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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027 г.  

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Приоритет 1.1  Създаване на 

благоприятна бизнес среда, 

привличане на инвестиции и 

насърчаване на 

предприемачеството 

Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП,Агенция по заетостта и 

др. 

6 мес., 1 год. 

и 

т.н. 

Към края 

на периода 

Мярка 1.1.1 Стимулиране на 

местното предприемачество и 

инвестиционната активност 

1.Въведени мерки за 

стимулиране на 

предприемачеството 

2.Проведени обучения за 

млади предприемачи 

Брой 

 

 

брой 

Община Исперих 

 

 

МИГ – Исперих; АЗ 

1 път 

годишно 

 

 

1 път 

годишно 

3 

 

 

6 

М 1.1.2. Административна 

подкрепа за бизнеса и 

фермерските стопанства, 

насърчаване на иновациите и 

технологичното обновяване. 

Подкрепа на нови инвеститори 

и стартиращи компании 

1.Проведени 

информационни дни за МСП 

2.Разработен раздел „Бизнес 

профил“ на сайта на 

общината 

Брой 

 

 

брой 

ОИЦ – Разград и Община 

Исперих 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

12 

 

 

1 



 

2 
 

М 1.1.3. 

Подкрепа на дейности за 

въвеждане на нови технологии, 

в т.ч. за намаляване на 

ресурсната и енергийна 

ефективност на производството 

и насърчаване на прехода към 

кръгова икономика 

Организирани кампании 

за информиране и 

насърчаване на МСП да 

реализират проекти за 

въвеждане на нови 

технологии с цел  

намаляване на ресурсната 

и енергийна ефективност 

на производството и 

насърчаване на прехода 

към кръгова икономика; 

Реализирани проекти от 

МСП за въвеждане на 

нови технологии с цел  

намаляване на ресурсната 

и енергийна ефективност 

на производството и 

насърчаване на прехода 

към кръгова икономика; 

Брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой 

ОИЦ – Разград и МИГ - 

Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенция за МСП, МИГ – 

Исперих, ОИЦ - Разград 

1 път 

годишно 

20 
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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 

Проведени обучения за заети 

лица и преквалификация 

съобразно регионалните и 

местните потребности от 

квалификация на работната 

сила 

брой Агенция по заетостта 1 път 

годишно 

20 

М 1.2.2. Активиране на 

неактивни лица чрез 

осигуряване на заетост, 

социална интеграция и 

повишаване на тяхната 

Проведени обучения за 

активиране на неактивни 

лица чрез осигуряване на 

заетост, социална 

интеграция и повишаване на 

брой Агенция по заетостта 1 път 

годишно 

20 



 

3 
 

конкурентоспособност тяхната 

конкурентоспособност 

М 1.2.3. Подпомагане на МСП 

за запазване на работните места 

МСП с мерки за подобряване 

качеството на работните 

места и оборудване, и 

адаптиране на нови работни 

места; 

Открити нови паралелки с 

професионални направления 
спрямо потребностите на 

местния бизнес 

Брой 

 

 

 

брой 

НСИ, Агенция за МСП 

 

 

 

ПГСС „Хан Аспарух“ и ПГ 

„Васил Левски“ 

1 път 

годишно 

5 

 

 

 

3 

Приоритет 1.3:  Устойчиво 

развитие на селското и 

горското стопанство 

     

М 1.3.1. Подобряване на 

икономическото състояние на 

земеделските и животновъдните 

стопанства и развитие на 

биоикономика 

Обновени и модернизирани 

земеделски и животновъдни 

стопанства; 

Стопанства, преминали към 

биологично растениевъдство 

и животновъдство 

Брой 

 

 

брой 

ДФ „Земеделие“ 

 

 

ДФ „Земеделие“ 

1 път 

годишно 

15 

 

 

15 

М 1.3.2. Устойчиво планиране 

на дейностите в горските 

територии и подобряване 

стопанисването на горите 

Разработени 

горскостопански планове и 

програми и планове за 

управление на защитени 

територии; 

брой Община Исперих 1 път 

годишно 

3 

М 1.3.3. Залесяване на 

изоставени неземеделски земи 

Залесени с местни дървесни 

видове  изоставени 

неземеделски земи, горски 

територии, ерозирали и 

застрашени от ерозия 

територии извън горските 

територии 

дка Община Исперих 1 път 

годишно 

20 

Приоритет  1.4.:  Развитие на 

устойчив туризъм със 

запазени традиции, култура и 

културно-историческо 

     



 

4 
 

наследство 

М 1.4.1. Развитие на туризма 

като индустрия, базирана на 

специфичните местни ресурси, 

природни и културни 

забележителности 

Разработени 

междуобщински 

маркетингови и рекламни 

стратегии и програми за 

съвместни туристически 

дейности; 

Организирани събития и 

мероприятия за 

популяризиране на общината 

като туристическа 

дестинация 

Брой 

 

 

 

брой 

Община Исперих 

 

 

 

Община Исперих 

ИМ - Исперих 

1 път 

годишно 

3 

 

 

 

10 

М 1.4.2. Обновяване и 

поддържане на 

инфраструктурата, обслужваща 

туризма на територията на 

общината 

Изградени нови места за 

настаняване, къщи за гости и 

малки семейни хотели в 

близките до АР „Сборяново“ 

населени места; 

Реализирани проекти за 

експониране и реставрация 

на културно-историческите 

обекти на територията на АР 

„Сборяново“, в т.ч. и 

реновиране на 

съпътстващата туристическа 

инфраструктура, изградени 

екопътеки и велоалеи 

Брой 

 

 

 

брой 

Община Исперих 

 

 

 

Община Исперих 

ИМ - Исперих 

1 път 

годишно 

5 

 

 

 

3 

М 1.4.3.   Подобряване на 

качеството на услугите, 

предлагани в туристическите 

обекти на територията на 

общината 

Повишена професионалната 

и езикова квалификация на 

работещите в туристическия 

отрасъл; 

Реализирани проекти за нови 

атракции и експониране на 

културно-историческото 

наследство 

Брой 

 

 

брой 

ИМ – Исперих 

 

 

Община Исперих 

ИМ - Исперих 

1 път 

годишно 

15 

 

 

3 

Приоритет  2.1: Подобряване 

на достъпа до качествено 

     



 

5 
 

образование и обучение 

М 2.1.1      Осигуряване на 

условия за равен достъп до 

качествено и приобщаващо 

образование и обучение 

Процент обхванати и 

задържани деца и ученици в 

задължителна предучилищна 

и училищна възраст в 

образователната система 

Процент Директори на училища и 

детски градини на 

територията на община 

Исперих 

1 път 

годишно 

97 

М 2.1.2   Развитие на качествено 

професионално образование, 

придобиване на умения в 

съответствие с пазара на труда 

1.Брой обучени учители в 

областта на цифровото 

образование и цифровите 

компетентности 

2.брой лица, включени в 

програми за ограмотяване и 

цифрова грамотност 

брой  

 

 

брой 

Директори на училища и 

детски градини на 

територията на община 

Исперих 

1 път 

годишно 

100 

 

 

100 

М 2.1.3. Модернизация на 

образователната 

инфраструктура и създаване на 

условия за разширяване 

използването на ИКТ 

инфраструктура в учебния 

процес 

1.Модернизирана 

материална база на 

предучилищното и 

училищно образование, 

центрове за подкрепа за 

личностно развитие, спортни 

площадки, физк. салони. 

2.Въведени иновации в 

общинското образование 

брой  

 

 

 

 

брой 

Директори на училища и 

детски градини на 

територията на община 

Исперих 

1 път 

годишно 

8 

 

 

 

 

20 

Приоритет 2.2.:   

Предоставяне на качествени 

социални услуги и 

пълноценно социално 

включване 

     

М.2.2.1 Разширяване на 

териториалния обхват, 

качеството и броя на 

предоставяните услуги 

1.Разкрити нови социални 

услуги 

2.Разкрити филиали на ДСП 

в населени места извън 

гр.Исперих 

Бр. 

 

Бр. 

Дирекция „Хуманитарни 

дейности“ 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

10 

 

 

2 

М 2.2.2 Предотвратяване на 

рискове, водещи към социално 

изключване и изолация 

1.Брой лица с увреждания 

или с ниски доходи, 

получили достъп до 

Бр. Дирекция „Хуманитарни 

дейности“ 
1 път 

годишно 

2000 



 

6 
 

социални услуги  Община Исперих 

Приоритет  2.3 Достъпно 

здравеопазване с високо 

качество на предоставяните 

услуги 

     

М 2.3.1  

Подобряване на достъпа и 

материалната обезпеченост на 

здравните и дентално-

медицински услуги на 

територията на общината 

Обновени и благоустроени 

обекти от здравната 

инфраструктура 

Бр. МБАЛ – Исперих, община 

Исперих 
1 път 

годишно 

3 

М 2.3.2 Разширяване на 

мрежата от здравни и 

интегрирани здравно-социални 

услуги в общината и 

повишаване на качеството им 

Предоставени нови 

интегрирани здравно-

социални услуги 

Бр. МБАЛ – Исперих, община 

Исперих 
1 път 

годишно 

8 

Приоритет 2.4 Подкрепа, 

обновяване и популяризиране 

на културното наследство, 

културните институции и 

свързаните с тях дейности 

     

М 2.4.1  Обновяване на обекти 

от културната инфраструктура. 

Консервация и реставрация на 

културни и исторически 

ценности 

Обновени обекти от 

културната инфраструктура 

Бр. община Исперих; ИМ-

Исперих 
1 път 

годишно 

15 

М 2.4.2  Опазване, развитие и 

популяризиране на културното 

наследство и културните услуги 

Организирани кампании и 

събития за популяризиране 

на културно-историческото 

наследство 

Бр. община Исперих; ИМ-

Исперих 
1 път 

годишно 

7 

М 2.4.3  Подпомагане дейността 

на културните институции в 

общината     

Подпомогнати от общината 

дейности на културните 

институции 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

20 

Приоритет 2.5: Устойчиво 

развитие на физическото 

     



 

7 
 

възпитание и спорта 

М 2.5.1. Подобряване на 

училищната спортна 

инфраструктура 

Реализирани проекти за 

модернизиране на спортните 

площадки в училищата 

Бр. Директори на училища; 

община Исперих 
1 път 

годишно 

8 

М 2.5.2.  Създаване на 

благоприятни условия за 

развитие на спорта и 

популяризиране на физическата 

активност 

Обновени/създадени открити 

и закрити спортни площи; 

Организирани и проведени 

ученически спортни събития 

Бр. 

 

Бр. 

община Исперих 

 

спортни клубове и директори 

на училища 

1 път 

годишно 

8 

 

14 

Приоритет  2.6  Повишаване 

потенциала на човешкия 

ресурс в публичния и 

неправителствения сектор за 

по-добро и ефективно 

административно обслужване 

и активиране на 

гражданското участие в 

обществения живот 

     

Мярка  2.6.1 Прилагане на 

съвременни технологии за 

архивиране и съхраняване на 

документацията в ОА – 

Исперих и кметствата и 

въвеждане на иновативни 

практики и стандарти във 

връзка с административното 

обслужване на гражданите и 

бизнеса 

Предоставени нови 

електронни услуги за 

гражданите и бизнеса 

Бр. община Исперих 1 път 

годишно 

10 

Мярка 2.6.2 – Повишаване на 

мотивацията и професионалния 

капацитет на служителите в ОА 

и на общинските съветници в 

управлението, изпълнението, 

наблюдението и оценката на 

планови и стратегически 

документи за реализация на 

местните политики 

Въведени иновации в 

публичното управление и 

споделени добри практики 

чрез междуобщинско 

сътрудничество;            

Проведени общи и 

специализирани обучения на 

служителите от ОА за 

повишаване на 

Бр. 

 

 

 

Бр. 

община Исперих 

 

 

 

община Исперих 

1 път 

годишно 

5 

 

 

 

15 
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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 

Подобрени 

функционалности на сайта 

на община Исперих за 

открита и прозрачна 

администрация 

Бр. община Исперих 1 път 

годишно 

5 

Мярка 2.6.4 – Развитие на 

неправителствения сектор и 

стимулиране на гражданското 

участие за активно включване в 

обществения живот 

Финансирани малки проекти 

на НПО и граждански 

обединения за 

благоустрояване на  

междублокови пространства, 

почистване на замърсени 

райони в общината 

Бр. община Исперих 1 път 

годишно 

30 

Приоритет 3.1 Модернизиране 

на съществуващата 

инфраструктура на общината 

за подобряване на 

териториалната свързаност и 

достъп до обектите за 

публични услуги 

   1 път 

годишно 

 

М 3.1.1    Поддържане и 

обновяване  на съществуващата 

пътна и улична мрежа 

1. Изградена/рехабилитирана 

общинска пътна мрежа 

2.Изградена/рехабилитирана 

улична мрежа 

3.Изградена /рехабилитирана 

тротоарна мрежа 

Км 

 

Км 

 

Км 

 

Община Исперих 

 

Община Исперих 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

1. 14 км общинска пътна 

мрежа 

 

2. 35 км улична мрежа 

 

3. 10 км тротоари 

М 3.1.2  Изграждане, 

възстановяване и поддържане 

на зони за обществен отдих и 

спорт в гр.Исперих и 

населените места на общината 

1.Изградени спортни и 

детски площадки 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

17 
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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 

Изградена/рехабилитирана 

водопроводна и 

канализационна мрежа 

км Община Исперих 1 път 

годишно 

Канализация  3,7км 

Водопровод 18 км 

Мярка 3.2.2  Подобряване на 

организацията и контрола по 

събиране на отпадъци, вкл. 

разделно събиране 

Закупени нови съдове за 

смет и нова техника 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

100/2 

М 3.2.3 Подобряване качеството 

на атмосферния въздух чрез 

ограничаване на вредните 

емисии 

1.Закупена почистваща 

техника за почистване и 

миене на улиците 

2.Засадена дървесна и 

храстова растителност 

Бр. 

 

 

Бр. 

Община Исперих 

 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

2 

 

 

1000 

М 3.2.4  Опазване 

идентичността на природното 

наследство и наследеното 

биологично разнообразие 

1.Разработени/актуализирани 

планове за опазване и 

управление  на защитени 

територии и зони 

2. Проведени кампании за 

почистване на локални 

замърсявания, обществени 

зелени площи, паркове, 

градинки и др. 

3.Граждански инициативи, 

свързани с опазването на 

околната среда 

БР. 

 

 

Бр. 

 

 

 

Бр. 

Община Исперих 

 

 

Община Исперих 

 

 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

2 

 

 

10 

 

 

 

5 

Приоритет 3.3.:  Повишаване 

на енергийната ефективност и 

дела на ВЕИ 

     

М 3.3.1 Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради 

държавна или общинска 

1.Въведени мерки за ЕЕ в 

публични сгради – общинска 

или държавна собственост 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

4 
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собственост от публичната 

инфраструктура 

М 3.3.2 Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

жилищни многофамилни сгради 

Въведени мерки за ЕЕ в 

многофамилни жилищни 

сгради 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

14 

М 3.3.3  Подобряване на 

енергийната ефективност на 

уличното осветление на 

територията на общината 

Населени места с подобрена 

ЕЕ на уличното осветление 

на територията на общината 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

24 

М 3.3.4. Въвеждане на система 

от стандарти за планиране, 

контрол и мониторинг на 

енергийната ефективност 

Сертифицирани сгради - 

общинска собственост с 

внедрени ЕЕ мерки, 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

5 

М 3.3.5 Повишаване дела 

на ВЕИ (възобновяеми 

енергийни източници) на 

територията на общината 

Инсталирани системи, 

използващи възобновяеми 

енергийни източници 

в сгради - общинска 

собственост 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

3 

Приоритет 3.4.: Развитие на 

териториалното 

сътрудничество 

     

М 3.4.1. Териториално 

сътрудничество в областта на 

културно-историческото и 

природно наследство 

1.Изготвени проекти за 

интегрирани териториални 

инвестиции със съседни 

общини в областта на 

културно-историческото 

наследство 

2. Организирани съвместни 

инициативи за развитие на 

алтернативни форми на 

туризъм с други общини 

3. Разработени 

междуобщински стратегии и 

програми за съвместни 

туристически дейности със 

Бр. 

 

 

 

 

Бр. 

 

 

Бр. 

Община Исперих 

 

 

 

 

Община Исперих 

 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 
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съседни общини 

М 3.4.2. Обмяна на добри 

практики с общини за 

разширяване на 

междуобщинското 

сътрудничество 

Създадени партньорства за 

обмяна на добри практики 

Бр. Община Исперих 1 път 

годишно 

2 

М 3.4 3. Териториално 

сътрудничество в областта на 

опазване на околната среда и 

предоставянето на социални 

услуги 

1.Изготвени проекти за 

интегрирани териториални 

инвестиции със съседни 

общини за организиране и 

контрол по събирането и 

оползотворяване на 

отпадъци 

2. Изготвени проекти за 

интегрирани териториални 

инвестиции със съседни 

общини за предоставяне на 

социални услуги 

Бр. 

 

 

 

 

 

Бр. 

Община Исперих 

 

 

 

 

 

Община Исперих 

1 път 

годишно 

1 

 

 

 

 

 

1 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

(2027) 

Стратегическа цел 1: 

Подкрепа за устойчив 

икономически растеж и 

повишена 

конкурентноспособност  на 

местната икономика 

Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП, Агенция по заетостта 

и др. 

6 мес., 1 год. 

и 

т.н. 

Към началото 

на периода 

Към края 

на периода 

 Дял на предприятията от 

община Исперих спрямо 

област Разград 

% НСИ 1 година 16,40 (2019) 19 

 Средна годишна брутна 

заплата на наетите лица по 

трудово и служебно 

правоотношение  

лева НСИ 1 година 10 069 (2018) 15 000 
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 Произведена продукция от 

предприятия в нефинансовия 

сектор в община Исперих  

лева НСИ 1 година 271 496 (2018) 360 000 

 Нетни приходи от 

продажби на 

предприятията на 1 жител 

към края на годината 

лева НСИ 1 година 15,45 (2018) 23 

 Нетни приходи от 

продажби на 

предприятията на 1 жител 

средногодишно 

лева НСИ 1 година 15,39 (2018) 23 

 Места за настаняване Брой НСИ 1 година 5 (2019) 10  

 Реализирани нощувки брой Община Исперих 1 година 3636 (2020) 8000 

Стратегическа цел 2:  

Подобряване състоянието на 

жизнената среда чрез 

създаване на условия за 

социално включване, 

достъпно здравеопазване с 

високо качество на 

предоставяните услуги, 

модерно образование, култура 

и спорт, ефективна 

администрация 

      

 Равнище на безработица % НСИ 1 година 13,6 (2019) 6,5 

 Относителен дял на заетите в 

индустрията в общия брой 

наети лица 

% НСИ 1 година 36,7 38 

 Естествен прираст на 

населението; механичен 

прираст 

промил НСИ 1 година -151/-9 (2018) -130/100 

 Новоразкрити социални 

услуги 

Брой Община Исперих 1 година 0 (2020) 5 
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 Брой професионални 

паралелки, преминали към 

дуално обучение 

брой Община Исперих 1 година 0 4 

 Брой болнични легла в 

МБАЛ на 1000 души 

Брой МБАЛ 1 година 0,5 0,7 

 Население на 1 

общопрактикуващ лекар 

Брой МБАЛ 1 година 2857 (2020) 2200 

 Население на 1 дентален 

лекар 

Брой МБАЛ 1 година 1818 (2020) 1500 

Стратегическа цел 3: 

Устойчиво и балансирано 

развитие на територията на 

община Исперих с подобрена 

техническа инфраструктура и 

съхранена околна среда 

      

 

 Дължина на рехабилитирана 

общинска пътна мрежа 

Км ОБЩИНА ИСПЕРИХ 1 година 19,18 (2020) 33,18 

 Дължина на рехабилитирана 

улична мрежа 

Км Община Исперих 1 година 52 (2020) 87 

 Загуба на вода във 

водоснабдителната мрежа 

Куб. ВиК – Исперих 

 

1 година 56 (2020) 49 

 Публични сгради с въведени 

мерки за енергийна 

ефективност 

брой Община Исперих 1 година 0 (2020) 5 

 


