горски територии, 

ерозирали и 

застрашени от 

ерозия територии 

извън горските 

територии 

Залесяване с местни 

дървесни видове на 

изоставени неземеделски 

земи, горски територии, 

ерозирали и застрашени 

от ерозия територии извън 

горските територии 

Цялата 

територия 

на Община 

Исперих 

90 000 

10 000  

ФЕС, ОБ 2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация, 

кметове на 

населени места 

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 

1.Разработване на 

междуобщински 

маркетингови и 

рекламни стратегии и 

програми за 

Разработване на 

междуобщински 

маркетингови и рекламни 

стратегии и програми за 

съвместни туристически 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

400 000 

10 000 

90 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ФЕС, ОБ, 

Национал

ни 

програми 

2021 – 

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“, 

дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“; 



специфичните 

местни ресурси, 

природни и 

културни 

забележителнос

ти 

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 

дейности; 

 

 

Организиране на събития 

и мероприятия с местно и 

национално значение, 

които допринасят за 

популяризиране на 

общината като 

туристическа дестинация 

 

 

 

 

Активно промотиране  на 

туристическите обекти и 

продукти на общината, 

включит. чрез участие в 

туристически борси и 

изложения и използване 

на нови методи с помощта 

на цифровите технологии 

Исторически 

музей – 

Исперих; ЦОБ 

„Петя 

Йорданова“ 

М 1.4.2. 
Обновяване и 

поддържане на 

инфраструктура

та, обслужваща 

туризма на 

територията на 

общината 

1.Изграждане на 

Туристически 

информационен 

център в гр. Исперих  

 

 

 

 

Изграждане на 

Туристически 

информационен център в 

гр. Исперих, който да 

поеме организацията по 

информационното 

обслужване на туристите 

и гостите на общината; 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

5 000 000 

1 000 000 

ФЕС, 

Финансов

и 

инструме

нти                       

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация, 

ИМ – Исперих; 

СНЦ „МИГ – 

Исперих“ 

Местен бизнес 

и други частни 

инвеститори 



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 

 

4.Реализиране на 

проекти за 

експониране и 

реставрация на 

културно-

историческите 

обекти на 

територията на АР 

„Сборяново“, в т.ч. и 

реновиране на 

съпътстващата 

туристическа 

инфраструктура 

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; 

 

 

Проучване, трасиране, 

дигитализиране и 

маркиране на нови 

маршрути 

Реализиране на проекти за 

експониране и реставрация 

на културно-историческите 

обекти на територията на 

АР „Сборяново“, в т.ч. и 

реновиране на 

съпътстващата 

туристическа 

инфраструктура 

М 1.4.3.   
Подобряване на 

качеството на 

услугите, 

предлагани в 

туристическите 

1.Повишаване на 

професионалната 

квалификация на 

заетите в туризма 

 

2.Разработване и 

Повишаване на 

професионалната и 

езикова квалификация на 

работещите в 

туристическия отрасъл, 

като по този начин се 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

200 000 

100 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми  

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация, 

ИМ - Исперих 



обекти на 

територията на 

общината 

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 

посрещнат по-добре 

нуждите на 

работодателите от 

квалифицирани кадри и да 

се стимулира интереса на 

работещите към учене 

през целия живот. 

 

Реализиране на проекти за 

нови атракции и 

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 

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 

1.Обхващане и 

задържане в 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст, 

като местна и 

регионална политика 

Изпълнение на 

Механизъм за съвместна 

работа на институциите 

по обхващане, включване 

и  предотвратяване  на 

отпадането от 

образователната система 

на деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

100 000 

200 000 

ФЕС, 

Национал

ни  

програми 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“; 

Директори на 

училища, 

детски градини, 

ДСП, РУ на 

МВР, 

М 2.1.2   1.Дигитална Обучение на учителите в Зона с 400 000 ФЕС, 2021 – Дирекция 



Развитие на 

качествено 

професионално 

образование, 

придобиване на 

умения в 

съответствие с 

пазара на труда 

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 

областта на цифровото 

образование и цифровите 

компетентности ; 

Насърчаване на 

използването на цифрови 

педагогически методи  

Разработване на гъвкави 

модулни учебни планове и 

програми по професии, 

отчитащи реалните нужди 

на пазара на труда вкл. 

дуално образование  

 

Програми по 

ограмотяване на 

възрастни. 

Придобиване на по-добра 

цифрова грамотност 

основно сред ромското 

население и други 

уязвими групи 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

200 000 Национал

ни 

програми 

2027 г. „Хуманитарни 

дейности“; 

Директори на 

училища 

ПГСС „Хан 

Аспарух“ - 

Исперих 

М 2.1.3. 
Модернизация 

на 

образователната 

инфраструктура 

и създаване на 

условия за 

разширяване 

използването на 

ИКТ 

инфраструктура 

в учебния 

1.Обновяване на 

материалната база 

на образователната 

инфраструктура 

 

 

 

 

 

2.Въвеждане на 

иновации в училищата 

 

Модернизация и 

изграждане на нова 

материална база на 

предучилищното 

образование, училища, 

центрове за подкрепа за 

личностно развитие, 

спортни площадки, физк. 

салони. 

Подкрепа за иновативни 

учебни програми, 

иновативни класни стаи и 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

1 000 000 

950 000 

   50 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми, 

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация, 

директори на 

училища и 

детски градини 



процес  

3. Изграждане на 

инфраструктура за 

цифровизация на 

образованието 

иновативни училища 

Засилване употребата на 

информационни и 

компютърни технологии, 

като част от 

модернизираната 

образователна 

инфраструктура 

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 

1. Създаване на нови 

интегрирани социални 

услуги в общността, 

съобразно 

потребностите на 

населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Разкриване на 

социални услуги за 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания с 

капацитет 15 потребители 

/Два Центъра за 

настаняване от семеен тип 

за пълнолетни с 

физически увреждания/; 

1.2 Разкриване на 

социална услуга за 

резидентна грижа за лица 

в надтрудоспособна 

възраст без увреждания с 

капацитет 15 потребители 

/Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора 

1.3 Разкриване на  

социална услуга за 

терапия и рехабилитация с 

капацитет 15 потребителя 

/Дневен център за стари 

хора/. 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

2 500 000 

1 000 000 

500 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми, 

ОБ,  

 Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“,  

отдел 

„Проекти“ 

КСУДС 

„Лудогорие“ – 

Исперих и 

ЦНСТДМУ - 

Исперих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разширяване на 

обхвата на 

предоставяне на 

съществуващите 

социални услуги в 

домашна и 

специализирана среда 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Разкриване на 

социална услуга за 

терапия и рехабилитация с 

капацитет 30 /Дневен 

център за пълнолетни 

лица с увреждания/. 

1.5.Разкриване на Център 

за подкрепа за лица с 

увреждания и техните 

семейства, вкл. с тежки 

множествени увреждания 

с капацитет 30. 

1.6 Разкриване на 

социална услуга за 

обучение и придобиване 

на умения с капацитет 6 

потребителя 

/Наблюдавано жилище/. 

 

2.1. Предоставяне на 

соц.услуга „Асистентска 

подкрепа“. 

2.2.Предоставяне на 

Асистентска подкрепа по 

ЗЛП. 

2.3.Предоставяне на 

интегрирани социално-

здравни услуги 

/патронажни грижи/. 

2.4.Предоставяне на услуги 

в КСУДС „Лудогорие“- 

Исперих и в ЦНСТДМУ - 

Исперих 



 

 

3. Разширяване и 

подобряване на 

дейността на 

Домашен социален 

патронаж 

 

 

Разкриване на филиали на 

ДСП в закрити селски 

детски градини; 

оборудване и 

модернизация   

М 2.2.2 
Предотвратяван

е на рискове, 

водещи към 

социално 

изключване и 

изолация 

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 

Предоставяне на услугата 

„Топъл обяд“ 

 

 

 

 

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. 

 

 

Предоставяне на услуги за 

семейства с деца, вкл. с 

увреждания чрез 

интегрирани услуги като 

семейно консултиране, 

ранно детско развитие и 

др. 

 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

800 000 

200 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми,  

 Експерти 

„Социални 

дейности“, 

дирекция 

„Социално 

подпомагане“ 

Домашен 

социален 

патронаж– 

Исперих, ЦОП 



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 

 

Подобряване на достъпа 

до заетост на хората с 

увреждания и на други 

уязвими групи чрез 

предоставяне на 

комплексни услуги, вкл. 

към техните семейства 

 

 

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 

1.Обновяване и 

благоустрояване на 

обекти от здравната 

инфраструктура 

Ремонт и въвеждане на 

мерки за ЕЕ в сградите на 

стоматологията и 

поликлиниката 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

400 000 

100 000 

Национал

ни 

програми 

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“ 

Отдел 

„Проекти“ 

 

 

 

 

 

       

М 2.3.2 
Разширяване на 

мрежата от 

1.Повишаване на 

здравната култура на 

населението и 

Повишаване на здравната 

култура на населението и 

квалификацията на 

Зона с 

обществен

о-

250 000 

50 000  

ФЕС,  

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“;  



здравни и 

интегрирани 

здравно-

социални услуги 

в общината и 

повишаване на 

качеството им 

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  

медицинските 

специалисти 

 

Привличане на здравни 

специалисти, които да 

практикуват на 

територията на общината  

 

Предоставяне на почасови 

интегрирани здравно-

социални услуги в 

населените места на 

общината 

 

Развитие на мрежа за 

прилагане на 

телемедицина за 

консултиране и 

проследяване на 

състоянието на пациенти в 

отдалечени от общинския 

център 

обслужващ

и функции 

МБАЛ – 

Исперих, ДЯ 

„Малечко 

Палечко“ 

гр.Исперих, 

РЗИ - Разград 

Приоритет 2.4 Подкрепа, обновяване и популяризиране на културното наследство, културните институции и 

свързаните с тях дейности 
М 2.4.1  
Обновяване на 

обекти от 

културната 

инфраструктура. 

Консервация и 

реставрация на 

1.  Реконструкция, 

ремонт и поддръжка 

на материално-

техническото 

състояние на 

сградния фонд на 

културните 

Реконструкция, ремонт и 

поддръжка на материално-

техническото състояние 

на сградния фонд на 

културните институции ; 

 

 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

1 800 000 

200 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми,  

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация, 

ИМ – Исперих; 

Читалищно 

настоятелство 

на читалище 

„Съзнание“ – 



културни и 

исторически 

ценности 

институции ; 

2. Консервация и 

реставрация на 

археологически и 

културни обекти на 

територията на 

общината 

3.Създаване на нови 

модерно оборудвани 

музейни експозиции 

към ИМ - Исперих  

 

Консервация и 

реставрация на 

археологически и 

културни обекти в АР 

„Сборяново“ и 

територията на общината 

Създаване на нови 

модерно оборудвани 

музейни експозиции и 

прилежащи пространства   

към ИМ - Исперих 

гр. Исперих, 
читалища, ЦОБ 

„Петя 

Йорданова“ 

гр.Исперих 

 

М 2.4.2         
Опазване, 

развитие и 

популяризиране 

на културното 

наследство и 

културните 

услуги 

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 

Възстановяване и 

поддръжка на 

туристически обекти с 

историческо и културно 

значение, включително 

опазване и защита на 

материалното и 

нематериално природно, 

историческо и културно 

наследство 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

400 000 

50 000 

50 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми, 

ОБ,  

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация; 

ИМ-Исперих 

 



популяризиране на 

културното наследство 

М 2.4.3     
Подпомагане 

дейността на 

културните 

институции в 

общината     

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 

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 

експозиционните 

пространства; 

 

 

Съдействие за 

възстановяване на 

Вятърната мелница край с. 

Белинци 

Подпомагане и 

стимулиране на 

читалищната дейност 

 

Стимулиране на 

самодейните състави към 

читалищата 

Подпомагане на 

читалищните 

настоятелства с експертна 

помощ за подготовка, 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

800 000 

100 000 

100 000 

ФЕС,  

ОБ,  Частни 

дарители 

(за 

възстановяв

ане на 

Вятърната 

мелница) 

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация; 

ИМ-Исперих; 

читалищни 

настоятелства; 

ЦОБ - Исперих 



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 

разработване и 

изпълнение на 

проекти и реализиране на 

културните си календари  

 

 

 

Дигитализация на 

музейни и библиотечни 

фондове; 

 

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 

Ремонт, 

реконструкция, 

изграждане на 

спортните 

съоръжения в 

училищата 

Реализиране на проекти за 

модернизиране на 

спортните площадки в 

училищата 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

300 000 ФЕС,  2021 – 

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“, 

дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“; 

директори на 

училища 

М 2.5.2.  
Създаване на 

благоприятни 

условия за 

развитие на 

спорта и 

популяризиране 

на физическата 

активност 

1.Поддържане на 

открити и закрити 

спортни площи, 

създаване на нови 

 

 

2.Подкрепа за 

спортните клубове в 

общината; 

 

 

1.Обновяване на градския 

стадион и създаване на 

условия за практикуване  

на различни видове спорт 

на открито за деца и 

младежи;  

2.Подпомагане на 

дейността на спортните 

клубове с цел развитие на 

възможностите за масов 

спорт и високо спортно 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

1 000 000 

500 000 

ФЕС,  

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“, 

дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“; 

ръководители 

на спортни 

клубове, 

училища 



 

3.Организиране и 

провеждане на 

спортни събития и 

мероприятия 

майсторство; 

3.Реализиране на 

общински ученически 

спортен календар и други 

общински ученически 

спортни прояви; 

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 

административн

ото обслужване 

на гражданите и 

бизнеса 

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 

Предоставяне на нови 

електронни услуги за 

гражданите и бизнеса;  

 

Повишаване на 

ефективността на 

дейността чрез 

оптимизиране на 

системата за поддържане 

на документооборота в 

ОА- Исперих 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

25 000 

25 000 

ОБ,  

РБ 

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация; 

Отдел „АПИО“ 

Мярка 2.6.2 – 

Повишаване на 

мотивацията и 

професионалния 

капацитет на 

служителите в 

1.Въвеждане на 

иновации в 

публичното 

управление и 

споделяне на добри 

практики чрез 

Въвеждане на иновации в 

публичното управление и 

споделяне на добри 

практики чрез 

междуобщинско 

сътрудничество, 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

50 000 

50 000 

ФЕС,  

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

АПИО 

НСОРБ 



ОА и на 

общинските 

съветници в 

управлението, 

изпълнението, 

наблюдението и 

оценката на 

планови и 

стратегически 

документи за 

реализация на 

местните 

политики 

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 

провеждане на семинари и 

срещи;  

 

 

Привличане и задържане 

на млади специалисти в 

администрацията;  

 

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 

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 

Информираност на 

обществото по всички 

важни въпроси, свързани с 

дейността на 

администрацията чрез 

сайта и фейсбук 

страницата на общината;  

 

 

Подобряване на 

функционалностите на 

сайта на община Исперих;  

 

Подобряване 

организацията на работа в 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

0  2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

АПИО 

Служител 

„Връзки с 

обществеността“ 



работа в ОА в 

съответствие с 

принципите за добро 

и прозрачно 

управление 

ОА в съответствие с 

принципите за добро и 

прозрачно управление 

Мярка 2.6.4 – 

Развитие на 

неправителствен

ия сектор и 

стимулиране на 

гражданското 

участие за 

активно 

включване в 

обществения 

живот 

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; 

2. Взаимодействие 

със СНЦ „МИГ – 

Исперих“ за 

планиране на проекти 

с голяма обществена 

значимост  

Финансиране на малки 

проекти на НПО и 

граждански обединения за 

благоустрояване на  

междублокови 

пространства, почистване 

на замърсени райони в 

общината; 

 

 

 

 

 

Планиране на 

приоритетни проекти при 

подготовката на новата 

стратегия за ВОМР на 

МИГ - Исперих 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

200 000 ОБ 2021 – 

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“; 

отдел „Финанси 

и Бюджет“; 

 

СНЦ „МИГ – 

Исперих“ 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на територията на община Исперих с подобрена 

техническа инфраструктура и съхранена околна среда 

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 

1. Рехабилитация и 

реконструкция на 

Републиканската 

пътна мрежа ІІІ-ти 

клас 

Рехабилитация и 

реконструкция на 

Републиканската пътна 

мрежа ІІІ-ти клас 

 

Цялата 

територия 

на Община 

Исперих 

4 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

ФЕС,  

РБ 

ОБ, 

2021 – 

2027 г. 

Областно пътно 

управление, 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“ 



мрежа 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 

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 

 

 

 

 

Възстановяване и 

реконструкция на улични 

мрежи, изграждане и 

обособяване на 

обществени паркинги  

 

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 

1.Създаване и 

благоустрояване на 

зони за спорт и 

отдих, 

паркове, зелени 

площи, площади, 

детски и спортни 

площадки за свободен 

достъп. 

Създаване и 

благоустрояване на зони 

за спорт и отдих, 

паркове, зелени площи, 

площади, детски и 

спортни 

площадки за свободен 

достъп. 

 

Зона за 

озеленяван

е, спорт и 

отдих 

1 000 000 

50 000 

450 000 

ФЕС,  

ОБ,  

РБ 

2021 – 

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“, 

дирекция 

„УТИЕОСМДТ

“ 



места на 

общината 

2.Поддържане и 

Благоустройство на 

гробищни паркове  

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 

водоснабдителн

ата и 

канализационна

та мрежа  

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 

3.„Реконструкция на 

довеждащ водопровод 

от ПС „Лудогорци” 

до напорен водоем 

„Лудогорци”, община 

Исперих ” 

4."Реконструкция на 

външни водопроводи: 

от събирателна 

шахта при шахтови 

кладенци 2, 3 и 4 до 

ПС "Димитрово", от 

ПС "Димитрово" до 

разпределителна 

Извършване на оценка на 

нивото на течовете по 

водоснабдителната 

система и изготвяне на 

план с действия за 

намаляване на течовете 

 

Проекти за подобряване 

състоянието на ВиК 

мрежата на територията 

на общината, намаляване 

на авариите и 

предотвратяване загубите 

на питейна вода 

Цялата 

територия 

на община 

Исперих 

2 500 000 

3 500 000 

ФЕС, 

ПУДООС 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“ 

ВиК - Исперих 



шахта с.Тодорово" 

Мярка 3.2.2  
Подобряване на 

организацията и 

контрола по 

събиране на 

отпадъци, вкл. 

разделно 

събиране 

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 

Оптимизиране системата 

за организирано 

сметосъбиране на смесен 

битов отпадък чрез 

закупуване на нови съдове 

за отпадъци и нова 

техника  

 

 

Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

отпадъци от хартия, 

пластмаса, стъкло и метал 

от бита  

 

 

Недопускане на локални 

замърсявания.  

Контрол върху 

изхвърлянето на 

строителни 

отпадъци 

Изграждане на 

инфраструктура и система 

за събиране и 

оползотворяване на 

строителни отпадъци 

 

Въвеждане на система за 

събиране на масово 

разпространени опасни 

отпадъци от 

Цялата 

територия 

на община 

Исперих 

2 000 000 

1 000 000 

ФЕС,  

ОБ,  

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация, 

експерт 

„Екология“, 

отдел 

„Проекти“ 



опасни отпадъци от 

домакинствата 

(лампи, батерии, 

акумулатори, 

електрически и 

електронни уреди и 

др. 

домакинствата (лампи, 

батерии, акумулатори, 

електрически и 

електронни уреди и др. 

М 3.2.3 
Подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух чрез 

ограничаване на 

вредните 

емисии 

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 

Закупуване на почистваща 

техника за почистване и 

миене на улиците и 

поддържане на зелените 

площи 

 

Осигуряване на условия и 

насърчаване на 

пешеходното и 

велосипедното движение  

 

Засаждане на дървесна и 

храстова растителност 

 

Поетапно изваждане от 

употреба на 

отоплителните уреди 

на твърдо гориво 

Цялата 

територия 

на община 

Исперих 

400 000 

100 000 

ФЕС,  

ОБ,  

2021 – 

2027 г. 

Общинска 

администрация 

М 3.2.4  
Опазване 

идентичността 

на природното 

наследство и 

наследеното 

биологично 

1.Разработване и 

актуализиране на 

план за управление на 

защитени територии 

и зони 

2. Предприемане на 

мерки по опазване и 

Разработване и 

актуализиране на план за 

управление на защитени 

територии и зони 

 

Предприемане на мерки 

по опазване и 

Цялата 

територия 

на община 

Исперих 

50 000 

50 000 

ФЕС,  

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“; 

НПО и 

граждански 

сдружения 



разнообразие 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  

възстановяване на редки и 

застрашени растителни и 

животински видове, както 

и на ценни природни 

територии в общината 

 

 Мерки за 

предотвратяване 

образуването на 

незаконни сметища  

 

Провеждане на кампании 

за почистване на локални 

замърсявания, обществени 

зелени площи, паркове, 

градинки и др.  

 

 

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 

1.Прилагане на мерки 

за енергийна 

ефективност на 

сградата 

на РС ПБЗН Исперих 

2.Прилагане на мерки 

за енергийна 

ефективност на 

сградата 

Реализиране на проекти за 

ЕЕ в сградите на:  

РС ПБЗН Исперих; 

РПУ – Исперих; 

Общинска администрация 

– Исперих; 

Профилирана гимназия 

„Васил Левски“ – 

Исперих; 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

4 000 000 

500 000 

ФЕС, 

Национал

ни 

програми 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“. 

Отдел 

„Проекти“ 

Ръководителите 

на РС ПБЗН 

Исперих, РПУ – 

Исперих, ПГ 

„Васил 



инфраструктура на РПУ – Исперих 

3.Прилагане на мерки 

за енергийна 

ефективност на 

сградите на 

на Общинска 

администрация – 

Исперих 

4. Прилагане на мерки 

за енергийна 

ефективност на 

обекти от 

образователната 

инфраструктура 

6.Прилагане на мерки 

за енергийна 

ефективност на 

обекти от 

културната 

инфраструктура 

Обекти на културната 

инфраструктура 

 

Левски“,  ИМ –

Исперих  

М 3.3.2 
Прилагане на 

мерки за 

енергийна 

ефективност на 

жилищни 

многофамилни 

сгради 

Прилагане на мерки за 

енергийна 

ефективност, 

конструктивно 

обновяване и 

подобряване на 

достъпа на 

хора с увреждания в 

многофамилни 

жилищни сгради 

Реализиране на проекти за 

подобряване на ЕЕ на 

многофамилни жилищни 

сгради 

Територият

а на гр. 

Исперих 

14 000 

000 

План за 

възстанов

яване и 

устойчив

ост,  

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“ 

Отдел 

„Проекти“ 

Сдружения на 

етажната 

собственост 

М 3.3.3  
Подобряване на 

енергийната 

Въвеждане на 

интелигентни 

системи за улично 

Реализиране на проект за 

подобряване на ЕЕ на 

уличното осветление на 

Цялата 

територия 

на Община 

1 500 000 План за 

възстанов

яване и 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“ 

Отдел 



ефективност на 

уличното 

осветление на 

територията на 

общината 

осветление на 

територията на 

община Исперих 

територията на общината Исперих устойчив

ост 

„Проекти“ 

М 3.3.4. 
Въвеждане на 

система от 

стандарти за 

планиране, 

контрол и 

мониторинг на 

енергийната 

ефективност 

Въвеждане на 

система от 

стандарти за 

енергийна 

ефективност и 

подобряване на 

системите за 

контрол и 

мониторинг на 

потреблението на 

енергия на сгради - 

общинска 

собственост 

Сертифициране на сгради 

- общинска собственост с 

внедрени ЕЕ мерки, 

съставяне на нов или 

актуализиране на 

съществуващ енергиен 

сертификат 

Подобряване на системите 

за контрол и мониторинг 

на потреблението 

на енергия от сградния 

фонд – общинска 

собственост 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

100 000 ОБ  2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ“ 

М 3.3.5 
Повишаване 

дела 

на ВЕИ 

(възобновяеми 

енергийни 

източници) на 

територията на 

общината 

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 

Инсталиране на системи, 

използващи възобновяеми 

енергийни източници 

в сгради - общинска 

собственост (соларни, 

фотоволтаични или 

водородни инсталации, 

термопомпи, биомаса); 

 

 

 

 

Насърчаване на зелените 

инвестиции и подкрепа за 

внедряване на 

Цялата 

територия 

на Община 

Исперих 

400 000 

100 000 

ФЕС,  

ОБ 

2021 – 

2027 г. 

Дирекция 

„УТИЕОСМДТ

“ 

Отдел 

„Проекти“ 



внедряване на 

енергийно ефективни 

практики и 

иновационни 

технологии в бизнеса 

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 

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 

Инвестиране в общи 

продукти и услуги, 

свързани с историческото, 

природното и културното 

наследство със силен 

акцент върху създаването 

на заетост за малките и 

семейните предприятия 

 

Развитие на съвместни 

инициативи за развитие на 

алтернативни форми на 

туризъм 

 

Разработване на 

междуобщински 

стратегии и програми за 

съвместни туристически 

дейности със съседни 

общини 

Зона за 

туризъм и 

недвижимо 

културно 

наследство 

1 800 000 

200 000 

ФЕС, 

 ОБ 

2021 -

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“;                

ИМ - Исперих 



  

М 3.4.2. Обмяна 

на добри 

практики с 

общини за 

разширяване на 

междуобщинско

то 

сътрудничество 

1.Осъществяване на 

проекти за 

партньорство в 

рамките на 

програмите на ЕС 

Партньорство за обмяна 

на добри практики 

Зона с 

обществен

о-

обслужващ

и функции 

450 000 

50 000 

ФЕС,  

ОБ 

2021 -

2027 г. 

Отдел 

„Проекти“ 

Дирекция 

АПИО 

М 3.4 3. 
Териториално 

сътрудничество 

в областта на 

опазване на 

околната среда и 

предоставянето 

на социални 

услуги 

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 

Интегрирани 

териториални инвестиции 

в проекти за организиране 

и контрол по събирането и 

оползотворяване на 

отпадъци  

Интегрирани 

териториални инвестиции 

в проекти за предоставяне 

на социални услуги 

Цялата 

територия 

на Община 

Исперих 

2 900 000 

100 000 

ФЕС, 

 ОБ 

2021 -

2027 г. 

Дирекция„УТИ

ЕОСМДТ“ 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности“ 

Отдел 

„Проекти“ 


